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РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ 
 
 

УДК 111.852 Алла Євгенівна Дорога 
кандидат філософських наук,  

професор кафедри етики та естетики 
Національного педагогічного  

університету імені М.П. Драгоманова 
 

ТЕМАТИЧНІ АКЦЕНТИ ЕСТЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ ТА ЕПОХИ ПРОСВІТНИЦТВА 

 
У статті досліджується коло філософських проблем, що фокусувалися довкола 

питання про природу естетичного переживання, оцінюється внесок філософів доби 
Відродження та епохи Просвітництва у розробку теорії естетичного переживання. 
Особливий інтерес автора привертають англійська,французька та німецька течії філо-
софії Просвітництва. 

Ключові слова: пізнання, сприйняття, переживання, естетичне переживання. 
 
The circle of philosophical problems which focused round a question about nature of 

the aesthetically beautiful experiencing is probed in the article, payment of philosophers of 
time of Revival and epoch of Elucidative is estimated in development of theory of the aes-
thetically beautiful experiencing, the special interest of author is attracted by the English, 
French and German flows of philosophy of Elucidative. 

Key words: cognition, perception, feelings, aesthetic experiences. 
 
Актуальність статті зумовлена тим, що естетична самосвідомість прагне 

узгодити тлумачення своїх феноменів із основоположними характеристиками 
світовідношення, що виражає фундаментальні риси людського буття в новіт-
ньому культурно-історичному процесі. Тому духовна ситуація останніх десяти-
літь виявила істотне зростання питомої ваги і значення рефлексивної складової 
естетичного пізнання. Своєрідна складність дослідження естетичного пережи-
вання полягає у тому, що в історії естетичної думки одні дослідники намага-
лись дати визначення естетичного переживання, інші – його теорію; більшість 
же естетиків не розрізняли цих завдань. Естетична наука знає приклади, коли 
тематично однакові дослідження торкались зовсім різних питань. Жодним чи-
ном не задовольняючись розповсюдженим визнанням розпливчастості назви 
«естетичне переживання», автор у даній статті має на меті простежити історію 
становлення поняття й у такий спосіб наблизитися до розуміння його природи. 

Для епохи Відродження з її опертям на людське сприйняття як таке і чут-
тєво-реальну картину світу характерне спрямування інтересу дослідників на по-
зицію суб’єкта естетичного переживання. Ця позиція визначалась у два діамет-
рально протилежні способи: чи як виключно активна, чи як пасивна. Першу точку 
зору представляв Марсіліо Фічіно, продовжуючи платонівську традицію: краса 
подобається, коли відповідає нашій природженій ідеї краси. Натомість Леон 
Батіста Альберті, продовжуючи аристотелівську лінію, відстоював важливіше 
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значення душевної податливості («lentezza d’animo»), ніж керування ідейною 
настановою розуму в процесі естетичного переживання. 

Крім того, інтерес дослідників фокусувався довкола питання про природу 
естетичного переживання: які властивості (раціональні чи ірраціональні) прева-
люють у цьому процесі? Довгий час перемагала раціоналістична концепція. 
Протилежна позиція активно заявила про себе лише у 1708 р. Відверто проти 
раціоналістичної точки зору виступив Джан Вінченцо Ґравіна у творі Ragion 
poetica. Він виходив не тільки з протилежного принципу, але й у крайній формі 
описав процес естетичного переживання. На думку автора, перед лицем пре-
красного і мистецтва ірраціональні почуття опановують розум людини, виби-
ваючи її зі звичної колії та ввівши у стан «сну з розплющеними очима», 
сп’яніння на межі шаленства. На відміну від Платона, який використовував по-
няття mania (шаленство) при аналізі процесу художнього творення, Ґравіна має 
на увазі естетичну характеристику художнього сприйняття. 

Загалом слід відзначити серйозний внесок філософів стародавнього світу, 
середньовіччя, доби Відродження та постренесансного періоду у розробку тео-
рії естетичного переживання: від закладеної в античній філософії матриці двох 
принципових підходів, що відображали основні грані феномена естетичного 
переживання, до поступового розширення кола питань щодо його природи і 
функцій. Цей шлях підготував грунт для подальшого філософського розмислу 
над проблемою переживання взагалі і естетичного переживання зокрема. На-
ступна епоха означена неймовірним спалахом інтересу до почуттєвого сприй-
няття. Маємо на увазі добу Просвітництва. 

Нагадаємо, що в історичному розвитку культури Просвітництво виокрем-
люється концентрацією якісно нових ідей, народжених і реалізованих у гранич-
но стислий час. Остання фаза загальної кризи феодалізму стала водночас новою 
фазою еволюції класу, що підносився і впевнено набирав сили, – класу буржуа-
зії. Раціоналістичне світобачення всупереч теологічному, схиляння перед досві-
дом та людською думкою відзначило вже перші її кроки. Декартове «cogito ergo 
sum» («Я мислю, отже, я існую») було відгуком на реальні історичні процеси, 
що стрімко розгортались у суспільстві. Раціоналізм як філософський напрям, 
який вважав розум основою пізнання й поведінки людини, став чи не головним 
джерелом ідеології Просвітництва, що слідом за Спінозою, Декартом, Лейбні-
цем, Гоббсом, Локком стало на шлях боротьби зі схоластикою та догматизмом. 

Отже, панівна ідея Просвітництва – розум, за нею – переконаність в існу-
ванні відносно невеликої кількості сталих істин, зрозумілих у будь-яку епоху, а 
значить, одержаних через здатність розуму пізнавати сутність речей і явищ. Ро-
зум підносився як єдиний дійовий засіб пізнання світу. Будь-яка людська діяль-
ність сприймалася тепер як вияв універсального закону природи, природного 
порядку речей. 

Зневірені у проголошуваній християнством любові до кожного, європейці 
знайшли духовну компенсацію в ідеї прав людини, що починає виступати як 
ціннісно-нормативна система. Концептуально вона оформлена Локком у його 
потрактуванні «природного стану» людини і «природного» закону: дані від 
природи життя, свобода і набута працею власність потребують постійного за-
хисту, й подбати про нього люди добровільно й свідомо доручають державній 
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владі; але якщо вона не спроможна створити нормальні умови для існування й 
саморозвитку особи, люди мусять змінити політичний устрій [1]. 

Локкова філософія bon sens (здорового людського глузду) спиралася на 
результати чуттєвого досвіду й тому протистояла поширеним у Просвітництві 
суто раціоналістичним концепціям. Сенсуалізм Локка підготував грунт для ма-
теріалізму Дідро; Вольтер, Кондільяк, Гельвецій підхопили його думку про не-
обхідність підкріплення розуму відчуттями й емоціями, особливо коли людина 
стоїть перед вибором. 

Все художнє життя Європи періоду Просвітництва розвивалося під силь-
ним впливом його ідей, що зародилися в Англії, а остаточно сформувалися як 
ідейний рух у Франції. У мистецтві відбувався пошук тієї естетичної сутності, 
яка б адекватно відображала процеси, що проходили у суспільстві. Спалахнув 
гострий інтерес до найтонших душевних переживань, який пізніше реалізував 
себе у сентименталізмі. 

Окреслений стан справ не міг не відбитися саме в естетичній галузі філо-
софського знання. Спочатку головною «дослідною лабораторією» була Англія. 
«Там дослідження мали подвійну генеалогію, двох родоначальників. Дослідни-
ки вели свій родовід від Локка, який впровадив у філософію послідовно психо-
логічний погляд, аналіз буття замінивши аналізом розуму. Але вони вели свій 
родовід і від лорда Шефтсбері, який питанням почуттів та вартостей надавав ще 
більшої уваги, ніж питанням пізнання та буття… Обидві ці тенденції поєднува-
лися одна з одною в новій аглійській естетиці в різних пропорціях, хоча радше з 
перевагою тенденції, започаткованої Локком» [3, 299]. З названих В. Татаркевичем 
постатей ми і почнемо розгляд проблеми естетичного переживання в англійсь-
кому Просвітництві. 

Зауважимо, що спеціально питаннями естетики Джон Локк займався ма-
ло, а до мистецтва ставився доволі скептично. Однак суб’єктивна налаштова-
ність філософа не завадила саме йому стати засновником найважливіших 
естетичних ідей англійського Просвітництва. Для подальшого розвитку англій-
ської естетики вирішальну роль зіграли філософська методологія та теорія пі-
знання Д. Локка з наступними засадничими принципами: немає вроджених 
ідей, процес пізнання виникає в досвіді і на базі досвіду; розум людини з само-
го початку являє собою «tabula rasa» – чисту дошку; немає нічого в розумі, чого 
не було б раніше у почуттях. Ці гносеологічні принципи покладено в основу 
аналізу естетичних категорій прекрасне і смак. 

Послідовники Локка не послуговувалися його ідеями у так званому «чис-
тому», ним сформульованому вигляді. У поглядах наступників набули своєрід-
ної інтерпретації основоположні методологічні принципи видатного англійця. 
Крім того, емпіричні та сенсуалістичні ідеї Локка наштовхувались на класицис-
тичні традиції, що в першій половині XVIII ст. ще зберігали в Англії вагомий 
вплив. 

У розробці проблеми естетичного переживання значну роль відіграють 
праці видатного англійського філософа-мораліста, естетика Антоні Ешлі Купе-
ра Шефтсбері, який у своїх філософських поглядах схилявся до поміркованого 
платонізму. Але у вченні філософа виявилася ціла низка сенсуалістичних ідей. 
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Зокрема, він вважав, що людина осягає ідеї світового розуму не стільки дум-
кою, скільки відчуваючою душею.  

У знаменитому діалозі «Моралісти» автор намагався естетично обгрунту-
вати свій моральний ідеал. Ідеалом же людини для вченого виступала єдність 
фізичного, морального та інтелектуального розвитку особистості. Як бачимо, 
цей зразок Шефтсбері перейняв від античної класики. На думку філософа, він 
передбачає єдність істини, добра і краси. У названому діалозі прямо стверджує-
ться повна синонімічність понять краси і блага. Немає істинно естетичної насо-
лоди, окрім як у добрі; немає істинної моральної радости поза прекрасним. 
Шефтсбері розмірковує про внутрішню красу – красу духу, характерів, почут-
тів, серця. А сприймає людина внутрішню красу через чуттєві прояви краси ру-
хів, форм, вчинків, поведінки. До свого ідеалу моральної краси англійський 
мораліст підійшов шляхом аналізу різних форм прекрасного [5, 214]. 

Моральне почуття (інтуїтивна здатність розрізняти добро і зло) як і внут-
рішнє почуття, що дає можливість відрізнити красу від потворного, на думку 
філософа, притаманне людині від природи, але виключно у вигляді задатків, 
здібностей. Почуття з необхідністю потребують подальшого розвитку і вдоско-
налення. Щиро переконаний у моральному характері краси, Шефтсбері відстоює 
моральне вдосконалення людини шляхом споглядання краси світу і мистецтва. 
А гармонія світу осягається лише гармонічно розвинутою особистістю. Краса і 
добро мисляться філософом у сутнісній органічній єдності. 

Ніхто з англійських просвітників з такою силою не підкреслював значен-
ня мистецтва для формування людської моралі. В той же час ніхто з такою ене-
ргією не відстоював значення морального змісту мистецтва для розвитку 
самого мистецтва. Не випадково ідеї Шефтсбері в подальшому активно викори-
стовувалися, зокрема, теоректиками і практиками естетичного виховання. 

Якщо Шефтсбері поєднував здатність розпізнавати красу зі здатністю від-
чувати добро й обидва почуття сукупно називав «моральним чуттям» (moral 
sense), то вже наступник філософа Ф. Хатчесон відокремив від морального чуття 
«чуття прекрасного», визначивши його як «пасивну здатність сприймати вра-
ження прекрасного». Отже, ідейний спадкоємець Шефтсбері не вважав красу 
предметом раціонального пізнання і обстоював думку про можливість осягати її 
безпосередньо, особливим чуттям. Ф. Хатчесон, подібно до вчителя, вважає це 
почуття вродженим, називає «внутрішнім почуттям» і кваліфікує як здатність 
«одержувати задоволення від будь-яких форм та ідей, що слугують об’єктами 
наших спостережень» [4, 47]. Для розвитку цих почуттів необхідні «просвітниц-
тво і освіта». 

Ф. Хатчесона турбувала проблема об’єктивності прекрасного. При цьому 
він посилався на розмежовані Локком «первинні» та «вторинні» якості, хоча й 
не приставав на сформульовану пізніше Юмом позицію, що краса – це суб’єк-
тивний стан. За Хатчесоном ідеї краси пов’язані з відношенням, а останнє зна-
ходиться у сфері первинних якостей. Джерелом краси філософ визнавав «єдність 
серед великого різноманіття», весь природний і соціальний світоустрій. А це, в 
свою чергу, – презумпція задуму. 

На відміну від Ф. Хатчесона, видатний англійський філософ Д. Юм зосе-
реджував увагу переважно на суб’єктивному аспекті естетичного відношення. 
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Як і більшість англійських естетиків, Юм виключав сферу естетичного з пізна-
вальної діяльності людини. Галузь естетичного – це галузь почуття. Юм конк-
ретно не визначав основу краси, що породжує відповідне почуття. Але з різних 
висловлювань ясно, що такою основою філософ вважав доцільність. Прекрасне – 
це переживання, що виникає на основі сприйняття корисного та доцільного, хо-
ча ця доцільність чітко не усвідомлюється. Слід наголосити, що Д. Юм розумів 
доцільність як широко узагальнюючий принцип і не випадково постійно відме-
жовувався від вузькоутилітарного тлумачення прекрасного.  

Припущення існування деякої неусвідомленої основи краси пов’язане зі 
спробами видатного англійця визначити «стандарт смаку». Досліджуючи пси-
хологічні особливості суджень смаку, він намагався віднайти спільні для людей 
норми чи принципи, на підставі яких виносяться естетичні оцінки, розрізняють-
ся прекрасне і потворне. Спостереження за характером функціонування психо-
логічного механізму естетичного смаку призвели до висновку, що ця здатність 
людини – не просто чуттєва реакція на зовнішній подразник, до неї підключа-
ються уява, асоціації та навіть розум. Загалом же Д. Юм схильний був абсолю-
тизувати суб’єктивний бік естетичного відношення і ототожнив красу з 
викликаними нею переживаннями. 

До безперечних здобутків англійських філософів-просвітників у дослідженні 
феномена естетичного переживання (хоча і без використання терміна) слід віднести 
передусім психологічний аналіз переживань (Шефтсбері, Д. Аддісон, Ф. Хатчесон, 
Д. Юм), дослідження ролі асоціацій в естетичному переживанні (Г’юм, Гартлі), 
розробку категорії естетичного смаку (Шефтсбері, Г. Хоум, Е. Берк, Д. Юм), обгру-
нтування зв’язку естетичних почуттів з поняттям суспільних якостей і їх ролі у фо-
рмуванні суспільних зв’язків (Е. Берк, Г. Хоум), глибока увага до з’ясування 
природи і взаємовпливу естетичного та морального (Ф. Хатчесон, Д. Юм, Е. Берк). 
Тому цілком закономірно, що концепції англійських естетиків епохи Просвітництва 
мали серйозний вплив на естетичну думку Франції, Німеччини, Росії та інших країн. 

Культура французького Просвітництва була провісником буржуазної ре-
волюції і певним чином це відбилося на характері естетичних поглядів, що ви-
різнялися гострим соціально-політичним спрямуванням, духом гуманізму та 
демократизму. Цей характер опосередковано вплинув і на тематичні акценти 
естетичних досліджень: соціальна обумовленість естетичних явищ, природа 
мистецтва, проблема художньої правди, обстоювання необхідності реалістич-
ного зображення дійсності в мистецтві. 

У контексті ж дослідження естетичного переживання варто навести один, 
але символічний приклад. На зорі французького Просвітництва вийшла друком 
праця аббата Жана-Батіста Дюбо «Критичні розмірковування про поезію та жи-
вопис» (1719). На противагу раціоналістичній естетиці Дюбо як критерій оцін-
ки творів мистецтва називає почуття. Мистецтвознавчій аналітиці знаменитий 
аббат відводить другорядну роль. Сенсуалізм виявився у Дюбо не тільки відо-
мим філософським принципом, а й способом демократичних устремлінь у сфері 
художньої культури [2, 431]. 

У «Критичних розмірковуваннях» Ж. Дюбо вперше постало питання про 
роль і значення естетичних переживань. Теорія, як на час панування класицис-
тичних принципів, була екстравагантною. Багатьом сучасникам відповідь авто-
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ра здалася цинічною, і концепція більше прихильників мала серед нащадків. 
Роль естетичних переживань Ж. Дюбо вбачав у реалізації потреби зайнятості 
розуму, в спасінні від нудьги у такий приємний і безпечний спосіб. 

Інтенсивності, подібної до Англії, осмислення естетичних переживань у 
XVIII ст. набуло в Німеччині. Естетика німецького Просвітництва є початковим 
етапом у розвитку такого видатного явища, як класична німецька естетика. При 
цьому вражає разюче протиріччя між воістину жалюгідним станом політико-
економічної відсталості Німеччини і високим злетом філософської думки. 
Оскільки в Німеччині ще на початок XVIII ст. проблема демократичних пере-
творень не була вирішена, то не був утрачений інтерес до ідеології Просвітниц-
тва. Крім того, духовний підйом пояснюється впливом французької революції, 
яка, за висловом Ф. Енгельса, «як блискавка вдарила в цей хаос, що називається 
Німеччиною». Революція викликала справжній ентузіазм у всієї німецької бур-
жуазії та кращих представників дворянства. Німецька література, філософія та 
естетика того часу були певною мірою теоретичною рефлексією цієї революції. 
І, нарешті, важливим фактором сприяння високому духовному підйому була 
можливість спиратись на теоретичний досвід інших народів і багатий фактич-
ний матеріал в різних галузях конкретного знання, накопичений до початку ді-
яльності видатних німецьких мислителів. 

Розвиток естетичної думки та художньої практики XVIII ст. призвів до 
потреби теоретичного осмислення нових проблем естетичного відношення, 
особливо проблеми естетичного смаку. Головним виразником самовизначення 
естетики став неодноразово згадуваний нами німецький філософ О. Баумгартен, 
який дав естетиці найменування і виділив як самостійну філософську дисциплі-
ну. Серед намічених дослідником важливих естетичних проблем варто зверну-
ти увагу на прагнення осягнути своєрідність мистецтва, розрізнення логічної та 
естетичної істини. 

О. Баумгартен ототожнював прекрасне з досконалим. Уточнюючи свою 
думку, філософ вказував, що прекрасне – це не тільки досконалість речей, але й 
досконалість чуттєвого пізнання речей. При цьому під чуттєвістю розумілися 
не тільки відчуття, але й емоції, інтуїція, уява, пам’ять. Ще з 1735 р. засновник 
естетики обстоював концепцію, що естетичне переживання – це пізнання, але 
виключно чуттєве (representatio sensitiva), а отже, пізнання ничжого ряду, не-
впорядковане і «невиразне» (verworren) порівняно з теоретичним. «То була 
концепція, така близька до традиції, що вбачала в естетичному переживанні пі-
знання, і така далека від традиції, що припускала думку про нераціональне пі-
знання. Протягом XVIII сторіччя вона зберігала прихильників у Німеччині, 
серед яких видатною постаттю був Г. Майєр» [3, 302]. 

Але у наведеній концепції зникало якісне розрізнення двох способів пізнан-
ня – теоретичного і чуттєвого. Мислителем, який здійснив спробу їх об’єднати, 
став родоначальник німецької класичної філософії Іммануїл Кант. 

Внесок філософів доби Відродження у розробку теорії естетичного пере-
живання полягає у детальному дослідженні позиції суб’єкта у процесі естетич-
ного переживання; серйозні напрацювання стосуються і питання про природу 
естетичного переживання. До безперечних здобутків англійських філософів-
просвітників у дослідженні феномена естетичного переживання (хоча і без ви-
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користання терміна) слід віднести передусім психологічний аналіз переживань 
(Шефтсбері, Д. Аддісон, Ф. Хатчесон, Д. Юм), дослідження ролі асоціацій в ес-
тетичному переживанні (Г’юм, Гартлі), розробку категорії естетичного смаку 
(Шефтсбері, Г. Хоум, Е. Берк, Д. Юм), обгрунтування зв’язку естетичних по-
чуттів з поняттям суспільних якостей і їх ролі у формуванні суспільних зв’язків 
(Е. Берк, Г. Хоум), глибока увага до з’ясування природи і взаємовпливу естети-
чного та морального (Ф. Хатчесон, Д. Юм, Е. Берк). Тому цілком закономірно, 
що концепції англійських естетиків епохи Просвітництва мали серйозний вплив 
на естетичну думку Франції, Німеччини, Росії та інших країн. 
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ПОСТІМПРЕСІОНІЗМУ В ЕКСПЕРИМЕНТАХ УКРАЇНСЬКОГО 

АВАНГАРДУ ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ 
 

У статті розглядаються теоретичні передумови поширення європейського 
постімпресіонізму кінця XIX ст. в культурний простір українського мистецтва XX ст. 

Ключові слова: неокантіанство, постімпресіоністичний метод синтетизму, аван-
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In this article is considered process of integration of principles of the European Post-

impressionism of the end of 19-th centuries into the cultural space of the Ukrainian Art of 
the 20-th centuries. 

Key words: neokantianism, Post-impressionismatic method of synthesis, Avant-
guard, symbolikal colour. 

 
Дослідження принципів інтеграції європейської традиції кінця ХIХ ст. в 

простір українського мистецтва через практику авангарду – актуальна проблема 
вітчизняного мистецтвознавства.  
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Оскільки культура України залишалася заручницею комуністичного дик-
тату майже три чверті XX ст., проблема національної самоідентифікації була 
забороненою темою і факт наявності українського постімпресіонізму взагалі ні-
коли не порушувався. Існування у просторі єдиного офіційного методу соцреалізму 
не передбачало наявності будь-яких інших напрямів світового мистецтва на 
територіі колишніх республік СРСР. Вилучення з наукового обігу європейських 
напрацювань в галузі теорії мистецтва ХХ ст. та повна відсутність перекладів 
українською мовою, призвели до інформативного дефіциту, регіональної ізольо-
ваності та уповільнили розвиток української культури на багато десятиліть. На-
працювань вітчизняних науковців з приводу українського постімпресіонізму ХIХ–
ХХ ст. на сьогодні майже не існує, за винятком окремих статей, в тому числі 
розробок автора [10–15]. Значний науковий досвід, теоретичні висновки та 
окремі положення європейських [8, 21–33], американських [25] та російських 
вчених[3–5; 16–18; 20] з питань постімпресіонізму кінця ХIХ ст. інтегруються у 
простір мистецтвознавчого аналізу за фактами художньої спадщини українських 
митців.  

Метою даної статті є означення теоретичних передумов зародження пост-
імпресіонізму в Україні. Стаття виконана відповідно до плану науково-дослідних 
робіт Інституту дизайну та реклами КНУКІМ. 

Особливістю теоретичного аналізу постімпресіоністичного живопису є та 
обставина, що переважна частина вчених, як правило, розглядає його в контексті 
імпресіоністичного розвитку. Навіть в іноземній літературі існує обмежена 
кількість наукових праць, спеціально присвячених теорії постімпресіонізму, не 
говорячи про повну відсутність літератури про український постімпресіонізм. 
Синтетичні засади постімпресіонізму історично походять від трьох концептуальних 
першоджерел: П. Сезана (формотворення протокубізму), Ж. Сьора (колірно-
оптичне конструювання), П. Гогена (формування ноематичних модусів світогляду, 
через синтетичне поєднання аксіологічних систем вартостей з екзотичною 
самобутністю етносу). Передумови такої різноманітності створили підгрунття для 
візуальних розбіжностей, що ускладнили можливість означення спільної естетичної 
нормативності, бо вона знаходиться в площині концептуального виміру. Цей над-
складний аспект постімпресіонізму став причиною «недоказовості», а також 
внаслідок недостатньої розробленості проблеми поряд із іншими напрямами коло-
ризму. Отже, своєчасним є обгрунтування особливостей, що виокремлюють не 
тільки показники зображальних можливостей, а й систему вартісних орієнтацій 
постімпресіонізму. Оскільки у праці порушуються питання принципової розбіж-
ності імпресіоністичного і постімпресіоністичного світоглядів та їх генетичного 
зв'язку з кубізмом, ми вважаємо за необхідне позначити основні положення цих 
методів. 

Пошук нових можливостей при зображенні повітряного середовища і со-
нячного освітлення, що набув актуальності в імпресіонізмі, привів художників 
до концептуального усвідомлення цього феномена природи через відкриття 
дисперсії світла І. Ньютоном. Згодом під впливом позитивістичної моди того 
часу теорія фізики уперше подала наукове обгрунтування колірному методу 
викладу.  

У світлі наукових відкриттів активізується неокантіанський проект, що 
обгрунтовує «двоїстість» вражень від природи. Інтеграція принципів дисперсії 
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світла в практику імпресіоністичного живопису призвела до того, що колір по-
чав тлумачитися як оптична сума спектральних барв. Сполучаючи дрібні плями 
фарби, імпресіоністи з гідністю констатували, що очевидний світ – не панацея, 
а умовність, що припускає належну інтерпретацію. Тлумачення навколишнього 
оточення, немов калейдоскопу із різноколірних миттєвостей, зумовило відмову 
від власного кольору предмета та призвело до втрати межі між предметом і се-
редовищем, до розчинення кордонів предмета у повітряному світлі, знецінення 
матеріальності, – усе це спричинило остаточну втрату підгрунтя під ногами мис-
тецтва межі століть. Предмет плавно переходив в стихію, розмежування між 
простором і предметом зникло, взаємопроникнення об’єкта в середовище і часу – в 
простір спричинило втрату персональної універсальності художнього образу.  

Але це було тільки початком краху. Імпресіонізм мимоволі виявив 
неспроможність віри у безумовну «істину», яка зникала під впливом часу. По-
чинаючи працю над краєвидом о 10 годині ранку, вже через півгодини імпресіоніст 
виявляв, що сонячне світло змінило усі відтінки та рефлекси і вони більше не 
відповідають розпочатій роботі. Її слід відставити або почати писати іншу кар-
тину, спробувати завтра о тій самій годині.  

Досі суспільство не усвідомлювало плинність та бепозворотність буття. В 
імпресіонізмі виразно окреслився пріоритет миттєвої емоції над сталістю вра-
ження. Спішність безповоротних висновків, дефіцит відповідальності за 
неочікуваний фінал, дезертирство перед майбутнім: «Мистецтво імпресіоністів 
уперше стало діяти у сфері нестабільної предметно-тимчасової концепції» [17, 
13]. Ці «несолідні» та незнайомі раніше відчуття підвели під сумнів одвічні по-
гляди суспільства, які воно раніше розцінювало як стійкі догми, похитнувши 
святе, – віру у непорушність світобудови. Імпресіоністи розібрали храм Приро-
ди на окремі «цеглини», стверджуючи, що складові – це те саме. Без фундамен-
ту віри, що не передбачувала наукових підтверджень, суспільні ілюзії минулих 
століть зруйнувалися.  

Проте гонитва за швидкоплинним життям подобалася не усім. Перегони з 
долею викликали задишку суспільства. Життя хотілося вдихати знову і знову, 
без остраху, що цей вдих буде останнім. Своєчасним стало знайомство фран-
цузьких художників з японською гравюрою К. Утамаро і К. Хокусаї [30, 34]. 
Життя, відтворене у працях японців, тлумачилося, як одвічна казка без початку 
і кінця, втілюючи на практиці двоїстість буття та неосяжність Вічності. Вирі-
шальний вплив створило невідоме європейцям ставлення до творчості, яке конста-
тувало, що мистецтво – це взагалі не місце для відображення тимчасової правди 
буття. Відкриття, що життя – це «одне», а творчість – «цілком інше», згодом 
стало гаслом мистецтва Новітнього часу. 

Як бачимо, принциповим в розумінні відмінностей між імпресіонізмом і 
постімпресіонізмом стало ставлення художників до категорії часу. У імпресіонізмі 
час «вихоплювався», і «момент істини» ставав вагомішим, ніж усе життя : « <…> 
згадаємо дивну «застиглість» ніби схоплених фотокамерою рухів-поз у картинах 
Фантен-Латура, в «Гітареро» і навіть у «Сніданку на траві» Мане, у Базиля і Кай-
ботта…» [17, 13]. 

У постімпресіонізмі сонячне освітлення перестало виконувати документаль-
ну роль, а наповнилося метафоричним змістом «джерела буття». У творах 
постімпресіоністів немає часу, що обмежував потенційні можливості і саме 
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життя. Відомий німецький дослідник імпресіонізму та постімпресіонізму 
Ю. Мейєр-Грефе підкреслює: «З імпресіонізмом <…> була здатна сперечатися 
тільки така течія, що не користувалася чужими елементами, а шукала синтезу» 
[8, 147]. 

Постімпресіонізм замінив тимчасовість буття пафосом одвічного, повер-
нувши сучасному мистецтву «позачасовість» сакральних образів. Протиборство 
культурних вартостей незабаром оригінально вирішив «компроміс» кубізму, що 
розтягнув час на площині життя, від моменту створення до безкінечності. Тому 
імпресіонізм, постімпресіонізм та кубізм становлять три різновиди колористич-
ного мислення, генетично пов'язані між собою, оскільки вони походили один 
від одного і ніяк не могли уникнути попередньої стадії розвитку.  

З одного боку, постімпресіонізм був закладений П. Сезаном, з іншого – 
Ж. Сьора, потім – П. Гогеном. «Сезан був критично налаштований до «безладу» 
імпресіоністів. <…> якщо П. Сезан у пошуках стійкого викладу проаналізував фор-
му, то Ж. Сьора – колір. Ж. Сьора розраховував, що його мозаїчні образи поєд-
наються в уяві в одне складне зображення» [24, 3]. П. Сезан класично «вибу-
довував» постімпресіонізм – цеглина за цеглиною, не покладаючись на наукові 
відкриття. Ж.Сьора сподівався, що цю грубу роботу за нього зробить людський мо-
зок і з'єднає віртуальний образ в єдине ціле. Тобто «технології» Ж. Сьора, як можна 
бачити сьогодні, були більш сучасними. 

Образ П. Сезана був овіяний грецькою ностальгією за Величним. Сучас-
ник художника Ж. Рів’єр відзначає: «У своїх творах пан Сезан – справжній 
елініст класичної доби: його полотнам властиві безтурботність та героїчна 
ясність античних картин і теракоти, і ті неуки, які, дивлячись, наприклад, на 
«Купальниць», регочуть, здаються мені варварами, що критикують Парфенон» 
[5, 354].  

Відомий французький філософ, теоретик та історик М. Фуко окреслює 
«технологію» античної культури як «волю до форми» [9, 24]. Ноематична сис-
тема уявлень П. Сезана прогресувала в умовах парадоксальності, оскільки він 
будував форму, роз'єднуючи її на дрібні частини, руйнуючи із середини. Зазвичай, 
художник немов скульптор, відтинає від моноліту усе зайве. П. Сезана турбувала 
не матеріальна монолітність, а означена єдність станів у часі і просторі. Усі 
миттєвості від моменту зародження предмета він приживлював один до одного 
таким чином, що початок, середина та кінець існували водночас у загальному мо-
лекулярному складі. Розтягування часу у просторі і його одночасова присутність в 
іпостасях – минулого, сьогодення і майбутнього – знайшли філософське обгрун-
тування у А. Бергсона в працях «Творча еволюція» (1907) [1], що вплинула на 
теорію кубізму [4], та «Тривалість і одночасність» (1922), що осягала цей процес з 
позицій концепції теорії відносності Ейнштейна [2, 12]. Але для нас важливо, що 
сезанівська інтерпретація часу сама по собі, без підказок, спонукала до 
детермінації матерії у просторі. Як відомо, аналогічний підхід ігнорування 
історичного моменту часу сприяв конструюванню гогенівского синтетизму, пере-
дбачивши, з іншого боку, «технології» мистецтва Новітнього часу.  

Зараховуючи П. Сезана до «першого із кубістів», Е. Франк доречно 
зауважує: «Художники сучасності біжать з такою швидкістю завдяки тому, що 
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П. Сезан навчив їх ходити» [24, 6]. Якщо через півтора століття наважитися 
узагальнити ідею сезанівських творів «Купальниці» (1874–1875), «П'ять ку-
пальниць» (1885–1887), «Чотири купальниці» (1880), «Купальники» (1890–
1891), «Великі купальниці» (1900–1905), то сутність геніального задуму буде 
зведена до одвічної проблеми. Оголивши людей до первісного стану, художник, 
по-біблейськи усунув всі ознаки їх соціальної приналежності. У своєму «Ново-
му Завіті» мистецтва XX ст. П. Сезан взаємодоповнив стихію Природи стихією 
людського племені. Людина у своїй природній тваринності, немов Адам і Єва, 
прирівнюється в правах з деревами, річкою, небом, символізуючи один із актів 
Творіння. Асоціальність цієї ідеї зміцнюється в інтерпретаціях П.Гогена, який 
розглядає людину немов різновид тваринного світу. Якщо на місці гогенівської 
дикунки з дитям подумки уявити пантеру з цуценям, – зміст твору ніяк не 
зміниться, тому що автор знищив різницю між Людським і Тваринним світами. 
У картинах П. Гогена Людина втрачає атрибути «вінця Творіння» і отримує 
скромніше місце – елемента Природної гармонії. У його версіях не існує голов-
них та другорядних складових твору: обличчя жінки, квітка, хвиля або гілка де-
рева однаково важливі для усієї картини, бо ця вагомість зумовлена декоративним 
чергуванням колірних площин, а не усвідомленням їх автономної сутності. 
Єдине, що вирізняє людину П. Гогена від тварини, – це натяки на одяг, що 
символізують вимір культурної традиції. За П. Гогеном, єдиною відмінністю 
між тваринним і людським є культурний Космос, і це єдина «соціальна» якість, 
яку він сприйняв від суспільства людей у свою асоціальну творчість.  

Ідея природної значущості людського буття стала популярною темою 
мистецтва, як суспільний опір проти інтенсивного розвитку НТР. Відомі твори 
типології «Купальниць» кінця XIX – першої чверті XX ст. Е. Бернара, П. Боннара, 
Ф. Валотона, П. Гогена, А.-Е. Кроса, Ж. Лемена, А. Майоля, А. Море, Т.-
В. Ріссельберге, Ж. Сьора. На території Закарпаття рецепції сезанівських «Купаль-
ниць» пролонгуються майже до 1940-х рр., наприклад, у творчості А. Ерделі в 
«Оголеній» (1930), «Квартеті» (1930), «Оголеній серед дерев» (1937). Наслідуючи 
концепцію П. Сезана, автори стверджували земну (матеріальну) самоцінність 
людського буття.  

Засади європейського мистецтва кінця XIX ст. перетнули кордони Росії та 
України на початку XX ст., зокрема, у практиці авангардистів: «Якщо в другій 
половині XIX ст. російське і французьке мистецтво еволюціонували в більшій 
мірі ізольовано одне від одного, то на початку нового століття і те й інше вия-
вилися у стані суспільноєвропейської культурної інтеграції» [16, 112]. Під 
впливом прогресивних ідей межі XX – XXI ст. К. Малевич створив власну 
версію «Купальниць» (1908). Авангардист інтерпретує жінок у вигляді дема-
теріальних німф. Принципова відмінність полягає у відсутності у «Купальниць» 
К. Малевича тілесності. Художник малює не тіло, як П. Гоген, і не стихію 
людської Природи, як П. Сезан, а вперше робить акцент на душі (духовному). 
На відміну від усіх попередніх образів, «Купальницям» К. Малевича уперше 
вдалося вивільнитися із кайданів матеріальності XIX ст. З одного боку, цей твір 
означує підсвідому схильність художника до неоплатонізму, яку автор продовжує 
теоретичною боротьбою із світом «м'яса та кістки». З іншого, в уявленнях мит-
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ця перехід субстрату речі від «фізичного» стану до «нефізичного» усвідомлюється 
як чергова видозміна тієї самої матерії: «Життя матерії не закінчується…» [7, 
60]. Тексти К. Малевича перейняті суперечностями, що пов’язано з емоційними 
станами та недостатнім рівнем освідченості в питаннях філософських категорій, чо-
го і не можна очікувати від митця. Але у багатьох творах та утопічному прагненні 
до створення Універсалій він залишається класичним ідеалістом, і навіть його, іноді 
радикальна, жорстокість походить від бажання «виправити на краще». Зображуючи 
у «Купальницях» начебто тіла (матеріальне), насправді – він констатує їх 
відсутність (духовне). Він уперше відокремлює сутність предмета від його форми, 
що випереджає на сім років феноменологічну практику супрематизму [6, 329]. 
«Безтілесність» та імперсональність у фігурах купальниць К. Малевича зауважує 
патріарх російського мистецтвознавства Д. Сараб’янов, але видатний науковець 
пов’язує твір із майбутнім, постсупрематичним періодом – «<…> неочікувано ви-
переджають персонажів без обличчя з картин другого селянського циклу» [18, 33] – 
і не вбачає у тому рецепцій античної дихотомії тіла і духу та схильності до 
ідеалізму. Неоплатонічні «Купальниці» К. Малевича підсумовують античні 
симпатії П. Сезана і гогенівський синтетизм водночас, оскільки у творі опосе-
редковано здійснюється детерміація часу у просторі, що назавжди зникає з кар-
тини, та кроскультурний підхід до мистецтва гогенівськими кроками – «через 
віки». Нагадаємо, що П. Гоген малював в площині однієї картини, з одного бо-
ку, сучасних йому людей, з іншого, язичницьких дикунів по природі, з третього, 
увінчаних християнськими німбами, з четвертого, колірний виклад поєднував 
досвід європейської традиції з декоративно-площинною нормативністю японської 
культури. Тобто П. Гоген «міксував» будь-який вподобаний йому час, будь-яку 
релігію, сполучаючи у творчості те, чому не судилося бути в житті, – поєднує 
вартості язичництва та християнства, європейську традицію малярства з 
японською умовною нормативністю викладу. З'єднання усіх складових разом 
передбачало «синтетичний» підхід. Рефлексії творчості П. Гогена присутні в 
«Купальницях» К. Малевича внаслідок ідеалістичних уподобань, оскільки К. Мале-
вич переоцінив побутову групу купальниць до узагальненого художнього вис-
новку про неземний «ідеал». Поєднання вигадки і реальності походило від 
неокантіанського вчення про те, що в творчості художник повинен удосконали-
ти і компенсувати недосконалість світу, що і впровадив П. Гоген. Постулат 
«подвійної» реальності декларував творчий акт, як суму очевидного і суб'єктивного 
початків. Ці ідеї поширилися в Росії та Україні якраз у момент творчого ста-
новлення К. Малевича, провокуючи його власний розвиток. Автономне тлума-
чення об’єктивного (матеріального) і суб’єктивного (духовного) присутнє в 
«Купальницях» К. Малевича. Саме ця, ще постімпресіоністична, праця передбачає 
появу майбутнього супрематизму – відокремлення змісту від предмета, а ідеї – 
від форми. Свою ідею абстрактного розуміння мистецтва К. Малевич втілив у 
форму об’єктивного квадрата. У такому підході ми вбачаємо атавістичні руди-
менти давньогрецької культури, в якій семантичне значення поняття «idea» 
еквівалентне поняттю «eidos» – вид, образ, зразок [15, 50]. Як бачимо, антична 
тенденція до «оформленості», до гілєморфізму увесь час заохочувала до 
матеріального світосприйняття, провокувала домінанту матеріальної форми і, 
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як наслідок, концепцію реалізму, що позначилося на розвитку всього європейського 
мистецтва до XX ст. Антична дихотомія тіла і духу поставила питання про те, 
що важливіше, матеріальне чи духовне, провокуючи розвиток ідеалізму. Наслідком 
ідеалізації «Купальниць» К. Малевича стає автономія духу і тіла, виявляючи 
експліцитну присутність грецького неоплатонізму в творчості авангардиста. Оп-
рацьовуючи всілякі напрями межі XIX–XX ст., К. Малевич уперше впритул на-
близився до ідеї майбутнього супрематизму через експерименти в галузі 
постімпресіонізму.  
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ГЛАМУР: ЕТИМОЛОГІЯ ТЕРМІНА  

ТА СПЕЦИФІКА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 
 
У статті розглядаються основні тлумачення поняття «гламур», які існують в 

межах різноманітних наук про культуру – культурології, соціології, філософії, лінгві-
стиці. Приділено увагу різним підходам до визначення даного терміна у працях зако-
рдонних та вітчизняних вчених. 

Ключові слова: гламур, культура, масова культура, дискурсивні практики. 
 
This article discusses the basic interpretation of the term «Glamour» that exist within 

the various sciences of culture – cultural studies, sociology, philosophy, linguistics. Atten-
tion is paid to different approaches to defining this term in the works of foreign and domes-
tic scholars. 

Key words: Glamour, culture, mass culture, discursive practices. 
 
За останні десятиріччя словниковий запас української мови значно по-

повнився лексикою англійського походження. Науковці відмічають, що найбі-
льший відсоток англіцизмів доводиться на запозичення з економічної, фінансової, 
суспільно-політичної сфери та зі сфери інформаційних технологій [1; 6; 7]. Та-
кож запозичуються слова, які означають та відображають культурні і соціальні 
зміни та тенденції в моді. Одним із таких популярних слів-запозичень є слово 
«гламур».  

Етимологія терміна «гламур» допоможе прояснити смислові конотації та 
галузь застосування його в сучасній культурі, відповісти на питання про похо-
дження та умови використання даного терміна в європейських мовах.  

Історія слова «гламур» починається в західноєвропейському Середньо-
віччі. В даний період латинська мова виступала першоосновою для більш мо-
лодих національних мов. Сучасне англійське слово «glamour» походить від 
латинського grammatica (граматика, тобто навчання). Важливо відмітити, що 
термін grammatical означав не тільки правопис у власному значенні слова, але 
трактувався значно ширше – як синонім понять «навчання», «вивчення» тощо.  

Вважається, що з латинської мови слово потрапило до французької, де 
воно розпалося на два самостійних поняття: grammaire, яке зберегло оригіналь-
не учбово-філологічне значення (тобто «навчання/вивчення»), та grimoire – ча-
клунська книга, збірка заклинань. Зокрема, цим самим терміном позначали 
вивчення магічних мистецтв, володіння алхімією, чаклунством, магією [3; 6]. 
Згодом у слова grimoire (в українській транскрипції грімуар) виникло декілька 
переносних значень: «нерозбірливий рукопис, нерозбірливий почерк» та «без-
толковщина, тарабарщина». 

У ХІІ ст. слово grammatical фіксується в англійській мові як таке, що за-
позичене з французької. Тут grammaire перетворилося на англійське gramarye, а 
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пізніше – в grammar, проте продовжувало зберігати свій оригінальний зміст – 
навчання, знання, вивчення. В цьому адаптованому варіанті термін не тільки 
означав граматику, але й зберігав більш загальне значення (навчання) та похідні 
від нього (вивчення чаклунства, окультних наук). 

Нову форму слово «grammar» набуло в Шотландії, в мові якої слово під-
далося дисиміляції та перетворилося в «glamour». В шотландській, як і у фран-
цузькій мові, з одного слова утворилося два: слова grammar, яке зберегло 
англійську форму та означало граматику, та glamour, яке стало означати магію, 
чаклунство [5; 10].  

Дослідження походження даного терміна дозволило вивести наступний 
словниковий ланцюжок: grammatica (латинь) – граматика, тобто навчання – 
grammaire (французька) – навчання і grimoire (французька) – чаклунство – 
gramarye (англійська), а потім grammar (англійська) – граматика; ХІІ ст. – 
grammar (шотландська) – граматика і glamour (шотландська) – чаклунство, ча-
ри. Отже, glamour означає чаклунство, чари, зачаровувати.  

Вважається, що роком першого письмового згадування слова «glamour» 
(зі значенням «чаклунство») є 1721 р. (шотландський поет Аллан Рамзай писав: 
«Коли дияволи, чаклуни та фокусники обманюють зір, вони, як говорять, наки-
дають пелену на очі глядача (cast glamour o»er the eyes of the spectator)» [7]. Но-
ве слово досить швидко стало популярним та з шотландської проникло в 
англійську літературну мову. В англійській мові слово glamour закріплюється 
тільки в ХІХ ст. – завдячуючи відомому письменнику Вальтеру Скотту (поема 
«Пісня останнього менестреля»). Важливо відмітити, що термін «гламур» в ан-
глійській літературі ХІХ ст. використовується в двох значеннях: «магія, чак-
лунство» і, одночасно, «чарівність, привабливість» [6]. 

Тлумачення поняття «гламур», як специфічної магічної практики, пов’язаної 
зі зміною зовнішніх характеристик, або створенням ілюзій, досить поширене в 
сучасній англомовній літературі (фентезі, комп’ютерні та рольові ігри тощо). 
Про магічне походження гламуру читаємо і у статті в Wikipedia, де також від-
мічається, що glamour був специфічним видом чар, які примушували людей ба-
чити речі не такими, якими вони є насправді. 

Вважається, що дане значення слова є базовим, вихідним щодо усіх піз-
ніших семантичних нашарувань, адже з часом значення поняття гламур значно 
розширюється. В 1930-х рр. в США поняття glamour конкретизується, набува-
ючи значення «привабливість, що заснована на чарівності та красивій зовніш-
ності» [14]. Науковці зазначають, що звідси ведуть своє походження й наступні 
вирази: glamour guy, glamour girl, glamour boy та прикметник glammy [14]. 

Електронна версія словника Collins пропонує три основних тлумачення 
поняття гламуру: 1) чари, чарівність, чарівливість, привабливість (charm and al-
lure; fascination); 2) краса чарівна та зваблива, але часто облудна (fascinating or 
voluptuous beauty, often dependent on artifice); 3) архаїчне значення: магічне за-
клинання або амулет (archaic: a magic spell; charm).  

Словник Вебстера пропонує більш розгорнуту версію тлумачення дефіні-
ції гламуру: 1) зникаюча, загадково-хвилююча, але часто ілюзорна привабли-
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вість, яка провокує уяву та розпалює смак до незвичайного, несподіваного, яск-
равого чи екзотичного; 2) дивно-спокуслива атмосфера романтичного чаклунства, 
що зачаровує, є незбагненним, нездоланно-магнетичним; 3) особиста чарівливість, 
поєднана із надзвичайною фізичною та сексуальною привабливістю [2]. 

В сучасній англійській мові слово glamour набуває декілька значень: во-
но, як і раніше, включає в себе початковий смисл – чаклунство, чари, чарівна 
сила (to cast a glamour over – зачаровувати); інші його значення – шарм, чарів-
ність, привабливість. Важливо відмітити, що в сучасній англійській мові вико-
ристовується і дієслово to glamour – «зачаровувати, полонити, підкорювати», а 
також (особливо у вигляді стійкого виразу glamour up) «прикрашати, розхвалю-
вати». Однокореневе дієслово to glamorize має значення «вихваляти, рекламу-
вати, давати високу оцінку, прикрашати, ідеалізувати» [7]. 

Існує й інший підхід. Наприклад, в книзі «The Fashion Business» Н. Уайта 
та Я. Гріфітса міститься глава «Мода і гламур», написана С. Гандлом, В. Рєка, 
С. Баклі, в якій наводиться зауваження лексикографа Е. Партріджа: він включив 
гламур в список понять моди, при цьому для нього слово «гламур» не мало вла-
сного лексичного значення, а пов’язувалося із світом моди та використовувалось 
журналістами та авторами просто як конотація високого статусу [14]. Поняття гла-
муру, таким чином, стає дещо розмитим. 

Майже в цей самий період виходить фундаментальна монографія С. Гандла 
«Історія гламура», яка була опублікована 2008 р. Автор запропонував інший ва-
ріант походження терміна glamour. Відповідно Гандлу, термін glamour виник 
від слова glimbr – пишність. Дійсно, пишність (в першу чергу, як зовнішній 
розпізнавальний знак стилю) являє собою невід’ємну характеристику даного 
феномена.  

Таким чином, словом «гламур» в англійській мові можуть позначати і за-
гальну атмосферу, і «блискучі» зовнішні відмінності та характеристики, і пара-
консенсусну реальність, що має свою мету і завдання. Отже, можна стверджувати, 
що сучасна англійська мова змінила смисловий зміст терміна glamour, і в сві-
домості сучасної людини гламур скоріше пов’язаний зі стилем життя або стан-
дартом краси, ніж з магічними впливами.  

В українській мові слово «гламур» з’явилося тільки на початку ХХІ ст. та 
поступово почало входити в мовну практику. З одного боку, слово «гламур/ гламур-
ний» є досить новим не тільки для України, але й для інших країн пострадянсь-
кого простору, в тому числі і для Росії. З іншого, незважаючи на його 
«новизну», воно стало досить популярним.  

Потрібно зазначити, що випадки використання нового терміна реєстру-
ються тільки з 1997 р., а приблизно з 2004 р. слово «гламур» стало популярним 
в повсякденній українській мові (це пов’язують з тим, що 2004 р. виходить пе-
рший номер журналу «Glamour», який легітимізував використання даного нео-
логізму в російській та українських мовах). Проте перша словарна фіксація 
даного запозиченого слова відбувається тільки 2005 р. (словарна стаття у «Тлу-
мачному словнику іншомовних слів» Л.П. Крисіна) [5]. 
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Можна констатувати, що роль ініціаторів та активних провідників запо-
зичення, які сприяють розповсюдженню англіцизмів в українській та російській 
мовах, належить сучасним засобам масової інформації та комунікації, які є цін-
ним джерелом для вивчення лексичної системи, оскільки вони оперативно та 
об’єктивно відображають реальний стан мови.  

Як зазначає Л. Крисін, сучасні засоби масової інформації та комунікації 
рясніють словами англійського походження, використання яких репрезентують 
людину, яка говорить, як освічену, компетентну, «просунуту» та атестують її в 
соціальному плані більш високо [5, 151]. Аналіз матеріалу показав, що най-
більш частотними є англіцизми, які набувають в українській та російській мо-
вах експресивно-оціночний відтінок розмовності, а інколи й інше значення, ніж 
в мові-джерелі, наприклад гламур, драйв, креатив, піарщик, мажор тощо. 

Експериментальні дослідження сучасних науковців свідчать, що на дано-
му етапі значення слова «гламур/гламурний» в українській та російській мовах 
знаходиться тільки на стадії формування, про що свідчить велика кількість си-
нонімів і, відповідно, високий індекс синонімічного різноманіття номінації. За-
позичені слова (в контексті нашого дослідження слово «гламур») активно 
утворюють похідні на українському ґрунті, які широко використовуються та 
стають об’єктом свідомої словотворчості.  

Популярність даного слова призвела до величезної кількості утворень від 
нього (гламуризація, гламуроманія, гламурщик, гламурно, гламурний, огламу-
рити, гламурити, гламурненько, погламурнити та інше). Як зазначає О. Прокутіна, 
використання «знижених» мовних одиниць в ЗМІ прагматично обумовлено, 
оскільки є одним з найефективніших засобів виразності. Саме експресивність 
новизни – одна із стійких причин запозичення англіцизмів як більш престиж-
них, інформативних, значних [9]. 

Потрібно зазначити, що слово «гламур» не набуло чіткої лексикографіч-
ної фіксації в сучасних українських та російських словниках. Наприклад 
О. Атланова, експериментальним шляхом досліджуючи значення нового слова 
в російській мові, стверджує, що за результатами експерименту гламурний – це 
насамперед модний, красивий, шикарний, блискучий, глянцевий, стильний [бу-
ло опитано 100 людей (46 чоловіків та 54 жінки) у віці від 17 до 63 років]. Уза-
гальнюючи отримані результати, вона охарактеризувала значення слова гламурний 
на сучасному етапі: гламурний – модний, красивий (ядро значення), вишука-
ний, сучасний, шикарний, яскравий, престижний, елітний (ближня периферія). 
Одночасно поряд з позитивними були виявлені і негативні семантичні ознаки: 
«вичурний», неприродний, пафосний, пещений, лощений, епатажний тощо [1].  

Російська дослідниця О. Прокрутіна відмічає, що лексема «гламур» де-
монструє високу словотворчу активність в українській мові, що є наслідком її 
комунікативної актуальності. В той же час похідні від лексеми «гламур» (з по-
чатковою позитивною конотацією) передають негативний, пейоративний відті-
нок та означають «будь-що штучне, неприродне, несправжнє». Тобто гламурний – 
значить, направлений на зовнішній блиск, показний, вітринний, вільний від змісту 
та функціональності. Дослідниця наголошує на тому, що досить часто дана лек-
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сема має явно виражений негативний відтінок, інколи з презирливим іронічним 
забарвленням [9].  

Можна стверджувати, що в сучасній українській мові використання тер-
міна «гламур» нерозривно пов’язане з кліповим мисленням, нерозчленованістю 
на візуальний та вербальний ряди. Показово, що значення слова «гламур» в 
українській мові набуває оціночної ролі, і на перший план в тлумаченні вихо-
дять не «чарівність» і «шарм», а «підробленість», «штучність», підкреслюється 
симулятивна природа гламуру.  

Як зазначає О. Михайлова, в еволюції значення кореня гламур в якійсь 
мірі проявляється наша ментальність: гламур, який повинен тлумачитися як 
розкіш, блиск, чарівність та елегантність, асоціюватися з багатством та успіхом, 
набув в мові негативного забарвлення та став означати зайву красивість, фальш 
та кон’юнктурність [1]. 

Отже, наявність протилежних оцінок в змісті слова свідчить про те, що 
значення слова, яке досліджується, знаходиться на стадії формування. 

В даному контексті важливо відмітити, що досить часто слово «гламур» 
трактується і як узагальнююче визначення розкішного стилю життя, всього, що 
зображується на обкладинках коштовних модних журналів та відноситься до 
загальноприйнятих стандартів розкоші, шику, зовнішнього блиску. Наприклад 
В. Пелевін зазначає, що гламур – це маскування, яке потрібне людині для того, 
щоб підвищити свій соціальний статус в очах тих, хто її оточує. Гламур потріб-
ний для того, щоб ті, які оточують, думали, що людина має доступ до нескін-
ченного джерела престижних соціальних благ і, перш за все, грошей [8]. 
В. Пострел, американська дослідниця, також зауважує, що для досягнення 
справжньої гламурності людина повинна володіти здатністю створювати види-
мість легкості, здаватися далекою від буденного життя, трохи загадковою і злегка 
ідеалізованою, але не до ступеня невпізнання [3]. Тобто гламурність припускає 
необхідність мати щось на кшталт особливої соціальної маски, адже гламур-
ність може актуалізуватися лише в соціумі, через порівняння та протиставлення 
іншим ментальностям. 

Досить часто гламур безпосередньо пов’язують з консюмеризмом. С. Дацюк 
визначає гламур, як «надлишкову привабливість форми товару чи послуги, що 
спрямована на демонстративне споживання та має градації своїх якостей, не 
пов’язані з функціональними властивостями товару чи послуги» [4]. 

В сучасному культурологічному тлумаченні, що включає в себе філософ-
ський та соціологічний зміст, гламур може бути представлений як паттерн, що 
спирається на «повсякденну практику демонстративної розкоші, активного 
світського життя та культу “вічної весни”» [9]. 

Крім того, гламур можна тлумачити як дискурсивну практику – особли-
вий стандарт життя, програма поведінки, в межах заданих ціннісних орієнтацій 
якої людина вибудовує стосунки з іншими людьми та формує своє ставлення до 
речей [10]. 

Зазначені дефініції дозволяють нам вивести певні загальні ознаки гламу-
ру: привабливість, ефектність, блиск, розкіш, ілюзорність, сексуальність, спо-
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кусливість, домінування репрезентації над змістом, штучність, видимість (лег-
кості), неавтентичність, магічність (обов’язкова наявність предметів – 
glamour’s), нестабільність та мінливість. 

Можна констатувати розмитість значення терміна «гламур» в українській 
мові, що пояснює активне використання низки інших слів, які мають характер 
синонімів відносно гламуру: «люкс», «шик», «розкіш» тощо. При їх застосу-
ванні акцентується увага на таких ознаках гламуру, як надмірність споживання, 
зовнішній блиск та привабливість, а також елітарність брендів, що використо-
вуються.  

У процесі проведеного дослідження з’ясовано, що сучасний зміст терміна 
«гламур» суттєво відрізняється від його початкового значення та мігрує в іншу 
смислову галузь. В сучасній англійській мові цей термін використовується як 
визначення привабливості, «стильності», зовнішньої красивості з відтінком фа-
льші. В українській мові поки ще не відбулося чіткої фіксації смислового поля 
даної дефініції на рівні словарної статті в лексикографічному словнику. Сучасні 
дослідження вітчизняних лінгвістів демонструють високий рівень синонімічно-
го різноманіття, притаманного даному терміну, що характерно для етапу стано-
влення смислових значень в українській мові. 

Можна констатувати, що в різноманітних джерелах дефініція гламур роз-
глядається у досить широкому спектрі значень: від стилю в одязі до нової ідео-
логії суспільства. В процесі даного дослідження вдалося виділити шість 
основних контекстів використання слова «гламур»: 1) гламур – як позитив [мо-
дний, красивий (ядро значення), вишуканий, сучасний, шикарний, яскравий, 
престижний, елітний (ближня периферія)]; 2) гламур – як негатив («вичурний», 
неприродний, пафосний, пещений, лощений, епатажний); 3) гламур – як явище 
консюмеризму; 4) гламур – як конотація високого статусу; 5) гламур – як явище 
моди; 6) гламур – як соціокультурне явище. 

З одного боку, різноманіття тлумачень терміна без сумніву є яскравою 
демонстрацією значного потенціалу даної лексеми («гламур») для подальшої 
словотворчості. З іншого, зазначену ситуацію можна пояснити тим, що за до-
помогою даного терміна прагнуть позначити новий умонастрій, образ життя 
(який досить часто протиставляють радянському образу життя), субкультуру.  

Подібна смислова багатозначність характеризує висловлювання сучасних 
науковців і тоді, коли обговорюється питання про формальне визначення гла-
муру. Як вже зазначалося, в сучасних дослідженнях гламур тлумачиться як до-
сить широке та багатозначне поняття, яке має велику кількість репрезентацій 
(культура споживання, наслідування моді, догляд за собою та ін.), та в більшос-
ті випадків, як правило, фіксуються зовнішні ознаки, властиві для гламуру, але 
не пояснюється характер презентації гламурного образу та його відмінні особ-
ливості. 

Поведене дослідження дозволило окреслити низку проблем. По-перше, в 
науковій літературі, присвяченій гламуру, відсутнє чітке визначення даного те-
рміна. Можна стверджувати, що предметна галузь використання дефініції 
«гламур» поки ще не визначена та знаходиться в процесі становлення, а в укра-
їнській мові слово «гламур» набуває ширшого значення, ніж в мові-джерелі. 
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По-друге, у великій кількості джерел з досліджуваної проблеми оціночний та 
емоційний підходи переважають над науковим аналізом, що ускладнює їх ви-
користання в науковому дослідженні. Досить часто при використанні терміна 
«гламур» та його похідних автори задовольняються формальним описом його 
зовнішніх проявів, не торкаючись суттєвих передумов виникнення даного фе-
номена та його функціонування в сучасному постіндустріальному суспільстві. 

В даному контексті виникає потреба дійти певної визначеності не тільки 
щодо самого поняття «гламур», але й проаналізувати гламур як соціокультурне 
явище, його історичні витоки та надати характеристику культури гламуру вза-
галі, та в її вітчизняному варіанті. Адже за гламуром вбачається серйозний куль-
турний проект, що задає ціннісну систему і навіть ідеологію сучасної України.  
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У статті аналізуються явища модернізму і постмодернізму та проводиться ідея 

доцільності їх дослідження в контексті інтенціонального періоду становлення Євро-
пейської культури. Обґрунтовується точка зору: інтенціоналізм є набагато ширшим 
явищем, ніж модернізм і постмодернізм, що сприяє глибшому смисловому узагаль-
ненню різноманітних явищ сучасної культури. 
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The article analyzes the phenomenon of modernism and postmodernism and the idea 

of the expediency of their study in the context of the intentional period of European culture 
is held. The point of view: intentionalism is much broader phenomenon than modernism and 
postmodernism, which also contributes to a deeper semantic generalization of various phe-
nomena of contemporary culture, is substantiated. 

Key words: modernism, postmodernism, intentionality, intentionalism, prospective, 
extrapolar, constative and dissociate intentionality, culture, procedural culture being, inten-
tional period of culture, the principle of cultural introspection, the principle of intentionalism. 

 
Сучасна світова культура здебільшого розглядається в контексті модерні-

стсько-постмодерністської парадигми. При цьому постмодернізм – як явище і 
поняття – виступає чи не найфундаментальнішою основою аналізу, досліджен-
ня і характеристики фактично усіх форм буття сучасного суспільства. Є підста-
ви стверджувати, що постмодернізм перетворився на своєрідну релігію, яка 
проводить відповідну для себе ревізію та корекцію різноманітних понять і сми-
слів. Варто лише заглянути до будь-якої довідникової літератури з постмодер-
нізму і подивитися, яким чином визначаються і характеризуються ті чи інші 
питання [7; 8; 9; 10; 18]. Однак, як свідчить прадавня приказка, всьому є поча-
ток і кінець. І це саме вже можна говорити стосовно явища (епохи) постмодер-
нізму. На сьогодні склалася така культурна ситуація, зміст якої, з одного боку, 
формують традиційні постмодерністські світоглядні позиції, відповідно й пост-
модерністськи умотивовані концепції, а з іншого – спостерігаються ментальні 
формації, які намагаються зважено і критично поглянути на феномен постмодер-
нізму [1–3; 8-10; 17–19; 21; 22]. В останньому випадку йдеться про обстоювання 
відмінної від постмодернізму позиції, що й зустрічаємо у минулі десятиліття, 
тобто в період становлення і розвитку останнього, а власне про чітке усвідом-
лення вичерпаності постмодернізму, що, в свою чергу, потребує аналізу такої 
культурної ситуації та побудови нової парадигми, здатної пояснити як зміст 
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буття явищ модернізму і постмодернізму, так і вибудувати більш надійний 
ґрунт під ногами. Вже той факт, що ми все частіше зіштовхуємося з термінами, 
смисловий зміст яких пов’язується з часткою «пост», навіть «пост пост» (after-
postmodernism) – постметафізичне мислення, постнекласичне мислення, пост-
модерністична чуттєвість, постструктуралізм тощо, – якнайкраще засвідчує ак-
туальність зазначеного питання. 

Мета статті полягає в аналізі понять «модернізм» і «постмодернізм» та 
обґрунтуванні точки зору, згідно з якою особливості буття сучасної культури 
необхідно аналізувати, досліджувати і характеризувати в контексті процесуаль-
ного буття Європейської культури, інтенціональний період якої замикає собою 
історичний і метаісторичний розвиток суспільства. При цьому обстоюється то-
чка зору, що процесуальний аспект культурного буття має виходити з принципу 
структурної динаміки, яку воно утворює, оскільки лише таким чином можна 
об’єктивно охарактеризувати різноманітні мистецькі та культурні явища і, що 
найважливіше, звести до єдиного показника найрізноманітніші і на перший по-
гляд суперечливі тенденції.  

Відповідно, дана стаття базується на двох фундаментальних позиціях: 1) 
будь-якому явищу, в тому числі й культурі, притаманна динаміка розвитку, що 
передбачає структуру буття. У такому процесі, як правило, кристалізується кла-
сична структура, зміст якої визначають чотири періоди розвитку культури: си-
мволічний, класичний, романтичний, інтенціональний1; 2) структурна динаміка 
визначає не тільки процесуальне буття культури, а й приналежна її складовим 
компонентам. В останньому випадку слід мати на увазі, що розгортання заклю-
чного періоду Європейської культури також передбачатиме зазначену закономі-
рність, тобто чотириетапну чи наближену до неї структуру свого процесуального 
буття. Таким чином, інтенціональність (характеристика даного явища наведе-
на нижче), відповідно й інтенціоналізм, постає як смисловий базис (культур-
ний, образний, рефлексивний тощо), який лежить в основі розвитку мистецтва 
Європейської культури ХХ – початку ХХІ ст. і охоплює собою усі форми її ре-
презентацій та етапи становлення останнього. До визначених пунктів додамо 
ще одне міркування, яке також слід трактувати як базове. Без розгляду питання 
і врахування чинника образного типу культури, яке здебільшого опускається в 
культурологічних і мистецтвознавчих дослідженнях, досить складно об’єктивно 
проаналізувати та всебічно охарактеризувати особливості буття Європейської 
(як і вітчизняної) культури.  

Перед початком аналізу модернізму і постмодернізму необхідно відповіс-
ти на питання, яким чином і за яким принципом розглядати структурну динамі-
ку інтенціональності. Ця позиція достатньо охарактеризована нами у низці 
праць [11-15]. При цьому за основу береться та сама ідея чотириетапної струк-
тури (тетрактиди), складовий зміст якої співвідноситься з відповідними фазами 
становлення явища (культури): інтенціонально-смисловою, інтенціонально-іден-
тичною, інтенціонально-динамічною, інтенціонально-функційною. Проте для поси-
лення мобільності терміна «інтенціональність» пропонується пов’язувати проце-
суально-смислове буття не із наведеними означеннями – смислова, ідентична, 
динамічна, функційна інтенціональність, що більше стосується змісту фаз роз-
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гортання інтенціонального періоду культури, – а з поняттями «проспектив-
ність», «екстраполярність», «констативність», «дисоціативність». Відповідно 
проспективна інтенціональність співвідноситься з початком розгортання смис-
лів явища інтенціональності (в Європейській культурі – це період кінця ХІХ – 
початок ХХ ст.); екстраполярна інтенціональність передбачає поширення 
останніх у просторі-часі та класичне узгодження різноманітних складових її 
протилежностей (середина ХХ ст.), констативна інтенціональність виражає той 
рівень буття інтенціональності, в якому сповна реалізовані її смисли та у пло-
щині якої формуються (можуть формуватися) певні деструктивні елементи і те-
нденції (1970 – 1990-ті рр.), дисоціативна інтенціональність співвідноситься з 
різними моментами, зміст яких детермінований факторами завершення процесу 
розвитку, в тому числі й негативними, деструктивними і руйнівними (межі ХХ-
ХХІ – ? ст.).  

Тепер перейдемо до аналізу модернізму і постмодернізму та спробуємо 
окреслити смислову перспективу, яку для них вибудовує явище інтенціональ-
ності (інтенціоналізму). Щоб коротко охарактеризувати модернізм і постмоде-
рнізм – рамки статті не дають можливості представити детальний аналіз, – 
звернемося до їх визначень у найновіших енциклопедичних джерелах.  

«Модернізм – це назва, яку було дано літературному, філософському та 
історичному періодові, що тривав приблизно від 1890-го по 1950 р… Модерні-
стську добу можна мислити як тривалу неясність «або-або». Або модернізм був 
історичною добою, що продовжила пізні романтичні та вікторіанські ідеали і 
завершилася приблизно із закінченням Другої світової війни (так званий висо-
кий модернізм), або модернізм – це просто ідеологічний заклик до певної суку-
пності спільних історичних, культурних та філософських понять і методів. Або 
модернізм був тим, проти чого виступив постмодернізм, а отже, визначив себе 
як супротивний рух, або модернізм – це прототип, із якого постмодернізм не 
тільки розвинувся, а й традиції якого він продовжує. Різні постмодерністські 
мислителі та філософи прагнуть поставити себе по якийсь один бік модерно-
постмодерної вісі або/або. Проте якщо ми зважимо на плинність концепції 
постмодернізму, то, мабуть, найефективнішим буде погодитися на тому, що 
модернізм є сполученням усіх цих різних відтінків і не є жодним із них повніс-
тю; він являє собою водночас і історичну, і ідеологічну епоху; він є водночас і дже-
релом постмодернізму, і тим, із чим постмодернізм рішуче порвав» [8, 268–269].  

Запропонована цитата відображає типологічну ситуацію в сучасній науці, 
коли одне явище, яке розвивається в інтенціональний період становлення Євро-
пейської культури (ХХ – початок ХХІ ст.), часто зазнає саме такої перспективи 
розгляду і характеристики. Прикладом є зазначені вище культурні маніфестації, 
які після їх розвитку переходили до своєрідного постіснування (постструктура-
лізм, постромантизм, постімпресіонізм тощо).  

Наступна цитата відбиває усталену позицію, яка визначає смислові та ре-
флексивні засади модернізму (частково і постмодернізму). «Модернізм – некла-
сичний тип філософствування, радикально дистанційований від класичного 
через допущення можливості плюралістичного моделювання світів і – відпові-
дно – ідеї онтологічного плюралізму… До основних характеристик модернізму 



 27

належать: 1) відмова від моноонтологізму, презумпція на принципову відкри-
тість системи світу…; 2) інтенція на інновацію (за перманентної зміни критеріїв 
новизни), що знайшло своє вираження у педальованому акцентуванні в модер-
нізмі метафори «новизни»; акцентований антитрадиціоналізм (аж до постулю-
вання значимості войовничого епатажу, перманентного бунту і поворотних 
розривів з попередньою традицією); 3) пафосна відмова від класичної ідеї 
«предустановленої гармонії» (ініційованого сумнівами з приводу амбіції розу-
му)…; 4) підкреслений антинормативізм, який базується на рефлексивному 
осмисленні тих обставин, що люди живуть за нормами, ними ж створеними, які 
до того ж історично змінні та релятивні, і який у перспективі приводить до від-
мов від ідеалу традиції; 5) ідея плюралізму і конструктивності Розуму, який 
приводить до програми трансформації («перекодування») культури, що, в свою 
чергу, породжувало необхідність у новій художній мові…; 6) ідея варіативності 
розгортання процесуальності: багатоваріантність стає для модернізму типовим і 
атрибутивним параметром…» [18, 478–479]. 

Що нам засвідчують ці загалом типові визначення модернізму? Насампе-
ред ми бачимо усталене трактування і обумовлення обставин, які передували 
виникненню модернізму. У даному випадку вкажемо на той факт, що приклад 
подібної характеристики ми не зустрінемо і не зможемо припасувати до визна-
чення будь-якого художнього явища у попередні періоди розвитку Європейської 
культури. Пояснити зазначені моменти можна лише фактором ослаблення ди-
намічного початку в становленні культури, що є характерним для її розвитку в 
заключний – інтенціональний – період.  

Якщо ж звернутися до змісту вихідного терміна даного явища – modern, 
його смислової і культурної складових, ми певною мірою отримаємо пояснення 
причини виникнення та особливостей буття модернізму і постмодернізму в Єв-
ропейській культурі. Зокрема, в енциклопедії «Історія філософії» поняття 
«modern», яке означає сучасність, береться за основу характеристики даного 
явища. При цьому модерн розглядається в контексті диспозиціонування від тра-
дицій та тотального зосередження на ідеї новизни [7, 585].  

Таким чином, смисловий зміст понять сучасний, новий, новітній фактич-
но постає базовим підґрунтям і значною мірою пояснює принципи функціону-
вання як модернізму, так і постмодернізму в Європейській культурі. Не 
випадково виникнення модернізму співвідноситься зі зміною філософської па-
радигми у ХVІІ–ХVІІІ ст., коли на передній план виходить філософська позиція 
людини, яка пізнає. Причому пізнає все нове і нове та будує обґрунтування на 
основі (діалектичного) доведення його постулатів. І якщо в контексті філософії 
Нового Часу поглянути на музичне мистецтво даного періоду, то найперше, що 
необхідно відмітити і що підтверджує вищезазначену точку зору, це фундація 
нового вектора розвитку музики, змістом якого є пошук все нових і нових засо-
бів виразовості та відповідних форм їх вираження. Принцип новизни поширю-
ється не тільки на практику пошуку нового бачення і вираження образів світу, 
що є природним для розвитку насамперед європейського мистецтва, але і на 
практику побудови нового типу музичної драматургії, особливості якої визна-
чає принцип такої художньої рефлексії, яка будується в контексті доведення 
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якості тих чи інших рис художнього образу та ідеї, вдаючись при цьому до все 
нових і нових аргументацій.  

Разом з цим, зазначимо, що повнота висвітлення даного питання (питання 
сучасності, яке є каменем спотикання та об’єктом найрізноманітніших дискусій 
в сучасній науці) лежить у площині принципу художнього буття і образного 
типу Європейської культури. У працях [11–15] ми неодноразово звертали увагу 
на взаємозв’язок цих моментів. У даному разі вкажемо на одну з головних при-
чин, яка викликала зміни філософської парадигми та способу художнього ви-
раження образів світу. Якщо зіставити основні позиції і принципи некласичної 
філософії («модернізм – некласичний тип філософствування») з головним атри-
бутом модернізму – прагнення сучасності – та художнім методом європейсько-
го мистецтва ХVІІ і особливо ХVІІІ ст., у нас постане чітка картина процесу 
змін у специфіці процесуального буття Європейської культури у даний період. І 
ця ж позиція пояснює причину і зміст характерних особливостей становлення 
художньої культури впродовж наступних століть, в тому числі й природу (при-
чини, засади, принцип функціонування) модернізму і постмодернізму у ХХ – на 
початку ХХІ ст. 

Якщо виходити з того, що Європейська культура належить до фаустівсь-
кого, за О. Шпенглером, чи романтичного, за Г. Гегелем, типу, то зрозуміло, що 
подібні типи рефлексій будуть розвиватися за принципом постійного відкриття 
і оперування все новими засобами художньої виразовості. Доповнює та ще бі-
льше прояснює зазначене питання принцип художнього буття Європейської 
культури. В чому ж він полягає і як його розглядати? У даному випадку вкаже-
мо на досить важливе спостереження і визначення Г. Гачевим художнього типу 
останньої, який він співвідносить з принципом розповіді. Якщо Гегель у метаіс-
торичному п’ятитисячолітньому просторі становлення світової культури про-
стежує певну структурно-смислову закономірність і при цьому давні культури 
співвідносить з символічним, Античну – з класичним, а Європейську – з роман-
тичним типами мистецтва, то Гачев цю саму ідею простежує і характеризує на 
рівні художнього становлення. Зокрема, розвиток художньої свідомості у прос-
торі світової культури він співвідносить зі зміною ставлення до мистецтва. На 
зміну синкретичному дійству Античної культури приходить розповідь, в якій 
також можна побачити дійство, але воно вже зміщується від практичної сфери 
до споглядальної [4, 89]. І якщо фактор розповіді перенести до поля процесуа-
льного буття Європейської культури, то, безумовно, на передній план неминуче 
вийде принцип новизни, або ж модерну. Зауважимо й те, що прикладна функція 
давнього мистецтва, в тому числі й Античної культури, завжди буде пов’язаною з 
дійством, традицією здійснення тих чи інших ритуалів, релігійно-художніми 
формами. Тоді як розповідь, особливо в процесі розгортання принципу буття 
даного явища, обов’язково передбачатиме актуалізацію фактора інтриги, нови-
зни тощо.  

Тепер перейдемо до постмодернізму і розглянемо два визначення, розмі-
щених у провідних джерелах довідкової літератури. Трактування терміна 
«постмодернізм» не є однозначними, і ця невизначеність постійно супроводжує 
розвиток даного явища. «Постмодернізм – термін для позначення ідеології мис-
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тецтва, що почало формуватися в 1960–1970-ті рр. ХХ ст. під впливом кризових 
явищ, притаманних авангардизмові того періоду. Постмодернізм у мистецтві 
знаменував насамперед відмову від меж стилістичної жанрової визначеності, 
поєднання матеріалу гетерогенних культурних традицій, синтез «високого» і 
«вульгарного», визнання рівноправності усіх напрямків… Якщо в мистецтві 
постмодернізм, як правило, означає відштовхування від традицій художнього 
авангарду, котрий має досить чіткі хронологічні межі, то у філософії так і не 
вдалося дійти згоди стосовно того, що розуміти під «модерном», «епохою мо-
дерну». Наприклад, Вельш нараховує принаймні шість варіантів розуміння цьо-
го поняття сучасними філософами. Така невизначеність призводить до 
неефективності поняття постмодернізм, оскільки префікс «пост-» містить неод-
нозначні хронологічні імплікації» [1; 23, 501–502]. «Постмодернізм – поняття, 
яке використовується сучасною філософською рефлексією для визначення ха-
рактерного для культури сьогоднішнього дня типу філософствування, яке на 
змістовому та аксіологічному рівнях дистанціюється не тільки від класичної, 
але й некласичної традиції та конституюючому себе як пост-сучасна, тобто по-
стнекласична філософія» [7, 812]. 

Як бачимо з наведеної характеристики постмодернізму у смисловому полі 
даного явища зберігають свою актуальність ті самі позиції, що й у модернізмі. І 
саме цей момент дає підставу розглядати модернізм і постмодернізм як одну 
світоглядну парадигму – як «модерн-постмодерн». У статті «Ю. Габермас роз-
думує про модерн», яка є післямовою до книги німецького філософа Ю. Габермаса 
«Філософський дискурс про модерн» [17] (в українському перекладі ця книга 
має назву «Філософський дискурс модерну» [3]), свою аналітику автор визна-
чає саме в контексті парадигми «модерн-постмодерн». При цьому, дотримую-
чись об’єктивної позиції Габермаса, «пов’язати воєдино різноманітні аргументи 
прихильників і противників філософії та культури постмодернізму, показавши 
реальне значення суперечки, яку ведуть сучасні філософи, історики, соціологи, 
політологи про зміст парадигми «модерн-постмодерн» як ключової для аналізу 
ситуації в сучасному гуманітарному знанні», Є. Петренко подає таку апологіч-
ного плану характеристику модернізму-постмодернізму: «Модерн, модерність − ін-
тегральна характеристика європейського суспільства і культури, сьогодні вона 
все частіше використовується у філософських і соціологічних концепціях для 
позначення етапу становлення і еволюції промислового суспільства, яке прихо-
дить на зміну традиційному. У філософській культурі ХХ ст. розповсюджено 
ототожнення сучасності з утвердженням і пануванням наукової раціональності 
індустріального суспільства. Сучасність асоціюється зі свободою від беззапере-
чного диктату традицій і патерналізму влади, зі свободою суджень і вибору, з 
динамізмом суспільних процесів...» [17, 395].  

Якщо смисловий зміст зазначеної вище характеристики модернізму і 
постмодернізму спробувати певною мірою узагальнити та визначити головні 
моменти, в яких найбільшою мірою виражено їх базове підґрунтя, то, очевидно, 
насамперед слід виділити наступні поняття і позиції (яких, звичайно, може бути 
й більше): а) некласична та постнекласична світоглядна установка; б) сучас-
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ність; в) інновація; г) антитрадиціоналізм і антинормативізм; д) плюралізм і ва-
ріативність; е) релятивізм та агностицизм; є) компілятивізм. 

Перейдемо до розгляду вихідних позицій модернізму і постмодернізму в 
контексті онтологічної перспективи, яку їм відкриває інтенціональна рефлексія, 
або ж явище інтенціоналізму. 

Інтенціональність (від лат. intentio – устремління, нахил) – основне по-
няття феноменології, яке передбачає первинну смислоутворюючу «спрямова-
ність свідомості до світу, смислоформуюче відношення свідомості до предмета, 
предметну інтерпретацію відчуття» [20, 318–319], – є досить поширеним термі-
ном у просторі сучасної культури. На наше переконання, сьогодні вже можна 
навіть говорити про його категорійний статус. У низці своїх праць ми неодно-
разово торкалися теми функції інтенціональності у просторі культури. Як за-
значалося вище, інтенціональність – і в плані образного типу, і періоду становлення 
Європейської культури ХХ – початку ХХІ ст. – є тією формою, яка обіймає со-
бою і може бути покладеною за основу аналізу будь-яких культурних маніфес-
тацій і художніх тенденцій. Відповідно, модернізм і постмодернізм, які 
приналежні зазначеному періоду, також можуть аналізуватися і досліджуватися 
у смисловому полі та контексті інтенціоналізму.  

Якщо звернутися до поширеної літератури, присвяченої інтенціональнос-
ті, ми загалом не зустрінемо аналізу і характеристики світової культури в кон-
тексті даного поняття, а тим більше не зустрінемо праці, в якій модернізм і 
постмодернізм досліджуються в контексті інтенціональної перспективи. Зазви-
чай культура і приналежні їй мистецькі явища можуть розглядатися лише під 
кутом інтенціональності, що аж ніяким чином не співвідноситься із запропоно-
ваною у даній статті перспективою дослідження. Тобто можна зустріти такі 
смислові позиції: інтенціональність культури, інтенціональність мистецького 
твору, буття (в тому числі й інтенціональне) у просторі культури тощо. При-
кладом подібних тенденцій є концепція американського психолога Р. Шведера 
(концепція «інтенціонального культурного світу»), в якій аналізуються різні 
смисли, що виникають у контексті взаємовідносин людини та культури (дослі-
дження буття людини і культури в контексті психосемантики і когнітивної пси-
хології). При цьому інтенціональність трактується як смислове конструювання. 
Відповідно, ««інтенціональний» світ – це світ, сконструйований за допомогою 
культури, видуманий на основі культурних стереотипів». Головна ідея Шведера – 
це ідея «смислової взаємооберненості», в якій «індивіди і традиції… душі і 
культури створюють одне одного» [16, 196]. 

Зрозуміло, що у подібних випадках мова йде не про інтенціональний ви-
мір тих чи інших явищ, а лише про intentio, про яке ще говорив Аристотель, 
тобто про те, що кожне явище існує у площині свого intentio – нахилу, ракурсу, 
вектора і тому подібних проекціях. Ми ж виходимо зовсім з інших передумов і 
пропонуємо брати до уваги не тільки нахил буття явища, що не заперечується, 
але й співвідносити його зі смисловими особливостями інтенціонального пері-
оду становлення (звичайно, якщо явище приналежне заключному етапу розвит-
ку), характерними властивостями, які цей момент передбачають, та процесуальним 
буттям певного явища. Відповідно, треба розрізняти поняття інтенціональність 
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та intentio, як і передбачати їх структурну динаміку. Питання щодо процесуаль-
ного і структурного аспектів інтенціональності ми розглянули у низці праць. 
Показовим у даному випадку є стаття «Інтенціональність в контексті структур-
них параметрів тетрактиди» [12]. Динаміка тетрактиди якраз і передбачає ща-
бель розвитку (четвертий), в якому попередні чинники тією чи іншою мірою 
присутні. При цьому характерною особливістю такої присутності в заключний 
період становлення культури виступають принципи: культурної інтроспекції (в 
тому числі й інтроспекції, викликаною ностальгією за попереднім розвитком 
культури), підсумку процесуального буття (культури), узагальнення і дослі-
дження пройденого шляху (отриманих результатів), компіляції попередніми 
ознаками становлення, відсутністю абсолютно нової рефлексії (з точки зору 
динаміки розвитку явища), проекції можливого майбутнього буття.  

Це саме бачимо і в модернізмі та постмодернізмі, сім зазначених вище 
позицій яких якнайкраще підтверджують дану тезу. (Причому постмодернізм 
виступає продовженням модернізму і загалом виражає зміст третьої та четвер-
тої фаз – констативний та дисоціативний аспекти – розвитку культури.) Уза-
гальнення їх змісту і співвіднесення з принципом буття культури в інтенціональний 
період дає підстави запропонувати поняття «культурна інтроспекція». Принцип 
культурної інтроспекції є фундаментальною основою буття інтенціонального 
періоду становлення культури (Європейської), відповідно й інтенціональної 
рефлексії та загалом інтенціоналізму. Саме в цьому ключі слід розглядати різ-
номанітні форми деконструкцій, деструкції, компіляції, різного плану нео- і 
постпозиції та вихідні засади модернізму-постмодернізму (некласичну і пост-
некласичну світоглядні установки, гіперболізацію фактора сучасності, антитра-
диціоналізм, антинормативізм, плюралізм, релятивізм, компілятивізм тощо). 
Слід зазначити, що модернізм-постмодернізм лише критикує та намагається 
відмежуватися від попереднього розвитку культури, не пропонуючи при цьому 
нової засадничої парадигми. Адже навіть спроба видати «кардинальну плюра-
льність» за нову і фундаментальну позицію постмодернізму обертається всього-
на-всього певними формами культурної інтроспекції та дослідження культурою 
попереднього розвитку, оскільки подібні рефлексії є типовими для заключних фаз 
попередніх культур, епох, культурних і художніх явищ. Ця позиція достатньо про-
аналізована і обґрунтована у низці відповідних публікацій [17; 19; 21; 22]. 

Усе зазначене дає підстави зробити висновки. Модернізм-постмодернізм 
є характерним явищем, яке розвивається в процесі заключного становлення 
Європейської культури. Проте його засадничий смисл – сучасний, новітній – не 
є настільки універсальним, щоб поняття «модернізм-постмодернізм» пропону-
вати як базову позицію для узагальнення і визначення закономірності буття 
культури загалом та її художніх маніфестацій. Ідея співвідношення насамперед 
постмодернізму з радикальною плюральністю і принципом полібутійності є 
всього-на-всього фактом своєрідної інспекції попередньої метанаратації (та й 
будь-яких інших метаоповідей), позасвідомою метою чого є фундація культур-
но-смислового поля майбутньої культури, навіть метакультури, яка запропонує 
і вибудує принципово нову особливість буття та відповідні їй форми наратацій. 
Саме тому є підстави стверджувати, що термін «інтенціоналізм» набагато 
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точніше, глибше і ширше визначає закономірності розвитку культури та її 
художнє буття в заключний – інтенціональний період становлення. І саме це 
поняття спроможне пояснити та узагальнити різноманітні, в тому числі й 
суперечливі, позиції культурного і художнього буття як Європейської культу-
ри, інших культур, так і світової культури в їх субстанційно-процесуальному і 
метаісторичному планах.  

Примітки 
 

1 Процесуальне буття Європейської культури передбачає такі чотири періоди: сим-
волічний (Середньовіччя, Відродження, V–ХVІ ст.), класичний (Новий час, Просвіт-
ництво, ХVІІ–ХVІІІ ст.), романтичний (культура ХІХ ст.), інтенціональний 
(культура ХХ – ? ст.) [11–15].  
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ІЄРОФАНІЯ ДУХОВНОГО СМІХУ  

В ТОТАЛІТАРНОМУ ОБРАЗІ РАДОСТІ 
 
У статті виділяються та характеризуються два різновиди сміху в радянській куль-

турі – «сміх про» та «сміх над». З позицій кріпторелігійної концепції культури дослі-
джується така сакральна складова «сміху про» як ієрофанія духовного сміху. 

Ключові слова: радянська культура, ієрофанія, духовний сміх, радість, кураж, 
сакральне, профанне, тоталітарні практики. 

 
Two kinds of the laughing in soviet culture («laughing-in» and «laughing-at») are 

pointed out and characterized in the article. According to the principles of the cryptorelig-
ious conception of culture, the author explores hierophany of spiritual laughing as the sacral 
component of the «laughing-in». 

Key words: soviet culture, hierophany, spiritual laughing, joy, courage, sacral, pro-
fane, totalitarian practices. 

 
На сьогодні культурологія значною мірою відмовилася від однобічного 

негативістського розуміння радянської культури. Все чіткіше звучить тема 
протистояння радянської культури тоталітарним практикам – протистояння, в 
якому культура перемогла [1, 7]. Та це була піррова перемога. Падіння держав-
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ної ідеології призвело до падіння і непересічних культурних цінностей, що чи-
нили опір тоталітаризму.  

Серед культурологічних досліджень, що вивчають менталітет людей пев-
ного народу та історичного періоду, одне з чільних місць посідає тема радості. 
Мова йде про дослідження С.С. Авєрінцева, Д.С. Ліхачова, А.К. Байбуріна, 
А.Л. Топоркова, В.В. Бичкова, Ю.Н. Давидова, О.В. Голозубова, Л.В. Карасьова, 
В.А. Малахова, С.В. Пролеєва, А.М. Панченко, М.Т. Рюміна, В.Г. Табачковського, 
диякона Андрія Кураєва, інокині Татияни (Спектор), Р. Лахманн та інших.  

Кожна культура має особливий образ радості, своє розуміння її причин та 
складових. Цей образ пов’язано із певним витлумаченням сенсу життя як 
стрижнем культуротворчої діяльності людини [2]. Однак говорячи про ра-
дість, не треба забувати, що в суспільстві, де панувала сакралізована ідеологія, 
крім індивідуального виразу радості існував ще чіткий ідеологічний образ енту-
зіазму, який певною мірою визначав й індивідуальну поведінку людини, особ-
ливо під час відправи конкретних культових дій (демонстрацій, з’їздів, 
зустрічей із політичними лідерами тощо). Наразі ми спробуємо розібратися з 
питанням, що робило цей ідеологічний образ не просто вираженням певної 
онтології, а й надавало йому сакралізованого статусу.  

Дослідження духовної складової радянського тоталітарного образу радос-
ті виходить з методологічних засад крипторелігійної традиції в культурології, з 
погляду якої культури, яка була б недуховною, нерелігійною, взагалі не існує. 
Прот. Олександр Шмеман називає культуру нового часу постхристиянською, 
тому що навіть найбільш секулярні, антирелігійні і антихристиянські ідеї та 
ідеології, які ними рухають, є так чи інакше плодами секуляризованої есхатоло-
гії. Аналогічну позицію займає М. Вебер. Досліджуючи капіталістичний спосіб 
життя, він демонструє його релігійну, духовну основу, що є протестантською 
етикою з характерним для неї розумінням благодаті, сенсу життя і спасіння. 
Найбільш фундаментальні дослідження релігійних основ комунізму як цивілі-
заційної парадигми здійснили філософи М. Бердяєв та С. Булгаков. А відомий 
культуролог та феноменолог М. Еліаде дійшов висновку, що в будь-якій куль-
турі присутніми є ієрофанії, тобто духовні сенси, що є проявами священного в 
буденному, сакрального – в профанному [3, 18].  

«Феноменологію» М. Еліаде ми використовуємо в енергетичному диску-
рсі, згідно з яким ієрофанія є не тільки проявом сакрального в профанному, але 
й енергетичною основою сприйняття відповідних практик та артефактів куль-
тури. Застосування методу Еліаде дає цікаві результати як на матеріалі радян-
ських тоталітарних практик, так і на предметному полі відповідної сміхової 
культури. 

Як вважають представники крипторелігійної традиції, комуністичний сві-
тогляд саме тому охопив широкі маси, що він імітував релігію. Такої думки до-
тримуються західні (Ж. Марітен, А. Тойнбі, К. Поппер, М. Еліаде, М. Епштейн 
тощо) та вітчизняні (М.О. Бердяєв, С.М. Булгаков, С.Л. Франк, В.О. Лекторський, 
Е.Ю. Соловйов тощо) дослідники. 

Використовуючи методологічні положення крипторелігійної культурології, 
автор застосовує ці положення для аналізу емпіричного матеріалу, який в фі-
лософії культури ще не був предметом відповідного аналізу. Зокрема мова піде 
про специфічно радянський образ радості та його духовні витоки. Таким чином, 



 35

об’єктом даної статті є радянські культурні практики в цілому, а предметом 
виступає зміст радянського образу радості, що стверджувався ідеологією. 

Цей образ радості втілювався в сміхових практиках двох основних видів, 
які ми умовно назвемо «сміх про» та «сміх над». «Сміх про» звучить в радянсь-
кій дійсності там і тоді, коли його джерелом виступає виключно позитивний, 
позбавлений критичного відтінку, радісний, оптимістичний сенс, що формуєть-
ся ідеологізованою частиною культури. Особливо це стосується кіно, у тому 
числі і документального, а також радянських пісень та «літературних частівок». 
Достатньо точне уявлення про ідеологічно прийнятну пропорцію співвідно-
шення радісного «сміху про» і «сміху над» людськими пороками як виразом 
певних соціальних хвороб може дати фільм «Цирк» (1936 р., режисер Григорій 
Александров). Тільки в одному епізоді звучить сміх адресний, негативний – 
глядачі цирку сміються над фон Кнейшицом, який відкриває таємницю Меріон 
Діксон, яка має дитину від чорношкірого. Обурення американця виглядає для 
радянських людей просто смішним, інакше кажучи, абсолютно безпідставним. 
У більшості ж сцен ми чуємо сміх молодості і щастя, відчуття повноти 
життя і гордості за свою країну. Концентрованим виразом цій радості є пісня на 
музику Ісаака Дунаєвського «Широка страна моя родная» (слова В. Лебедєва-
Кумача).  

Що ж до «сміху над», то цей вид сміху у першій половині ХХ ст. відно-
ситься ідеологією до сфери критики «регресивного», того, що «віджило» – жит-
тя та діяльності «експлуататорських класів». Поступово в структурі «сміху над» 
посилюється критичний аспект щодо суто радянських ідеологічних практик. У 
другій половині ХХ ст. відбувається поступове витіснення «сміхом над» у якос-
ті самокритики «сміху про» як виразу оптимізму щодо можливості майбутнього 
комуністичного суспільства. 

Зрозуміло, що слово «радість» може вживатися в дуже різних значеннях. 
Радість як переживання повноти людського буття виходить з переваги певно-
го образу цієї повноти. Говорячи про співвідношення сміху і радості, потрібно 
мати на увазі, що справжня радість не супроводжується сміхом як певною під-
свідомою реакцією. Давно вже доведено і на прикладах масової поведінки, і на 
особових прикладах, що сміх – це, можна сказати, сіамський близнюк нудьги. 
Сміх – одна із частин медалі, іншим елементом якої є смуток (автор наразі зве-
ртає увагу на афектний аспект коливання від одного полюса до іншого, а не на 
моральну антитезу сміху, яку Л.В. Карасьов визначив як сором) [4].  

Якщо використовувати запропонований Аристотелем метод обчислення 
«золотої середини», то справжня радість знаходиться між двома крайнощами – 
надмірним зовнішнім проявом веселості і катастрофічним відчуттям внутріш-
нього дефіциту позитивних емоцій. Згідно з Аристотелем, «золота середина» 
розташована не чітко по центру між двома недоліками – вона трохи зсунута у 
бік недоліку недостачі, тобто вона лежить поза сферою смішного. 

Безумовно, поза сміхом знаходився і той образ радості, який прагнула ут-
вердити радянська ідеологія за допомогою різноманітних культурних практик. 
У цьому ідеалі можна розглянути переплетення декількох рівнів значень. По-
перше, це була не завжди рефлектована демонстрація лояльності стосовно ра-
дянської влади, певний ідеологічно «радісний» конформізм. По-друге, «сяючі» 
обличчя радянських громадян слугували виразом їх колективної гідності перед 
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обличчям іншої соціальної системи: «Дивіться, заздріть, я громадянин Радянсь-
кого Союзу!» (В. Маяковський). То була радість як гордість за «передовий су-
спільний устрій», за свою країну, що зуміла першою вирватися «до сяючої 
далечіні комунізму». Тобто дуже важливу роль у формуванні образу радісного 
будівельника комунізму мав пропагандистський момент – артефакти культури 
покликані були віщати всьому світу, наскільки щасливо живеться в СРСР. Ра-
дянські люди повинні були демонструвати «зовнішньому світові» вищу якість 
життя, ніж це було насправді. Подібна демонстративність, розрахована на пред-
ставників інших цивілізацій, спостерігається в багатьох культурах. Образ раді-
сної, задоволеної життям людини був не просто «брендом», а своєрідною 
ідеологічною зброєю. Був ще в цьому відчутті ентузіазм з приводу прекрасного 
майбутнього, що малювалося виключно яскравими і світлими фарбами, а також 
суто віковий, молодіжний оптимізм.  

Крім того, радянський ентузіазм – це соціально забарвлена радість особи-
стого залучення до грандіозних завдань побудови комунізму, індивідуальної участі 
в цьому великому «історичному прориві» народу. Радість розумілася як індиві-
дуальне переживання того, що тобі повезло народитися саме в цій країні і саме 
в цей час. І нарешті, все це поєднувалося з «вузько-особистим» розумінням ра-
дості як відчуття, пов'язаного з любов'ю і сімейним щастям. 

Із сказаного виходить, що теоретики марксизму-ленінізму не зовсім точно 
визначали власне розуміння щастя як поєднання суспільного і особистого. Пра-
вильніше було б сказати, що це було поєднання суспільного з суспільно-
особистим, тобто соціальне явно переважало. Ця радість компенсувала всі біди 
і нещастя, примиряла людину з убогістю, голодом, страхом. Вона ж була голо-
вним «брендом» радянської людини (дійсно радянської, а не просто жителя 
країни). І згідно з прогресистською схемою це щастя повинно було постійно 
посилюватися: «Все вище, і вище, і вище стрімим ми політ наших птиць», «з 
кожним днем все радісніше жити», «жити стало краще, жити стало веселіш». 
Крім того, передбачалося, що щастя радянської людини не може навіть прибли-
зно порівнюватися з відповідними почуттями людей, що живуть в інших соціа-
льних просторах. У пісні В. Лебедєва-Кумача «Широка страна моя родная» про 
це співається так:  

И никто на свете не умеет 
Лучше нас смеяться и любить (виділено нами. – М.С.). 

Ідеологічна доктрина стверджувала, що знищення приватної власності 
повинно призвести до такої кардинальної зміни способу життя у всіх його про-
явах, що людина вперше в історії зможе розвернути всі свої творчі сили і відчу-
ти себе «творцем історії» і «ковалем власного щастя» одночасно. Радянська 
епоха мала в своєму ідеологічному арсеналі величезний віртуальний простір 
комуністичної мрії. І образи цього простору давали настільки сильну надію на 
прекрасне майбутнє, що навіть «серед упорної боротьби і праці» (тільки пода-
льші епохи можуть оцінити, наскільки важкою була тоді праця і якою за інтен-
сивністю точилася соціально-політична боротьба) люди співали і сміялися як діти:  

Ведь мы такими родились на свете, 
Что не сдаемся нигде и никогда. 

Правда, пояснення типу «ми такими народилися» культурологічному до-
слідженню не підходить. Крім віртуального простору комуністичної мрії було 
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ще і реальне соціальне поле, що було «очищеним» від правлячих класів. Подіб-
не відбувається в природі, коли рубається старий, розлогий дуб. На звільненому 
просторі безліч паростків вступають у боротьбу за місце під сонцем. Кожному з 
них відкривається реальна можливість вирватися зі своєї природної ніші, заво-
ювати нову сферу впливу. Поки між звичайним громадянином і політичною 
елітою суспільства лежить непрохідне провалля (соціального походження, рів-
ня добробуту, реальної влади, можливості використовувати певні силові струк-
тури держави тощо), цей громадянин зайнятий відтворенням власного життя в 
його сталих межах або намагається хоч би трохи зрушити межі свого існування 
в рамках можливого (заробити, здобути освіту, ненабагато підвищити соціаль-
ний статус, одружитися, народити дітей). Та в революційні періоди історії пра-
влячий клас втрачає свої можливості забезпечувати спадкоємність влади в 
межах свого ж класу або групи людей. Більше того, ця група або клас стають 
переслідуваними, гнаними. Відповідно, вакантними стають не тільки окремі мі-
сця у владі, але і весь інститут влади. У суспільстві, яке повністю знищило де-
кілька класів і яке регулярно проводило «очищення» керівних органів, боротьба 
за місце під «сонцем» державних благ була систематичною і постійною. Отже 
надії були у всіх, хто підходив для кар'єри за соціальними параметрами. А це – 
більшість населення країни.  

До цього слід додати ще і такий важливіший чинник як демографічний. 
Радісні надії властиві молодим людям незалежно від соціального часу, в якому 
вони живуть. Навіть у найжорстокіші часи молодь любила, сподівалася і весели-
лася без видимих на те причин, але тільки через надлишок енергії і надій. Нехай 
громадянська війна і репресії забрали частину населення, та дореволюційні по-
казники народжуваності і кількісного співвідношення чоловічого і жіночого на-
селення, людей похилого віку і молоді були настільки позитивними, що навіть 
ці трагедії не змогли зламати загальну демографічну ситуацію у бік переважан-
ня літніх людей в суспільстві, як це відбувається вже у наш час. За матеріалами 
перепису 1897 р. (цьому перепису ми ще можемо довіряти) молодші вікові гру-
пи до 20 років налічували майже 50% всього населення країни, а відмінності в 
розподілі за віком чоловіків і жінок були, загалом, незначними (діти до одного 
року, складали в європейській частині Росії 1696, 7 тисяч немовлят чоловічої 
статі і 1691,0 тисяч немовлят жіночої статі) [5, 264]. Таким чином, велику час-
тину населення становила молодь. А сміх без причини – це зовсім не ознака глу-
поти, як прийнято говорити, це – ознака молодості. І з цієї точки зору підстави 
для масового ентузіазму теж стануть частково зрозумілі. 

Не потрібно скидати з рахунків і факт сублімації новою ідеологією енергії 
еросу. А.Б. Залкінд у статті «Дванадцять статевих заповідей революційного 
пролетаріату» висловлює «пролетарський катехізис» з питань статевого життя, 
яке відтепер перестає бути приватною справою окремої людини і стає однією зі 
сфер соціально-класової організації пролетаріату, що переміг: «Буття визначає 
свідомість. Статеве повинне цілком підкорятися регулюючому впливу класу» 
[6]. Це означає, що статева енергія повинна була цілком слугувати соціальним 
завданням, сублімуватися в руслі побудови комунізму.  

Описаний вище зміст поняття «радість» був знаком епохи з її ризиками, 
страхами, несподіванками, неймовірним соціальним динамізмом, запаморочли-
вими мріями, надіями і небаченим ентузіазмом. Та епоха грала в життя радіс-
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но і ризиковано, як грає дитя грубими, простими іграшками і небезпечними для 
життя предметами одночасно. 

Тип радісного збудження, що виникає внаслідок всіх названих вище об-
ставин, можна назвати словом «кураж». Володимир Даль пише, що це слово 
має сенс веселого свавілля на грунті збудження, зокрема алкогольного [7, 221]. 
Тобто це слово виражає хворобливий характер веселості, а точніше, мова йде 
не про веселість, а про такий стан, який називається «веселим». «Веселий» має 
зовнішню подібність веселості, але внутрішньо, духовно є чужим справжній ве-
селості. Як і слово «прєлєсть» в церковнославянскій мові означає уявну красу, 
що спокушає, так само слово «кураж» характеризує оманливу та духовно не-
здорову веселість, яка чревата смутком, тугою, похмурим станом духу. Відки-
даючи християнську релігію, К. Маркс і його послідовники мимоволі відкрили 
таємницю соціалістичного «куражу» – вони створили ідеологію, що стала «опі-
умом», причому опіумом саме для простого народу. 

Та зрозуміти сміхову складову радянської культури за великим рахунком 
неможливо, якщо не мати на увазі релігійний підтекст такого явища як радян-
ська культура і якщо не розглядати дану культуру в контексті всієї вітчизняної 
історії з характерним для неї ставленням до сміху як явища певного духовного 
спектра. Виявлене вище розрізнення видів сміху («сміху про» і «сміх над») 
укорінюється, на наш погляд, в традиційному для вітчизняної православної 
культури зіставленні – духовного сміху і власне сміху. Особливо виразно став-
лення до сміху як до «некерованої і тому небезпечної «стихії» помітно в росій-
ській православній культурі, з якої дуже багато що неявно і в спотвореному 
вигляді позичено було культурою радянською. І українською, і російською мо-
вами «односкладове, уривисте, фонетично вельми виразне слово «сміх» систе-
матично римується з таким же односкладовим і уривистим» – «гріх» [8]. Ось 
що пише відома за кордоном дослідниця сатири М.В. Гоголя черниця Татияна 
(Спектор): «Власне сміх святі отці називають також терміном сміхотвор-
ність, а духовний – термінами сміх душі, душевний сміх, радість та веселощі 
духу (виділено нами. – М.С.). Вдаватися до нестримного і непомірного сміху – 
знак нестриманості, неприборканих розумом рухів… пихатої душі. Душевну 
радість виявити світлою усмішкою не осоружно пристойності, оскільки… на-
писано: Радісне серце лице веселить [Пр. 15, 13]. …сміхотворність входить в 
область гріха... Духовний же сміх, навпаки, є знак звільнення від гріха. 
…сміхотворність привноситься в людське життя дияволом та його слугами. 
Духовний же сміх – це дар Божий. Дар духовного сміху отримує той, хто багато 
плаче, тому що сльозами душа очищується від гріха, і Господь посилає в очи-
щену душу теплоту (вогонь), світло і радість. Ось ця радість і є духовний сміх» [9]. 

Український філософ Г.С. Сковорода, який захищав християнські цінності 
проти язичницької по духу філософії Нового часу, неодноразово говорив про 
християнство як виключно радісний, оптимістичний світогляд. Він настільки 
вважав цей момент – момент радості, щастя, духовної насолоди – істотним для 
справжнього християнина, що навіть дозволив собі дуже близько прийняти до 
серця філософію Епікура, вважаючи його передвісником Христа не в меншій 
мірі, чим філософію стоїків. 

Безперечно, що святі, крім всього іншого, – люди радісні. Причому ра-
дість їх має дивовижну властивість – вона передається іншим людям (навіть 
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дуже похмурим) і при цьому зберігає в душах людей незрівнянно велику стій-
кість порівняно з будь-якою іншою веселістю. «Небеса убо достойно да весе-
лятся, земля же да радуется: да празднует же мир, видимый и невидимый, 
Христос бо восста, веселие вечное» (Пасхальний канон, піснь 1), – співається в 
пасхальному богослужінні православної церкви. А в п'ятій пісні канону до пре-
святої Богородиці звучить така молитва: «Исполни, Чистая, веселия сердце мое, 
твою нетленую дающи радость, веселия родшая виновнаго». Навіть поняття 
«Страху Господня» означає в православній традиції серцеву, духовну веселість: 
«Возвеселится сердце моє боятися Имени Твоего» [Пс. 85:11]. 

Заперечуючи і спотворюючи християнське розуміння сміху, радянська 
ідеологія все ж таки намагалася нав'язати сміховой культурі зредукований варі-
ант саме духовного сміху, що розумівся в соціально-класовому, прогресистсь-
кому дусі. Світлі, відкриті, радісні особистості, сяючі очі людей, білозубі 
усмішки, розмашиста, упевнена хода, – ось фрагменти, з яких складається образ 
радянської «справжньої радості». Як тут не згадати слова великодневного ка-
нону: «К свету идяху Христе, веселыми ногами, Пасху хвалящее вечную» (Ка-
нон, піснь 5). 

З одного боку, ідеологія використовувала ієрофанію духовної радості, ду-
ховного сміху, а з іншого, прагнула цілком контролювати сміх негативний, 
предметний, сміх над чим-небудь, спрямовуючи його у вигідний для себе бік.  

Отже, крім сміху як вираження радості, молодості, надій, ентузіазму в 
радянській культурі існував ще один різновид – сміх, що має адресата. Якщо 
радісний сміх виражав чисту спрямованість у майбутнє, то сміх адресний був 
направлений проти «пережитків минулого», «хвороб зростання» і конкретних 
носіїв соціального негативу. Цей сміх переважав у сміховій культурі 20-х рр. 
(особливо в творчості М. Зощенка), потім був витіснений на другий план смі-
хом першого виду аж до 60-х рр. ХХ ст. Зазначене вище співвідношення життє-
радісного і негативного сміху на користь першого спостерігається аж до 60–90-
х рр. – часу розквіту політичного анекдоту, виникнення «саміздатівської» сати-
ри. Люди демонстрували ідеологічний кураж все менше, а все більше сміялися 
від безсилля щось змінити.  

Феноменологічне дослідження тоталітарних практик радянської ідеології, 
що, редукуючи поверхневі сенси останніх, прагне відшукати певні ієрофанії, 
відблиски духовних, сакральних сенсів у профанному матеріалі, приводить до 
висновку про існування перетину між релігійним поняттям духовного сміху в 
християнській традиції і між практиками специфічно радянського образу радо-
сті. Таким чином, радянський образ сміху як радості був матеріалізованим варі-
антом райського блаженства, – ні з чим іншим цей образ поєднання 
особистого щастя (віри, надії, любові), колективізму (псевдособорности) і істо-
ричного (есхатологічного) оптимізму зіставити просто не можна. 
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ЯПОНСЬКА ТРАДИЦІЙНА ЕСТЕТИКА: 

ДО ПРОБЛЕМИ КАТЕГОРИЗАЦІЇ  
 
У статті розглядається проблема категоріального визначення традиційної есте-

тики Японії; висвітлюється сутність таких філософсько-естетичних понять, як аваре, 
юген, вабі, сабі, окасі, а також їх прояви у різних сферах художнього життя японців 
(поезії, живописі, гравюрі тощо). 
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The article deals with the problem of categorical definition of a traditional aesthetics 

of Japan. The author demonstrates the philosophico-aesthetic notions as avare, yugen, vabi, 
sabi, ocasi and their manifestation in different spheres of the cultural life of the Japanese 
(poetry, painting, print). 

Key words: aesthetics of Japan, category, avare, yugen, vabi, ocasi. 
 
Естетична культура Японії – явище багатошарове, різнопланове, неодно-

значне і ще й досі до кінця не усвідомлене. Досконалістю форм, глибиною по-
нять воно привертає до себе увагу, спонукає науковців до проникнення в саму 
його суть, усвідомлення неповторності естетичних феноменів. Однак японську 
естетику за її природою дуже важко описати, а ще важче її систематизувати. 
Адже прекрасне, з точки зору японців, неможливо пояснити, його можна лише 
відчути. Вони красу не абстрагували, не писали про неї трактатів, не підкоряли 
її мистецтво певним законам. «Краса аваре (чарівного), юген (таємничого), сабі 
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(сумного), окасі (смішного) неминучо була присутня в усьому, що створювали 
японці, чи то повісті, чи поезії, чи п'єси» [4, 56]. Вони прилучали до краси, не 
розмірковуючи над її підґрунтям: краса – не об'єкт для міркувань, а засіб, за до-
помогою якого людина єднається зі світом, у повній мірі відчуває себе його по-
внозначною частиною. 

Нічого подібного не знайдеш в європейській естетиці. І ординарному єв-
ропейцю дещо важко усвідомити і сприйняти цей незвичайний, багатий на за-
гадки, світ. Однак останнім часом пильна увага до традицій сходу не тільки має 
місце, але й невпинно зростає; відповідно – зростає кількість робіт, присвяче-
них культурі Японії взагалі і японській естетиці зокрема. Це питання розробля-
лося у працях істориків, знавців сходу (Л. Васильєв, В. Єлисеєфф, Д. Єлисеєфф, 
Н. Семенов), культурологів (С. Бішарова, О. Чабанець, Г. Юнак), фахівців у га-
лузі естетики (Т. Григор’єва, Є. Скворцова), мистецтвознавців (Н. Виноградова, 
Н. Анаріна). Та не зважаючи на низку фундаментальних досліджень, виникає 
проблема категоризації естетичних поглядів японців та систематизації цієї тер-
мінології, оскільки в роботах зазначених вище авторів базові принципи і понят-
тя японської традиційної естетики представлені дифузно, поза будь-якою 
логікою їх історичного становлення та методологічною основою рецепції. До-
слідники концентруються або на певній релігійній течії і в її контексті розгля-
дають основні естетичні засади японського мистецтва, або на одній категорії і в 
процесі її розгляду побіжно торкаються інших. Вмотивуванням цьому може, 
звичайно, слугувати посилання на поетично-образний, метафоричний (а не нау-
ковий) спосіб фіксації естетичних уявлень японців у автентичних філософських 
текстах, їх невловимість для логічного упорядкування. Однак закономірне для 
вченого бажання науково осмислити будь-які культурні явища все-таки спону-
кає до застосування саме логічних механізмів опрацювання специфічного фак-
тологічного масиву (даних з історії, суспільного буття японців, їх здобутків у 
царинах релігії, філософії, літератури, мистецтва та ін.), пошуку компромісних 
моделей аналізу цієї інформації. 

Отже, на сучасному етапі розвитку світової цивілізації з її інноваційними 
технологіями та прагматичним світосприйняттям своєчасно та актуально зву-
чить тема порушення духовної гармонії мікрокосму, що і спричиняє потяг як 
науковців, так і пересічних особистостей до культур східної орієнтації. Адже 
людина, яка живе у світі технологій, прогресу та невпинного руху, прагне до 
спокою, краси, гармонії. Все це вона може знайти в культурі Японії. Такий по-
тяг можна назвати кризою західного типу. Але це лише суб'єктивне сприйняття, 
а перед нами стоїть завдання наукового (культурологічного) аналізу японської 
концепції краси. Проте питання в тому, чи в змозі європейці зрозуміти та усві-
домити специфіку абсолютно не зрозумілого їм феномена, чи вони мають лише 
задовольнитися можливістю естетичної насолоди таємничим світом? 

Збагнути ставлення японців до краси неможливо, якщо ти не знаєш, як 
вони сприймали світ, осмислювали істину. «Чи не приховано в основі східної 
культури прагнення бачити форму безформного, чути голос беззвучного? Наша 
душа постійно прагне до цього», – розмірковує японський філософ Нісіда Кіта-
ро [4, 56]. 
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Японія відмінна від усіх інших країн. І навіть за своїм географічним по-
ложенням вона посідає особливе місце. «Той, хто хоче усвідомити поняття так 
званого «японського шляху», має збагнути не тільки японський національний 
характер, специфічну культуру цієї країни, унікальність її державної структури, 
ідеологічні уявлення (наприклад принцип безперервності імператорської тра-
диції, «окутай»), він повинен спробувати прийняти точку зору, пануючу в цій 
країні, про «божественне» походження самих японців. Адже Японія – «батькі-
вщина богів», таким чином, вона – основа Неба і Землі» [6, 229].  

Отже, щоб осягнути образ мислення японців, ми візьмемо до уваги той 
світоглядний комплекс, який утворився від взаємодії віддавна існуючих в цій 
країні синтоїстських уявлень і вчень, що прийшли з Індії та Китаю, тобто спро-
буємо (хоча б побіжно) осмислити їх філософію та релігію. 

Згідно з синтоїстськими уявленнями, все на світі одухотворене, в кожно-
му явищі природи є своє божество (камі) – в деревах, у воді, в горах. Є воно і у 
виробах мистецтва, і у предметах вжитку. Синто («шлях богів») – визначення 
світу надприродного, богів і духів, які ще з часів архаїки шанувалися японцями. 
Суть синто полягає у тому, що навколишній світ – це не тільки місце людського 
існування; він заселений багатьма богами-духами (камі) зі своєю сферою впли-
ву. Тому будь-яка місцевість повинна була мати свого власного покровителя. 
Цей принцип поширювався і на соціальну структуру, яка репрезентувалася 
перш за все родами, сім'ями і домами. В контексті цієї релігії, яка не знала по 
суті поняття надприродного, померлі, перетворюючись на духів, так само про-
довжували існувати поруч з живими і впливати на їх життя. Таким чином, камі – 
досить парадоксальні істоти: незримі, але активно діючі. Існували й інші боги, 
які символізували першопращура роду. Називалися такі особливі боги удзіги. З 
ними був пов'язаний і культ пращурів. Поруч з камі, релігійним культом приро-
ди і пращурів, в синто божественні риси закріплювалися за різного роду понят-
тями. Так, божества мусубі репрезентували собою сили зародження і росту 
живих істот, котодама – дух слова і т. п. «Але в інтелектуальному відношенні, з 
точки зору філософського розуміння світу, теоретичних абстрактних конструк-
цій, синтоїзм був недостатнім для суспільства, яке енергійно розвивається» [2, 
643]. Тому і не дивно, що буддизм невдовзі посів провідні позиції в духовній 
культурі країни.  

Почуття причетності до світу характерне і для вчень, які прийшли до 
Японії з Китаю та Індії: даосизму і буддизму Махаяни. Для них характерними є 
визнання єдності абсолютного та емпіричного. Ці вчення принесли з собою від-
чуття реальності того, що недоступне очам, що прийнято називати Небуття і 
Ніщо. Згідно з даосизмом все походить з небуття (Великої Порожнечі Дао) і 
повертається в небуття. З точки зору буддизму феноменальний світ (сансара) 
перебуває в постійній мінливості і тому нереальний, і лише пустота (шунья) во-
лодіє справжнім буттям. Протягом всього існування в духовному житті Японії 
буддизм по-різному інтерпретувався різними сектами, які панували в той чи 
інший час. В різні проміжки часу свої варіанти єдиної релігії – буддизму – по-
давали такі секти, як тендай, сінгон, дзьодо, нітірен, хокек'є, дзен. Остання 
(дзен) стала найпоширенішою і найвідомішою в Японії.  
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Дзен уособлює в собі ідеї буддизму Махаяни, даосизму і конфуціанської 
естетики. Вчення «дзен» дуже сильно вплинуло на розвиток японської націона-
льної культури і, перш за все, на виховання почуття прекрасного. Прикладом 
може бути художня концепція пейзажу, яка склалася в ХІ – ХІІ ст. Вона втіли-
лася у формі монохромного живопису чорнилом («сумі-е» або «суйбокуга») і 
висунула нову для мистецтва Японії ідею втілення світу природи в його гранді-
озності, космічній величі. Поступово у дзенському живописі склалося певне 
коло сюжетів: уявні портрети святих минулого, образи богині милосердя Кан-
нон, мудреців Кандзана і Діттоку, а також різноманітні природні мотиви – кві-
ти, птиці, тварини, пейзажі. Споглядання подібної картини, за вченням дзен, як 
і споглядання реальної природи, відкривало шлях до осягнення Істини Буття, до 
«просвітлення» – саторі. Суворість і церемоніальність дзен-буддистів вихову-
вали уміння знаходити приховану красу у всьому, усюди і завжди. Мистецтво 
інтер'єру, розробка дзен-парків, ікебана – все це результат багатовікового роз-
витку буддійської естетики, головним чином естетики дзен. В Японії естетика 
дзен помітна у всьому: в техніці дзюдо і у витонченій чайній церемонії японців, 
і у принципах самурайських боїв (дзен-буддизм зі своїми принципами і норма-
ми багато у чому визначив кодекс самурайської честі, «шлях воїна» – бусідо).  

Отже, можна зробити висновок, що японська естетика ставить акценти, 
по-перше, на неіснуючому, на тому, що можна осягнути в процесі споглядання і 
у стані повного медитативного спокою, на доступному лише просвітленому ро-
зуму, і, по-друге, на природному, простому, невибагливому. З цього приводу 
дослідник М. Овсянніков зазначає, що «…на буддійському сході ми зустрічає-
мо протилежне європейському розуміння Небуття – як чистоти, волі, як яко-
гось ідеального стану, до якого прагне свідомість. Якщо допустити таке 
довільне порівняння, то можна сказати, що антична естетика робить ак-
цент на тому, що є (на бутті), а японська – на тому, чого немає, що досту-
пне лише просвітленому розуму (на небутті)» [4, 58]. Звідси беруть початок 
розбіжності в естетичній термінології, критеріях оцінки художніх явищ, спо-
собах виявлення краси європейців і японців, звідси – дивовижне з точки зору лю-
дини західної орієнтації прагнення побачити «форму безформного», почути «голос 
беззвучного», що доступне тільки тому, хто парить над формами. 

Відмінності естетики японців також полягають у тому, що більшість есте-
тичних принципів Японії розвивалися поступово, на відміну від естетичних ка-
тегорій Західної Європи, де основні категорії – комічне, трагічне, героїчне і 
деякі інші – сформувалися в Давній Греції й існували довгий час, постійно 
ускладнюючись, набували нових відтінків, але не змінювали свого змісту. Так 
само як поняття порожнечі в китайському живописі змінювалося і трансформу-
валося за змістом, так категорія аваре переросла в естетичний і філософський 
принцип юген, який з часом перетворився у вабі, потім – у сабі. Категорія смі-
шного – окасі – розвинулася досить рано і уникла подібного роду трансформацій. 

Поняття аваре прийшло в Японію з Китаю як феномен першої форми ес-
тетичного осмислення довколишнього світу і спочатку означало лише почуття 
захвату, схвилювання. Одним з перших розкрив суть цієї категорії японський 
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учений Мотоорі Норінага. Ключовим поняттям в естетичній теорії Мотоорі бу-
ло моно-но аваре. Слово аваре передає захоплення або страх. Сам Мотоорі дає 
йому таке визначення: «Коли ми говоримо про осягнення моно-но аваре, то ро-
зуміємо під ним вигук здивування, який зривається з вуст, коли наша душа 
схвильована розумінням того, що побачене, почуте або осягнене є аваре» [4, 
68]. У часи «Маньйосю» (поетична антологія) аваре означало лише почуття 
схвильованості, воно тоді не передавало ідею прекрасного, а в період Хейан 
аваре стали розуміти як гармонію світу. «Моно» – річ у найширшому змісті, всі 
явища у всесвіті, здатні викликати захват з відтінком безпричинної туги: хмара, 
самотнє дерево, птиця, людина або квітка. «Зачарування речей» і є стан нестій-
кої гармонії (ва) між чимось зовнішнім, що привернуло погляд, і внутрішнім – 
душею, яка прокинулась. 

Дослідник А. Уотс дає таке визначення аваре: «Аваре – це не зовсім туга і 
не зовсім ностальгія у звичайному сенсі туги за незворотною минувшиною. Це 
відлуння того, що прийшло і колись було миле, це той резонанс, який виникає 
від звуку хору під зведеннями храму, але без якого він був би порожній. Аваре – 
це перехідний момент, коли швидкоплинність життя сприймається ще із сумом і 
сумнівом, але вже і як форма Великої Порожнечі» [7, 82]: 

Этот мир как росинка. 
Пусть лишь капелька росы, 
И все же – и все же... [3, 89].  

Категорія аваре набуває найбільшого розквіту в епоху Хєйан, яка відріз-
няється наявністю найвищої художності і витонченого смаку. В цей період ава-
ре почали також розуміти як гармонію всесвіту.  

З часом акцент в аваре перемістився з натхненності на задумливість. Ра-
дість переживання світу, безпосередність змінилася на таємничість, неосяж-
ність буття. В літературний ужиток увійшов вираз «мудзьо-но аваре» – 
зачарованість непостійністю, чистотою буття. В мистецтві почали цінувати 
красу таємничого, глибоко прихованого, красу «юген». 

Якщо моно-но аваре – це зачарованість речами, які своєю привабливістю 
наводять на приємну тугу, то красу юген можна відчути лише в особливому ду-
ховному стані. Це краса невидимого, таємничого, прихованого від погляду, те, 
від чого захоплює дух. «Приховане є у всьому, це – прекрасне», – казав теоре-
тик театру Но Сеамі [4, 68]. 

Отже, естетична категорія юген (ХІV ст.) як генетично похідна від ідей 
буддійської філософії заклала підґрунтя художнього мислення середньовічної 
Японії і полягала у передачі краси внутрішньої суті речей. Юген визначає красу 
спокою, означає злиття з космічним «я», що відповідає ідеям філософії «дзен». 
В Японії вважають, що юген містить у собі певну таємницю, яку описати скла-
дніше за все, тому нехай поезії і картини говорять самі за себе: 

В густом тумане 
О чем перекликаются  
Гора и лодка? [3, 94]. 



 45

У 1430 р. монах Сьотецу писав: «Юген можна відчувати, але неможливо 
передати словами. Вигляд маленької хмарки, яка заслонила місяць, або осін-
нього туману, який затулив багряне листя на схилі гори, чи то заквітчані гілоч-
ки, укритої снігом, можуть викликати натяк на властивості юген» [7, 83]. 

Осмислити красу цієї таємничої істини можна тільки за допомогою інтуї-
ції, аналітичному розуму її не збагнути. З XV ст. в Японії вважали, що юген як 
прихована таємниця може бути виражена в спонтанному русі насиченого 
тушшю пензля, в стриманій строгості рухів майстра чайної церемонії, у 
звуках флейти на виставах театру Но. 

Вслід за осягненням прихованої краси юген з'являється нова художня ре-
цепція, зорієнтована на простоту і суворість. У мистецтві XІV – ХVІ ст. почи-
нають цінувати стиль вабі, який відображає красу спокою, тиші, скромності. Дана 
категорія є протилежністю категорії юген. Вабі – прелюдія сабі, того стилю, 
який з'явився в японському мистецтві у ХVІ столітті, протримався до ХVІІІ 
століття. Ці естетичні поняття є доволі близькими і часто пишуться разом вабі-сабі. 

Сабі – поняття витонченої простоти, яка зосереджує в собі дух старовини. 
Дух сабі спочатку був втілений в чайній церемонії, потім він став впливати на есте-
тику живопису. Естетика сабі пов'язана з дзенським світосприйняттям, так само, як 
і юген. Але на відміну від юген, філософсько-естетична категорія сабі означає 
прості речі. Юген вказує на поступовий перехід до істини, а сабі – це раптовий 
стрибок, який водночас означає перебування зараз, в цьому світі, цієї миті. Спокій, 
тьмяність фарб, елегійний смуток, гармонія, яка досягається незначними засо-
бами – таке мистецтво сабі. 

Одним з найяскравіших графіків, який втілив філософсько-естетичну 
категорію сабі в гравюрі, є А. Хиросиге. В період становлення майстерності він 
насичує свої твори естетикою сабі, що втілилася в ідеях милування самотністю і 
занедбаністю в пейзажному живописі. 

Наступна категорія естетики – окасі, або сміх, що стає однією з централь-
них категорій художньо-естетичної свідомості японців на початку ХVІІ ст., 
епохи, коли формується культура і естетика міста. Метою мистецтва залиша-
ється макото, істина, тільки тепер вона виявляється за допомогою сміху. «Есте-
тичний багатокутник повернувся до світу новою гранню: люди більш за все 
починають цінувати смішне – окасі, в ньому вони знаходять провідну естетичну 
цінність свого часу» [6, 234]. Сміх за своєю природою був невіддільним від 
краси (хоча окасі і протиставлялося аваре, як приземлене, просте – піднесено-
му, витонченому). Водночас це був сміх з присмаком гіркоти і жалю, спричи-
нених відчуттям хисткості світу, принизливим чтановищем мешканців міст у 
тогочасному суспільстві. Сміх звільняв від комплексу неповноцінності, давав 
відчуття розкутості, принаймні у сфері почуттів, чуттєвих насолод. Тому і не-
випадково улюбленою темою міської прози ХVІІ ст. постає життя «веселих 
кварталів», гетер. Зокрема, широкою популярністю користувався твір Фудзімо-
то Кідзана «Велике зерцало мистецтва кохання». Естетика категорії окасі яск-
раво проявилася у такому унікальному художньому явищі, як укійо-е: гравюрах 
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(«картинках мінливого світу»), сучасних романах («літературі дійсності» – укі-
йо-дзосі), модних візерунках на одягу (укійокомон) та ін.  

І в сучасному світобаченні японців непорушним залишається потяг до 
прекрасного, хоча і розуміється це прекрасне вже в іншому контексті. Але япо-
нці вірять, що немає істини без краси і що шлях до неї лежить через красу. 

Отже, нами здійснена спроба проникнення в присмерковий, потаємний 
світ японської естетичної культури. Збагнути природу «серця» цієї традиції 
(«кокоро») – пульсуючого в напруженому ритмі і водночас гранично стримано-
го, простого – неможливо, послуговуючись усталеними в європейській філосо-
фії та мистецтвознавстві концептуальними парадигмами, понятійним апаратом, 
методами дослідження. Застосування міждисциплінарного підходу (вивчення 
історії, форм суспільних відносин японців, їх релігійно-світоглядного комплек-
су, різноманітних художніх практик) дало можливість оминути поверхневий 
орієнталізм, апріорні дослідницькі схеми («затятий євроцентризм») і окреслити, 
хоча б в першому наближенні, категоріальне поле японської художньо-
естетичної культури з урахуванням її глибинного специфікуму. І все таки осяг-
нути цей специфікум сповна – справа відчайдушна. Задля цього треба народи-
тися японцем і бути людиною східного типу мислення. (Та й саме намагання 
категорізувати естетичні уявлення японців, виражені мерехтливою, плинною 
мовою метафоричних сентенцій, – настанова носія західної свідомості, схильної 
до логізмів, субстантивації явищ буття.) 

Подальші наукові розвідки у зазначеному у межах цієї статті напрямку 
дослідження можуть стосуватися висвітлення сутності та особливостей функці-
онування в японській культурі художньо-естетичних категорій бі, харе, кійосі, 
кадзарі тощо. 
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ТВОРЧИЙ СПАДОК М. БАХТІНА В КОНТЕКСТІ 
МАРКСИСТСЬКОЇ ЕСТЕТИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ 

 
У статті здійснюється спроба з’ясування місця і ролі марксистської методології 

у творчому доробку М. Бахтіна. Через аналіз застосування зазначеного методу щодо 
дослідження естетичної та літературознавчої проблематики, обгрунтовується теза ди-
станціювання бахтінської версії марксизму від його офіційного варіанту, представле-
ного передусім у звульгаризованих формах. 

Ключові слова: марксизм, естетика, суб’єкт, ідеологія, класова психологія, сло-
весний жанр.  

 
The article attempts to clarify the place and role of Marxist methodology in the crea-

tive works of MM Bakhtin. Through analysis of the application of this method to study the 
aesthetic and literary perspective, the paper thesis distancing bahtinskoyi version of Marx-
ism from its official version, presented primarily in debased forms.  

Key words: marxism, aesthetics, subject, ideology, class psychology, verbal genre.  
 
Як відомо, М. Бахтіну належить певна кількість праць, виданих під іме-

нами В. Волошинова та П. Медведєва і навколо авторства яких точиться поле-
міка. Але принаймні три книги – «Фрейдизм», «Формальний метод в літерату-
рознавстві», «Марксизм та філософія мови», а також стаття 1926 р. «Слово в 
житті і слово в поезії» належать Бахтіну. Посилаючись на свідчення останньо-
го, С. Бочаров стверджує, що той підтверджував авторство написаного, причо-
му навіть «з початку і до кінця». Пояснення цього наступне: «Це були мої друзі, 
їм потрібні були книги, а я збирався ще написати свої» [3, 52]. Марксистська 
спрямованість зазначених текстів зумовлює необхідність з’ясування місця і 
ролі відповідної методології в доробку Бахтіна як з огляду на значущість, навіть 
класичність, деяких з них для вказаного підходу («Марксизм та філософія мо-
ви», зокрема), так і з точки зору демонстрації розмаху евристичних можливо-
стей «саранського мислителя». Спираючись передусім на «девтероканонічні» 
тексти Бахтіна, ми ставимо собі за мету здійснити аналіз щодо застосування за-
значеного методу російським філософом стосовно дослідження ним проблемати-
ки мистецтва в контексті марксистської естетичної традиції, передусім її «радян-
ського» варіанта.  

Марксистська естетика в СРСР в період свого виникнення (20–30-ті рр. 
ХХ ст.) в основі своїй орієнтувалася на традицію дослідження мистецтва, яку 
започаткував Г. Плеханов, і під впливом та в полеміці з творчим доробком яко-
го, зокрема, здійснювала свій поступ. Однією із заслуг Г. Плеханова є демонстрація 
закономірного характеру історії мистецтва: адже бачення суті мистецтва як 
різновиду «надбудови» над економічним «базисом» давало можливість тлума-
чити мистецтво як каузально обумовлене явище і робити акцент на ґенезі мис-
тецьких явищ, вбачаючи в останньому як засіб осягнення природи мистецтва, 
так і можливість зберегти в чистоті моністичний принцип. Г. Плеханов стверд-
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жував, що ані раса, ані географічне середовище не є визначальним щодо суті 
витворів мистецтва, оскільки останні, як і художня культура загалом, залежать 
від історії суспільства. Природа впливає на людей крізь призму суспільних 
відносин, а творчість справжніх митців відображають суспільну психологію їх 
часу. Остання, у свою чергу, визначається соціальними відносинами, а в класо-
вому суспільстві – відносинами між різними класами. Естетична потреба, її роз-
виток визначаються господарською діяльністю людей – спочатку безпосередньо 
(в ранніх формах суспільства – ритуальний танок), а потім – опосередковано 
(аристократичний менует виражає психологію невиробничого класу, психологія 
якого визначається економічним життям монархії XVIII ст.). Але остаточно і 
там, і там все визначається господарською діяльністю. З огляду на сказане, для 
Плеханова всі напрямки та стилі мистецтва є рівноправними, а завдання есте-
тики полягає в об’єктивному дослідженні виникнення різних художніх правил 
та прийомів, що панують в ту чи іншу епоху.  

Розглядаючи суспільну свідомість як психологічний продукт суспільного 
буття, Г. Плеханов у художньому творі вбачає втілення психології певної 
соціальної групи, яку і репрезентує письменник через реалізацію свого задуму. 
(Слід зазначити, що подібне «психологічне» бачення проблеми рухалося в то-
гочасному європейському контексті пошуків розв’язання естетичної проблема-
тики за допомоги «естетики знизу» з її орієнтацією на експеримент [9]; і коли 
Плеханов ототожнює «соціологічний еквівалент» з психологією певного класу, 
то за цим стоїть, окрім всього іншого, намагання не мислити абстрактно.) 
Наслідком цього стало акцентування абсолютної залежності художньої творчості 
від конкретних історичних обставин і, відповідно, пріоритет в художній творчості її 
міметичного, а не перетворюючого, начала. З точки зору естетика-марксиста 
(для тієї, відмінної від плехановської, лінії, що представлена передусім іменами 
Г. Лукача і М. Ліфшиця) цього недостатньо. Адже, як зазначає М. Ліфшиць, го-
ловним завданням естетики є з’ясування питання того, як мистецтво за допомо-
гою певних ідеальних форм не відображує дійсність, а намагається її здолати 
[7, 153–154]. Іншими словами, на перший план виходить перетворююча 
спрямованість мистецтва.  

З’ясування «соціологічного еквівалента» художнього твору було стратегією 
дослідження для В. Фріче, П. Когана, В. Переверзєва. І це завдання об’єднувало 
провідників соціологічного варіанта марксизму, незважаючи, так би мовити, на 
тактичні розходження. Зокрема, для В. Переверзєва творчість М. Гоголя скла-
лася під впливом двох стихій: історичної – козацької та соціальної – помісної, 
причому перша зводилася до впливу літературного, а інша була впливом реаль-
ного оточуючого життя. Оскільки вплив останнього був значно вагомішим, то і 
М. Гоголя можна назвати художником дрібнопомісного середовища. А це у 
свою чергу і є тією причиною, що пояснює всі особливості гоголівської 
творчості зіткненням цих двох стихій [10, 64]. Відповідно, роздвоєність героїв 
Достоєвського пов’язувалася із «суперечливим і неоднозначним соціальним 
станом міщанина» [10, 243], а всі «гончаровські «невдахи» вийшли із крупно-
буржуазногого середовища» [10, 383]. Розуміючи літературу як різновид над-
будови над матеріальним базисом і вбачаючи в цій взаємодії лише однозначну 
детермінацію другого першим, він доходить висновку про те, що із художніх 
образів можна безпосередньо «вичитати базис». Обмежуючи предмет дослідження 



 49

лише художнім твором, акцентуючи увагу на тому, що останній не можна зве-
сти до біографії, теоретичних поглядів, індивідуальної психології творця, напо-
лягаючи на необхідності розгледіти за художньою умовністю об’єктивну 
дійсність, відображену в творі, В. Переверзєв врешті-решт вбачає цю «основу 
буття» в психології певної класової групи. Формою зв’язку між художнім тво-
ром та життям виступає категорія соціального характеру (дрібнопомісного, круп-
нобуржуазного і т.д.): адже характери мають і реальні люди, і літературні герої. 
Спираючись на концепцію мистецтва-гри Г. Плеханова, В. Переверзєв вбачає в 
художній творчості гру митця у свій соціальний характер. Найповніше втілений 
в «стержневому образі», цей характер організує всю систему образів. 

Якщо першим етапом дослідження для В. Переверзєва є знаходження 
«соціологічного еквіваленту» для художнього твору, його певну транскрипцію 
на мову соціології, то наступним є аналіз художніх (власне конструктивних) 
особливостей твору крізь зв’язок змісту і форми. Аналізуючи прийоми худож-
нього зображення, В. Переверзєв підкреслює їх змістовну функцію як визна-
чальну: всі вони працюють на «характери». Всі композиційні та стилістичні 
прийоми представлені передусім у їх змістовній, характерологічній ролі. В 
індивідуальних характерах, створених М. Гоголем, Ф. Достоєвським, М. Гонча-
ровим, дослідник виявляє різновиди головного соціального характеру.  

Але пріоритет змісту над формою, як його розуміє В. Переверзєв, не дає тієї 
повноти в аналізі власне художніх особливостей твору (і це один із недоліків зана-
ченого підходу), яку ми бачимо в аналізі М. Бахтіна. Так, з’ясувавши за допомогою 
аналізу психології, поведінки персонажу його «соціальне місценародження», 
В. Переверзєв дуже часто оскаржує дані, що містяться у самому творі. «Якщо 
Достоєвському і випадає інколи обрядити своїх героїв в костюми поміщика або 
світської людини – наприклад Мишкіна, Свидригайлова, – окрім костюмів, у них не 
знайдеш жодної риси характеру ані поміщика, ані світської людини. Вони відірвані 
від свого середовища інколи з дитинства, як Мишкін, перебувають у міщанському 
середовищі… як Свидригайлов та Ставрогин. У них такий само психологічний 
устрій, як у всіх міщан, ті ж само відчуття, ті ж само думки» [10, 224]. 

Але якщо розглядати художній твір з точки зору поетики автора, тобто 
виходити з пріоритету форми (як це робить М. Бахтін), то принаймні творчість 
такої постаті у світовій літературі як Ф. Достоєвський, зважаючи на його нова-
торство у сфері художнього мислення, буде представлена більш адекватно. Для 
В. Переверзєва літературний персонаж – це передусім його об’єктивні характе-
ристики, тобто місце народження, соціальна приналежність, світогляд (класова 
психологія), зовнішній вигляд і т.д., які жорстко мають детермінувати характер 
героя. І якщо зазначена тотожність відсутня у автора в описі образу, то це і 
викликає подібні оскарження, пов’язані, на думку В. Переверзєва, з недостат-
ньою послідовністю художника. Якщо тут свідомість героя розглядаються в 
якості лише одного із компонентів його образу, то у М. Бахтіна (в його баченні 
творчості Ф. Достоєвського) об’єктивні характеристики героя виступають 
функцією його самосвідомості. І тому образ героя – це не соціально-типові і 
індивідуально-характерологічні його характеристики, а «останнє слово героя 
про самого себе і про свій світ» [2, 57]. Відповідно, автора цікавлять не «міщани» і 
«поміщики», а «мрійники» і «люди із підпілля» як найбільш адекватні персонажі 
для реалізації його «художньої домінанти». 
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Хоча В. Переверзєв був уважним і до «стилю для стиля», тобто до художньої 
структури твору, все ж кінцевою метою дослідження було з’ясування соціальної, 
класової генези літературних явищ (це не суперечить тому, що, за словами 
М. Ліфшиця, книга В. Переверзєва про Достоєвського – одне із кращих досліджень 
творчості цього письменника [6, 242]).  

Говорячи в «Формальному методі в літературознавстві» про те, що наука 
про літературу має виходити із потреб самої художньої практики; стверджую-
чи, що всі продукти духовної діяльності, їх внутрішній смисл, значення існують 
лише в формі матеріальних речей (а не в головах чи «душах» людей), є части-
ною оточуючої людини об’єктивної дійсності, і що, не беручи до уваги цей мо-
мент, наука до сих пір займалася переважно «індивідуальними… психологічними 
процесами створення і розуміння ідеологічних цінностей» [1, 190]. В. Бахтін 
цим самим утверджує принцип матеріальної втіленості і об’єктивної даності як 
умови об’єктивного пізнання, адже дійсність має існувати «для ока і вуха» [1, 
191]. В цьому він єдиний з діалектичним матеріалізмом. Розбіжності почина-
ються з моменту розуміння взаємодії «базису» і «надбудови», передусім щодо 
ролі останньої.  

Зазначаючи, що марксисти дуже часто недооцінювали важливість і 
своєрідність ідеологічної сфери, переходячи безпосередньо від конкретного 
ідеологічного явища до умов соціально-економічного життя, через поняття «кон-
кретного ідеологічного середовища», яке фіксує ситуацію не безпосереднього, а 
опосередкованого відображення суспільного буття людською свідомістю, В. Бахтін 
намагається показати активну, а не лише відображаючу роль останньої. 

Література, підкреслює автор, віддзеркалює не лише соціально-економічне 
буття, а й зміст інших ідеологічний сфер (передусім, пізнання, етики, релігії, 
політики, адже дійсність входить у мистецтво вже «як пізнана і етично оцінена» 
[1, 205] у їх «живому становленні», що, зокрема, пояснює той факт, чому 
література дуже часто передбачала філософські та етичні ідеї); у мистецтві 
відображається уже ідеологічно видозмінена дійсність, яка, у свою чергу, стає 
своєрідною і самоцінною частиною соціальної дійсності, а це є свідченням не 
лише умовного, а й безумовного, творчого характеру мистецтва. Відповідно, 
художній твір як ціле співвідноситься не з чимось зовнішнім (ідеєю, природ-
ною дійсністю), а зі структурою власного цілого. А це означає, що на перший 
план виходять його конструктивні властивості, пов’язані з побудовою самодос-
татнього витвору мистецтва – його архітектонічного цілого.  

Аналізуючи в «Марксизмі і філософії її мови» суспільну психологію як 
перехідну ланку між соціально-політичним устроєм та ідеологією у вузькому 
розумінні, стверджуючи її знакову матеріалізацію «в слові, жесті, ділі» [1, 362] 
(тим самим вбачаючи її даність крізь призму «словесної взаємодії» передусім, а 
не в ракурсі жорсткої однобічної детермінації), В. Бахтін доходить висновку, 
що останню треба вивчати не лише з точки зору змісту (певної тематики), а й з 
точки зору «тих форм і типів словесного спілкування, в якому дані теми 
здійснюються» [1, 363] (що стосується мистецтва, кулуарних розмов, обміну 
думками в театрі, на концерті тощо). Суспільна психологія, на думку В. Бахтіна, 
дана передусім в «малих словесних жанрах» [1, 362]. (Слід зазначити, що ідея 
жанрової специфікації була характерна і для лінії «Ліфшиць-Лукач» [11].) 
«Вульгарний соціологізм» ігнорував цю своєрідність, вбачаючи в мистецтві 
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лише служницю або інших ідеологій, або безпосереднє відображення у змісті 
твору самого буття, оминаючи опосередковуючу роль ідеології, адже розкриття 
суті художнього явища не є тотожним проникненню в саме життя. «Для 
справжнього соціолога герой роману…набагато більше скаже власне як еле-
мент художньої структури, тобто своєю власною художньою мовою, ніж його 
наївна, безпосередня проекція у життя» [1, 203]. Тому слід розрізняти відображення 
у змісті літератури ідеологічного середовища і властиве всім ідеологіям від об-
раження базису літературою як різновиду надбудови (Базаров не різночинець, а 
ідеологічне переломлення різночинця крізь призму суспільної свідомості певної 
соціальної групи, у І. Тургенєва – ліберально-дворянської). А якщо образ База-
рова брати як елемент художньої структури твору, а не лише його «чистий», 
етико-пізнавальний зміст, то він виконує специфічні функції в конструкції тво-
ру (в побудові сюжету, зокрема, не втрачаючи в той самий час свого 
ідеологічного навантаження), стає «художньою ідеологемою», і завдання дослід-
ника полягає в соціологічному її поясненні. Лише після встановлення двоїсного 
характеру відображення буття в мистецтві слід через з’ясування класової основи 
показати соціально-економічне підгрунтя даної суспільної групи. 

Для М. Ліфшиця свідомість теж є не лише продуктом оточуючого буття, 
певним умовним феноменом. Не перестаючи бути такою, свідомість завжди є 
усвідомлюючим буттям, виступає як активне, інтенціональне начало, відповідно і 
безумовне. Тому буття, що визначає психологію певного класу, набагато вужче 
від того буття, яке відображується у його свідомості, тобто від буття всієї 
оточуючої об’єктивної дійсності. Тому у М. Ліфшиця йдеться не про «соціальний 
побут», а про «мову буття в більш широкому розумінні цього слова» [7, 162]. 
Якщо для Плеханова соціологічний еквівалент – психологія певного класу, то 
для М. Ліфшиця – «міра народності художнього твору» [7, 169]. Як наслідок, 
художня форма тоді не лише предмет суб’єктивного вміння, вона результат 
історичного змісту. Зміст є щось реально існуюче в своїй цілісності, а не певна 
психологія певної класової групи, її ідеали, тобто щось суб’єктивне. Це, у свою 
чергу, надає змогу зрозуміти сильні і слабкі сторони творчості письменника, які 
під таким кутом зору вже не виглядають особистісними перевагами і вадами [7, 178]. 

Як зазначалося, історію марксистської естетики в СРСР у її витоках 
умовно можно розділити на лінію, пов’язану з іменем В. Плеханова (одним із 
відомих продовжувачів якої був В.Ф. Переверзєв, пізніше – його учень Г.М. Пос-
пєлов), і лінію, яку представляли М. Ліфшиць і Г. Лукач. Останній з 1929 по 
1945 рр. знаходився у Москві, де разом з М. Ліфшицем займався дослідженням 
естетичної проблематики. С. Мареєв говорить про суттєвий вплив на творчий 
поступ Г. Лукача саме М. Ліфшиця і особливо у сфері дослідження проблем 
марксистської естетики [8].  

Російський дослідник, розглядаючи на основі аналізу «Історії і класової 
свідомості. Дослідження з марксистської діалектики» постать Г. Лукача у 
проекції на парадигму мислення, представлену в радянській філософії іменами 
Виготського, Ільєнкова, доходить висновку про його визначальний вплив на 
вказану традицію [8]. Для Г. Лукача в марксизмі головним є його метод, і суть 
його не в тезі про визначальну роль економіки у житті суспільства, а в 
матеріалістичному розумінні історії: адже лише саме на основі розуміння діалектики 
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суспільного розвитку можливе революційне перетворення суспільства, зв’язок 
теорії з політичною практикою, тобто з диктатурою пролетаріату. Оскільки 
йдеться про взаємодію суб’єкта і об’єкта, а не про застосування діалектичного 
методу до вивчення природи, то мається на увазі діяльнісний, а не споглядаль-
ний, суб’єкт (суто пізнавальний суб’єкт не може перетворюватися в об’єкт, не 
впадаючи в містицизм), який ототожнюється з певним класом, і який в своїй 
свідомості відображає не природу як таку (вона пізнається опосередковано 
крізь призму суспільної свідомості), а суспільні відносини, зокрема, через 
художні образи. 

Заявлена методологія застосовувалася Г. Лукачем і до аналізу мистецтва. 
Так, досліджуючи роман як літературне явище, найбільш характерне для бур-
жуазного суспільства, угорський мислитель розглядає специфіку даного жанру 
лише в історико-систематичниму вимірі. Слідуючи заявленій тезі, Г. Лукач 
історію романної форми розглядає крізь зіставлення її з епосом і подальшого 
«зняття» в художньому методі соціалістичного реалізму [11].  

Розуміння діалектики як вчення про історичний розвиток, акцентування 
уваги на суб’єкт-об’єктних відносинах як визначальних призвело до розгляду 
феномена естетичного в радянській естететичній думці 50–60-ті рр. ХХ ст. крізь 
призму діяльнісної людської активності. Це, зокрема, допомогло вирішити 
полеміку між «природниками» та «суспільниками», з’ясувавши духовно-прак-
тичний характер естетичного. Окрім того, осмислення естетичного і художнього в 
суб’єктивно-особистісному вимірі поєдувалося з дослідженнями їх історичної 
динаміки, що, у свою чергу, виступало певним запобіжником щодо редук-
ціоністського і вульгаризованого розкриття їх витоків в практичному житті суспі-
льства. Це відбилося і на естетичній проблематиці, на продукуванні її «діяльнісним 
підходом» (в Україні зазначений підхід представлений, зокрема, іменами В.П. Іва-
нова [4], А.С. Канарського[5]): бачення суті мистецтва за аналогією з художньою 
діяльністю своїм наслідком мало акцентування уваги передусім на значущості 
суб’єкта цієї діяльності і пов’язаної з ним тематики (категорії «ідеал», «ціль», «об-
раз», «художній метод», «безпосереднє», «талант», «геній» тощо). 

Звичайно, так би мовити «автентичний» Бахтін (передусім як автор «До 
філософії вчинку», «Автор та герой в естетичній діяльності») не розглядає 
економічні відносини в якості вирішальних, тим більше не підкреслює значення 
класової боротьби. Він, скоріше, акцентує увагу на безперервності соціально-
історичних процесів. З іншого боку, як зазначає американська дослідниця 
К. Емерсон, існує можливість крізь призму західного марксизму (Грамші, 
Адорно, Альтюсер) з його переорієнтацією із «питань економічної історії та 
практичної політики» до проблем «культури і ідеології» тлумачити бахтінське 
дослідження творчості Рабле в сенсі спроможності карнавального дійства ре-
ально творити щось в сфері політичного життя, адже карнавал продукує певні 
чуттєво-тілесні символи і ритуали, що «конститують…альтернативний простір 
свободи»; але при цьому слід мати на увазі, що бахтінський діалог – це передусім 
«кімнатний простір, де люди розмовляють одне з одним… а не знеособлений 
простір карнавалу» [13, 269]. Бахтінський суб’єкт – це все-таки індивідуальне «я», 
що усвідомлює свою обмеженість і внаслідок цього відповідальне за власні вчин-
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ки. Тому його не можна розглядати як результат впливу «літературних жанрів» 
на масову свідомість. (Сучасним французським філософом-марксистом Ж. Рансьє-
ром, зокрема, суть «естетичної революції» – в розумінні скасування мистецтва 
як окремої реальності, його перетворення в форму життя, – уявляється у вигляді 
«інтерактивних взаємовідносин» (інсталяція, зокрема перфоменс [12, 76–77].) 

Підводячи підсумки, можна стверджувати, як бахтінський варіант марк-
сизму був певною спробою дистанціювання від тієї його версії, що панувала у 
той час (20-ті рр. ХХ ст.) і була пов’язана з «вульгарним соціологізмом». Не-
зважаючи на те, що Бахтін ніколи не вважав себе прибічником зазначеної 
філософської течії, це не стало йому на заваді вміло використовувати марксист-
ську методологію для обгрунтування як, зокрема, літературознавчої методології, 
так і для розв’язання ширшого кола проблем гуманітарної спрямованості. 
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УКРАЇНСЬКОГО ІКОНОПИСУ XV – XVI СТОЛІТЬ 
 
У статті розглядається проблематика дослідження українського іконопису XV – 

XVI століть. Аналізується масив літератури, що має безпосередньє відношення до ви-
вчення богословсько-естетичних основ українського іконопису XV – XVI століть. 

Ключові слова: естетика, мистецтво, ікона, культура, сакральний. 
 
The article examines the problems of research of Ukrainian icon painting XV – XVI 

centuries. Еxamines the body of literature that is relevant to the study of theology-aesthetic 
foundations of Ukrainian iconography XV – XVI centuries. 
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Адекватне розуміння складного процесу становлення та розвитку україн-

ського іконопису в цілому та, зокрема, тих суперечливих процесів, що формува-
ли образ української ікони XV – XVI ст., неможливе без детального розгляду 
джерелознавчої бази, на якій побудовано вивчення вітчизняної іконописної тра-
диції даного періоду. Зазначимо, що сам цей розгляд базується на використанні 
значного масиву літератури з вказаної вище проблематики. 

Даний масив умовно можна розділити на дві групи: 1) література у якій, 
власне, розробляються питання образу, ікони, суті Божественних сил, Божест-
венних енергій та їх графічного зображення, досліджується знакова і символічна 
суть ікони та розробляються її семіотичні складові; 2) праці дослідників, в яких 
ці питання аналізуються в рамках конкретних богословсько-естетичних традицій 
(йдеться про праці, які тематизовано як історико-естетичні та богословсько-
естетичні), праці спрямовані на вивчення культури Візантії (як носія основ 
християнської церкви) та культури Київської Русі (як бази для формування ос-
нов української іконографії), праці, у яких досліджується зв’язок ікони з бого-
слов’ям, та праці мистецтвознавчого характеру, де феномен ікони досліджує-
ться як витвір образотворчого мистецтва.  

Слід зауважити, що тут ми маємо одразу декілька шляхів, по яких прохо-
дить процес висвітлення у літературі самого феномена ікони. Перший шлях – 
богословсько-естетичний та історико-богословський напрями. Література, що 
входить до складу цих напрямів, має більш теологічний та богословський ха-
рактер. Автори цієї групи літературних джерел не використовують філософсько-
естетичний та мистецтвознавчий понятійно-категоріальний апарати. У своїх 
працях вони апелюють до сфери божественного як до найвищої та беззаперечної 
істини. Для них історія східнохристиянської іконописної традиції є лише час-
тиною загальної біблійної історії.  
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Другий шлях можемо позначити як науковий. Використання дослідника-
ми теоретико-методологічного апарату естетики, філософії та мистецтвознавст-
ва дає змогу аналізувати феномен ікони під критичним (у науковому плані) 
кутом зору. Науковці, філософи та мистецтвознавці розглядають ікону як 
витвір образотворчого мистецтва, безпосередньо пов’язаний з тією чи іншою 
культурною традицією. Божественна природа ікони в їх працях поступається 
місцем природі матеріальній. 

Відмітимо, що через обмежений обсяг даної статті основна увага приді-
ляється працям переважно наукового характеру. Дана частина, як вказувалось 
вище, умовно поділена на кілька етапів. Перший – огляд літератури з питань 
дослідження духовної спадщини християнської церкви, адже усвідомлення 
повної картини становлення українського іконопису неможливе без хоча б ог-
лядового ознайомлення з богословсько-естетичною традицією східного христи-
янства. Його слід розпочати з фундаментальної чотиритомної праці Василя 
Васильовича Болотова «Лекції з історії стародавньої церкви», в якій комплекс-
но висвітлено не тільки історію християнської церкви від періоду зародження 
до періоду кризи іконоборства, а й досліджено політичні та юридичні аспекти 
діяльності християнської церкви, проаналізовано величезний масив літературних 
джерел з питань виникнення та розвитку християнської церкви та сакрального 
мистецтва [3]. 

Більш широко (в рамках хронографії) та не менш детально розкривається 
історія християнської церкви в праці М.Е. Поснова «Історія християнської церк-
ви. До поділу церков 1054 р.». Наступними можна назвати праці Ф.І. Успенсь-
кого «Історія візантійскої імперії» та П.А. Терновського «Изученіе византийской 
исторіи и ея тенденціозное приложеніе въ Древней Руси». В останній (у другому 
томі) досліджується питання взаємодії візантійської імперії та Київської Русі і 
вплив першої на подальший розвиток духовної культури Русі та Росії до 
періоду правління Петра I.  

Видатною є двотомна праця Д.О. Бєляєва «Byzantina. Нариси, матеріали і 
замітки по візантійських древностях». Автор докорінно досліджує особливості 
обрядовості Візантії та, зокрема, вузького її аспекту, як обряд богомольного ви-
ходу візантійських імператорів. Історії розвитку візантійської культури присвя-
чене тритомне видання «Культура Візантії» 1991 р., де вперше в історії 
радянської візантології дається відносно повна характеристика усіх галузей 
культурного життя візантійської імперії в період з IV по XV ст. [9]. 

Окремо слід виділити фундаментальні праці з історії християнської церк-
ви «Аннали церковні» (Annales Ecclesiastici, 1588–1617 рік) Цезаря Бароні та 
грандіозні видання Жака-Поля Міня «Латинська Патрологія» (Patrologiae 
Latinae Cursus Completus, 1844–1855 р.) і «Грецька Патрологія» (Patrologiae 
Graecae Cursus Completus, 1857–1858 р.). 

Серед праць, в яких висвітлюється питання становлення іконопису як 
«офіційного» мистецтва східної християнської церкви, відмітимо дві праці: 
«Исторія святыхъ Вселенскихъ соборовъ» у двох томах (1871 р.) та «Дъяния 
Вселенскихъ соборовъ» в семи томах (1909 – 1910 рр.). 
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У рамках дослідження богословсько-естетичних поглядів Візантії слід 
виділити праці В.М. Лур’є «Історія візантійської філософії» та В.В. Бичкова «Мала 
історія візантійської естетики». Перша праця має більш вузьку спрямованість та 
присв’ячена розгляду процесу формування візантійської філософії. До проблемно-
го поля даного дослідження входять такі надзвичайно важливі для нашої робо-
ти аспекти візантійської богословсько-естетичної традиції, як проблема 
«іпостасі» та поняття Божественної енергії [10, 80–92]. Праця В.В. Бичкова 
піднімає коло питань стосовно безпосереднього формування богословсько-
естетичної традиції Візантії. 

Проблемних аспектів формування літератури Візантії у своїй праці «По-
етика ранньовізантійської літератури» торкається С.С. Авєрінцев: він акцентує 
увагу на давньогрецьких коренях візантійської естетики, розглядає надзвичайно 
цікаве для нас питання щодо огляду процесу формування та розвитку понять і 
категорій у ранньовізантійській естетиці. На основі лінгвістичного аналізу по-
няття «красота» та категорії «прекрасне» автор обгрунтовує доцільність вико-
ристання естетичних категорій та власне самого прняття «естетика» для 
дослідження духовної культури Візантії [1, 34–41].  

Серед величезної кількості праць, присвячених культурі Візантії, окремою 
сторінкою виділяється література дослідників-мистецтвознавців. Найяскравішим 
представником цього напрямку є Н.П. Кондаков. У своєму фундаментальному 
дослідженні «Іконографія Богоматері» (аналогів якому за глибиною розробки 
проблеми та повнотою ілюстративного матеріалу досі немає у візантології) він 
розробляє та активно застосовує так званий іконографічний метод дослідження, 
який вивчає структуру зображення, що повторюється.  

Серед праць видатних учнів Н. Кондакова першої половини XX ст. слід 
відмітити дослідження Андре Грабара «Імператор у візантійському мистецтві», 
яке по праву вважають однією з найвидатніших робіт з візантійського мистец-
тва. Саме завдячуючи даній праці та дослідженню Н. Кондакова «Зображення 
руської князівської сім’ї у мініатюрах XI століття» вже у першій половині XX 
ст. стає можливим говорити про особистісне начало у мистецтві Візантії та його 
тісний зв’язок з мистецтвом Київської Русі.  

У рамках проблематики даної роботи на особливу увагу заслуговує 
література, присвячена дослідженню розвитку давньоруської іконографії. Влас-
не, історія дослідження іконографічної спадщини Київської Русі нараховує вже 
майже два століття. Інтерес до пам’яток давньоруського сакрального мистецтва 
зароджується ще в першій половині XIX ст., коли Д.А. Ровінський вперше на-
магається класифікувати давньоруський іконопис по «письмах» і «пошибах». 
Велику роль відіграють праці Ф.І. Буслаєва, який надав питанню вивчення мис-
тецтва Київської Русі історичного характеру. Дослідження Ф. Буслаєва стали 
базою для розвитку в другій половині XIX ст. декількох гілок історичного 
знання в історії мистецтва.  

Значний прорив у вивченні іконографічних пам’яток відбувається в 
першій половині XX ст. Слід відмітити працю М.П. Ліхачова «Історичне зна-
чення італо-грецького іконопису», що і посьогодні має не тільки чисто історичне 
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значення, а й є цінним джерелом фактичних свідоцтв, оцінок та історико-
культурних характеристик.  

Одним з найвідоміших представників тогочасної академічної науки був 
учень Н.П. Кондакова – Д.В. Айналов. В його працях (наприклад «Історія 
русської живопису від XVI по XIX століття») спостерігається підвищена увага 
до формально-стилістичних аспектів сакрального живопису та проводиться 
розгорнутий аналіз величезного масиву письмових джерел.  

На особливу увагу заслуговують невеликі за обсягом наукові етюди вче-
ного. Для вивчення взаємозв’язку мистецтва Київської Русі з мистецтвом Криму 
корисним буде журнал «Пам’ятники християнського Херсонеса», редактором якого 
був Д.В. Айналов.  

Наступним етапом у розвитку наукового дослідження іконографії Київської 
Русі є праці М.В. Алпатова «Давньоруський іконопис» та В.Н. Лазарєва «Руський 
іконопис від витоків до початку XVI століття», де проводиться детальний мис-
тецтвознавчий аналіз відомих на той час пам’яток давньоруської іконографії. У 
згаданих вище роботах вперше ставиться питання про особливий (відмінний від 
візантійського) характер сакрального мистецтва Київської Русі.  

Аналізуючи історію розвитку вивчення пам’яток давньоруської бого-
словсько-естетичної традиції, важливо підкреслити величезний вклад вітчизняних 
науковців в розробку даних питань – В.С. Горського, О.М. Сирцової, С.В. Бондаря, 
Т.В. Целік, В.І. Ульяновського. Праці В.С. Горського давно стали фундаменталь-
ною основою для подальших розробок в руслі давьоруської філософської дум-
ки. Надзвичайно важливою в цьому контексті є його праця «Філософські ідеї в 
культурі Київської Русі XI – початку XII століття», де детально обгрунтовується 
сама можливість та доцільність використання терміна «філософія» у контексті 
культурної традиції Київської Русі XI – XII ст. [6]. Аналізу Ізборника Святосла-
ва присвячена низка праць С. Бондаря, в яких автор, вивчаючи особливість 
української середньовічної філософії, виділяє її практичну скерованість, 
підкреслює естетичну значимість теми Премудрості [4]. 

Характер унікального дослідження носить праця О.М. Сирцової, де прос-
тежується вплив як канонічних текстів праць Отців церкви, так і апокрифічної 
літератури на формування богословсько-естетичної традиції Київської Русі [2]. 
Досить важливим є сам факт звернення до такого малодослідженного джерела 
як християнські та давньоруські апокрифи.  

Власне, в тому самому ключі можна назвати праці: «Апокріфи Давньої 
Русі» російського дослідника М.В. Рождественського, «Богомілські книги і ле-
генди» болгарського вченого Й. Іванова, «Стіхі духовниє» Г.П. Федорова тощо. 
Роз’ясненню понять «апокриф» та «апокрифічна література» присвячено пер-
ший розділ книги А.П. Скогорєва «Апокрифічні діяння апостолов. Арабське 
Євангеліє дитинства Спасителя». 

Цікавою з позиції дослідження зрізу епохи крізь призму однієї постаті є 
робота В.І. Ульяновського «Митрополит київський Спиридон», в якій деталь-
ний аналіз праці митрополита Спиридона «Слово на сшествіє святаго духа» 
надає змогу глибше зрозуміти основи богословсько-естетичної парадигми 
України XV ст. [15]. 
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Велике значення для розуміння специфіки давньоруського іконопису має 
дослідження розвитку самобутніх (незалежних від Візантії) рис в культурі 
Київської Русі. Однією з таких рис є спрямованість на особистісне начало, 
орієнтація на індивідуалізацію в давньоруській культурі, зокрема у сакрально-
му мистецтві. Слід зауважити, що цим індивідом не є звичайний «мирянин», 
індивідуальних рис набувають зображення святих (Борис та Гліб) та зображен-
ня князя або членів князівської родини (груповий портрет родини Ярослава 
Мудрого у Софії Київській). 

Дані особливості розкриваються у дослідженні Т.В. Целік. На основі 
значного істориографічного матеріалу та аналізу багатьох літературних джерел 
автор робить висновок про наявність особистісного начала (власне він і вводить 
термін «особистісне начало») в культурі Київської Русі. Хоча частина книги но-
сить більше описовий характер, значна частка матеріалу може бути використа-
на для аналізу богословсько-естетичного аспекту давньоруської культури. 

Поряд з аналізом давньоруської літературної спадщини слід відзначити робо-
ти, присвячені безпосередньо розгляду української літератури. Міцним фундамен-
том для подальших досліджень стали праці Івана Франка. Не зосереджуючись на 
аналізі окремих літературних мотивів та напрямків, автор представляє на розсуд 
читачів величезний масив літератури. Напряму пов’язуючи розвиток літератури з 
розвитком інших феноменів української культури, Іван Франко закладає основи 
комплексного аналізу культури України. 

Величезним внеском у розвиток вивчення української культури є шести-
томна праця М. Грушевського «Історія української літератури», де автор досліджує 
виникнення та розвиток в літературі України різноманітних тем та сюжетів. Вплив 
багатьох із них (старозаповітні легенди, христологія, есхатологія, космогонія) 
на формування української іконографії важко переоцінити, тому праці, в яких 
проводиться їх детальний розгляд, є надзвичайно важливими для всіх, хто 
вивчає українську мистецько-естетичну традицію. Окремий розділ своєї праці 
М. Грушевський присвячує такому надзвичайно важливому питанню як вплив 
богумільства на формування української літературної традиції.  

Однією з перших спроб побудови чіткої хронології української літератури є 
праця Д. Чижевського «Історія української літератури». Важливим є те, що, 
завдячуючи цьому дослідженню, ми маємо змогу хронологічно прив’язати 
окремі пам’ятки української літератури до конкретного історичного періоду. 
Подібний метод згодом застосовуватиметься й дослідниками української бого-
словсько-естетичної думки та дослідниками української іконографії. Серед 
українських дослідників-літературознавців його використовує й Іван Огієнко. 
Він дає власну хронологію розвитку української літературної традиції. 

Одну з перших спроб дати цілісну картину розвитку історії української 
естетики зробив І. Іваньо в своїй праці «Нариси розвитку естетичної думки 
України». Його дослідження включає аналіз ролі мистецтва княжої доби. У 
розділі, присвяченому естетиці ХІІІ – ХVII ст., про українське сакральне мис-
тецтво (переважно фрески) згадується з погляду його зв’язку з тогочасними 
гуманістично-ренесансними ідеями [7]. Окрема стаття присвячена розгляду 
середньовічної естетики у першому томі «Історії філософії на Україні» (за 
редакцією В. Нічик). Значна увага приділена проблемам єдності етичного та ес-
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тетичного, проаналізовано сакрально-літургійні функції ікон, вплив неоплатонізму 
та ісихазму на розвиток української філософської думки [8].  

Серед сучасних досліджень української літературної спадщини слід 
відмітити праці В. Шевчука, Г. Грабовича та монографію польського дослідника 
Р. Радишевського. Остання цікава тим, що дає змогу повною мірою уявити про-
цес взаємовпливу української та польської ренесансно-барокових літературних 
традицій. У першому розділі монографії «Польсько-українське пограниччя в 
літературі Ренесансу і Бароко» розглянуто характер польського посередництва у 
формуванні староукраїнського письменства, розвиток ідеї лицарства у поезії 
українського Ренесансу й Бароко [17]. Цікавим є те, що через Польщу відбувався не 
тільки обмін творами літератури, а й контакт православного сакрального мистецтва 
України з сакральним мистецтвом католицької Європи. Наслідки впливу останньо-
го добре прослідковуються в зразках тогочасного українського іконопису [11]. 

Дослідження безпосередньо українського іконопису розпочинається з 
кінця XIX ст. Саме тоді на хвилі інтересу до пам’яток українського середньовічного 
мистецтва починають з’являтися перші колекції творів малярства. Одну з таких 
колекцій у Львові почав збирати при Народному домі історик А. Петрушевич, 
пізніше – товариство «Просвіта», І. Шараневич у Ставропігійському інституті 
(колишнє Ставропігійське братство), наукове товариство імені Т.Г. Шевченка. У 
кожній з цих збірок були присутні твори українського іконописного мистецтва. 

Однак на науковому рівні українську іконописну традицію вперше 
починає досліджувати у своїх працях І.С. Свєнціцький. Слід зауважити, що йо-
го дослідження носять суто мистецтвознавчий характер та охоплюють лише га-
лицько-руський іконопис XV–XVI ст. [12]. Ширше українську ікону розглядає 
В.І. Свєнціцька. Розвиток української іконописної традиції XIV–XVIII ст. 
дослідниця висвітлює у контексті загального соціально-економічного розвитку 
тогочасної України [13].  

Необхідними при дослідженні художньо-естетичних основ українського 
іконопису періоду XVI–XVIІ ст. є праці таких видатних дослідників як П. Жолтов-
ський («Український живопис XVIІ–XVIII століть»), П. Білецький («Український 
портретний живопис XVIІ–XVIII ст.») та В. Овсійчук («Українське мистецтво 
другої половини XVI – першої половини XVIІ століть»). Як складову української 
мистецької традиції розглядає іконопис Ф. Уманцев [16].  

Та найбільш цілісну картину розвитку української іконописної традиції дає 
Д. Степовик. Його праця «Історія української ікони X – XX століть» є взагалі пер-
шою спробою (і поки що єдиною) дати повну хронологію розвитку українського 
іконопису. Д. Степовик також досліджує українське сакральне мистецтво в 
контексті його взаємодії з мистецькою традицією Болгарії [14]. Слід відмітити 
мистецтвознавчий та історіографічний характер вказаних праць. 

Серед праць сучасних дослідників цікавими є роботи патріарха Димитрія 
(Яреми). Автор подає західноукраїнський іконопис XII – XV ст. у його нероз-
ривному зв’язку з іконографічною традицією Візантії та досліджує вплив 
Західноєвропейської мистецької традиції. Унікальними в плані повноти роз-
криття окремих сюжетів українського іконопису XV–XVII ст. є праці М. Гелитович 
[5]. Сьогодні виходить велика кількість праць, присвячених різноманітним 
пам’яткам української іконографії, відкритих та відреставрованих (або знахо-
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дяться на реставрації) українськими фахівцями. Проте необхідно відзначити 
більше ілюстративну та описову, ніж аналітичну, спрямованість даних робіт.  

Проблематика дослідження художньо-естетичних особливостей українського 
іконопису XV – XVI ст. є досить складною та потребує залучення великого ма-
сиву літератури. Необхідним фактором для повноцінного формування та роз-
витку української ікони є перш за все аналіз літературних джерел, у яких власне 
і розробляються питання богословсько-естетичного характеру. Вивчаючи дав-
ньохристиянську та візантійську літературну спадщину, ми можемо з впевненістю 
стверджувати, що образ, знакова та символічна сутності ікони розкриті в ній 
надзвичайно повно. 

Давньоруська та українська література богословсько-естетичного спрямуван-
ня є важливим доповненням до формування цілісної картини української худож-
ньо-естетичної традиції, адже саме внаслідок тісного зв’язку між літературою та 
мистецтвом поступово формується українська іконографія, саме з літератури бого-
словсько-естетичного спрямування іконопис запозичує не тільки сюжети та мотиви, 
а й цілісні композиційні рішення.  

Необхідно зауважити, що у дореволюційній та радянській критичній 
літературі феномени візантійської та давньоруської художньо-естетичних традицій 
розглянуті з усією повнотою. Напрацювання українських, російських та ра-
дянських вчених є для сучасного дослідника міцним підгрунтям, на якому мож-
на будувати нові розробки та теорії. Відмітимо, що тогочасні дослідження 
української іконописної традиції в основному зосереджені на періоді кінця XVI – 
XVIII ст. 

Звичайно, слід враховувати той фактор, що з часом у вивчення мистець-
ко-естетичної спадщини минулого вносяться корективи та доповнення. Тому 
особливу увагу слід приділити працям сучасних дослідників. У новітній 
українській дослідницькій літературі, каталогах виставок та альбомах музеїв 
іконопис XV – XVI ст. посідає своє гідне місце. На сьогоднішній день маємо 
значну кількість іконописних пам’яток згаданого періоду, вже досліджених та 
описаних. 

Однак слід зауважити, що переважна більшість праць у яких розглядається 
іконопис XV–XVI ст., має описовий характер. Ікона розглядається тільки як 
художній артефакт. Тому феномен українського іконопису періоду XV – XVI ст. є 
досить актуальним в плані наукової розробки саме з позиції розгляду його не тільки 
художніх, а й естетичних особливостей. 
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СТОЇЧНА ФУНДАМЕНТАЛЬНА ПАРАДИГМА  
СПОСОБУ ГАРМОНІЗАЦІЇ БУТТЯ 

 
У статті досліджується стоїчна фундаментальна парадигма способу гармоніза-

ції буття. Мова йде про моральну гармонію максимально врівноваженої душі в стані 
атараксії. Розглядається, як стоїчні ідеї були розвинені на новому ґрунті раціоналіс-
тичною етикою в класичній західній філософії у вченнях Спінози і Канта. Доводить-
ся, що розумне життя, яке узгоджується з природою, дає безтурботність існування – 
атараксію, яка є вищою метою гармонізації життя. Дж. 7. 

Ключові слова: атараксія, афект, гармонія, імператив, раціональний, стоїцизм. 
 
In the article there investigated the stoical fundamental paradigm of harmonization of 

the being. It is regarded as the moral harmony of totally well-balanced soul in a state of 
ataraxia. Regarded as stoic ideas were developed on a new basis of rationalist ethics in clas-
sical Western philosophy in the teachings of Spinoza and Kant. It is proved that the Intelli-
gent life coincidences with the Nature gives the Serenity – Ataraxia, which present the 
supreme goal of harmonized life. Sources 7.  

Key words: ataraxia, affect, harmony, imperative, rational, stoicism. 
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Уявлення про досягнення щастя і гармонії формуються під впливом сус-
пільства і тим культурним середовищем, в якому розгортається процес життя 
людини. Суспільство пропонує окремій особистості певний колективний досвід 
буття, зафіксований в стереотипах життєвої мудрості, і дає певний теоретичний 
матеріал, сконцентрований у філософських теоріях та відображений у суспіль-
ній свідомості. Тобто люди мають певні моделі поведінки та стереотипні по-
гляди на способи досягнення щастя і гармонії зі світом. Ці погляди були 
сформовані не тільки завдяки практичному життєвому досвіду, але і за допомо-
гою філософських теорій, які узагальнюють і в той же час прямують цей досвід 
по заданому руслу. Для індивіда завжди актуальною є проблема визначення пе-
вної поведінкової моделі, певного варіанту проживання життя, який реалізуєть-
ся відповідно до його поглядів на гармонію і уявлення про шляхи її досягнення. 
В філософії представлені різні варіанти досягнення гармонійного способу жит-
тя. Вони ґрунтуються на існуючих основних способах гармонізації відносин 
між людиною і суспільством, і внутрішнього суб'єктивного духовно-душевного 
простору. Нас цікавить саме стоїчний спосіб гармонізації буття людини. Тому 
мета даної статті – розглянути стан атараксії з точки зору гармонії від антично-
сті до німецької класичної філософії. А наша задача полягає у тому, щоб дослі-
дити стоїчну фундаментальну парадигму способу гармонізації буття.  

Атараксія як повний душевний спокій, який є джерелом блаженства, без-
турботності, виступає, на думку античних філософів, як вища цінність. З точки 
зору стоїків атараксія як гармонія, міра та евритмія є цінністю, яка визначає 
спрямованість активності особи в її прагненні до вдосконалення буття, пошуку 
найбільш ефективного варіанта присутності в природі і суспільстві, органічно 
включаючись у світ для надбання єдиного з ним сенсу, значення і вічності. 
Атараксія як сприйняття і підтримка гармонії, можна сказати, виявляється знят-
тям глибокої рефлексії з приводу подвійної, суперечливої, двоєдиної основи 
всесвіту.  

Цінність гармонії атараксичного стану характерна для різних типів світо-
глядів, але багато в чому залишається мало дослідженою. Для більш детального 
аналізу про атараксію як гармонію можна скористатися екзистенціально-
аксиологічним аналізом гармонії Л.В. Баєвої [1] з позиції компаративного і ци-
вілізаційного підходів. Л.В. Баєва вважає, що поняття «гармонія» не обмежу-
ється виключно естетичною і етичною сферами. Вона виступає як ключова 
онтологічна і антропологічна категорія, що характеризує спосіб взаємної підле-
глості внутрішнього і зовнішнього рівнів буття індивіда (суспільства). Отже, 
орієнтир на гармонію в стані атараксії в цьому сенсі означає не лише емоційне 
переживання і чуттєво-образне відчуття прекрасного як органічно цілісного, 
але й інтуїтивне або раціональне уявлення про можливість входження до складу 
буття не в якості «чужого» компонента, а як необхідної складової деякої єднос-
ті. Звідси гармонійність як властивість світу і спосіб його особливого сприйнят-
тя характеризує онтологічну і гносеологічну своєрідність двоєдиного процесу 
розвитку стосунків людини і світу. Тому гармонія як співмірність, урівноваже-
ність, доповненість внутрішнього і зовнішнього є цінністю як індивідуального, 
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так і громадського буття, яка відбиває прагнення до цілісності, нерозмежовано-
го сприйняття світу. Гармонійність є для ряда шкіл відображенням зовнішнього 
всесвіту у внутрішньому світі індивіда, яка дає можливість злиття з «першови-
током» усього сущого.  

Залежно від того, які шляхи гармонізації стосунків людини і світу пропо-
нують філософи, А.А. Гуссейнов умовно ділить етику на два напрями. У пер-
шому випадку шлях досягнення людиною щастя і гармонії в етиці тлумачиться 
як «духовне самопримушування, самоприборкання, результат обмеження лю-
диною безпосередніх схильностей, інтересів, як трансценденція, вихід за соціа-
льно-природні межі живої людини. Своє основне завдання представники цього 
напрямку бачать у тому, щоб філософськи обгрунтувати необхідність, розум-
ність відчужених моральних норм і намітити ефективні соціально-виховні про-
цедури для їх засвоєння індивідами» (Переклад наш. – В.Р.) [2, 8–9]. Таку точку 
зору філософ бачить у вченні етики внутрішньої стійкості, в релігійній етиці 
любові, в раціоналістичній етиці боргу. 

Інший напрям в етиці, навпаки, для досягнення щастя «заперечує необ-
хідність придушення живих схильностей в ім'я абстрактних норм, надає норма-
тивний сенс людським прагненням, потребам та інтересам» (Переклад наш – 
В.Р.) [2, 9]. Ця точка зору утілилася в концепціях гедонізму, евдемонізму, ути-
літаризму, розумного егоїзму. Згідно з А.А. Гуссейновим, те, що «у гносеології 
постає як боротьба матеріалізму та ідеалізму, «лінії Демокріта» і «лінії Плато-
на», в домарксистской етиці виявляється як протистояння евдемонізма і само-
зречення, епікурейської і стоїчної традицій у розумінні цілей, сенсу людської 
життєдіяльності» (Переклад наш. – В.Р.) [2, 9].  

Люди часто помиляються, роблячи вибір між задоволенням і страждан-
ням, прагнуть до одного, але приходять до іншого. Отже, питання в тому, щоб 
зробити правильний вибір. І тут евдемоністичне твердження перетворюється в 
специфічно сократовський тезис, згідно з яким доброчесність є знанням. Пер-
шим безперечним положенням етики Сократа є визнання традиційного для ан-
тичної суспільної свідомості зв'язку понять блага і доброчесності з поняттями 
користі і щастя. Моральні переконання тільки тоді набувають непохитну владу 
над особою, коли вони усвідомлюються нею як істинні. Тільки ставши знанням, 
чеснота виявляється доброчесністю. Мораль, таким чином, стає результатом пі-
знання, що набуває самоцільного значення в процесі досягнення людиною гар-
монії.  

Кініки, які розвивають ідею Сократа, що доброчесність сама по собі є ща-
стям, вносять в цю ідею два уточнення. По-перше, на відміну від Сократа, який 
зв'язував доброчесне життя з активністю мислення, з пізнанням, кініки зв'язу-
вали доброчесність з волею і дією. Вони розуміли, що знання не здатні автома-
тично реалізовуватися в поведінці і для того, щоб знання утілилися в практичну 
діяльність, потрібні певні зусилля з боку людини. Щоб бути доброчесним, не-
обхідно тренувати своє тіло і душу. Такі тренування, зусилля задля досягнення 
доброчесного способу життя в кінічній філософії назвались «аскезис», тобто 
вправа, практичне вивчення, спосіб життя, напрям життя. «Аскетизм» є трену-
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ванням душі і тіла з метою досягнення доброчесної поведінки і, отже, гармонії і 
щастя.  

Стоїцизм бачив вищий сенс людського існування в житті, яке погоджує-
ться з природою. Специфіку людської природи стоїки пов'язували з розумом. 
Тобто для людини жити за природою – означає жити за розумом [4, 373]. Стої-
чна вимога «жити у згоді зі своєю природою» трансформується в новий прин-
цип – «жити розумно». Тому розумне життя виступає як вимога, напрям і мета 
вдосконалення людської особистості. Чеснота, людська досконалість полягають 
в тому, щоб розвинути свій розум. Таким чином, жити у згоді з природою, ро-
зумно, доброчесно, щасливо і гармонійно – це одне і те саме.  

І тут встає питання про гармонію між доброчесністю і щастям. Ми гово-
римо «моральність» замість «доброчесності», оскільки те, чим індивід повинен 
керуватися в своїх вчинках, не є, як в доброчесності, його волею, яка перетво-
рилася на звичку, а моральність має на увазі по своїй суті індивідуальне суб'єк-
тивне переконання, що те, що робить індивід, відповідає розумним визначенням 
волі, загальним обов’язкам.  

Стоїки вимагають гармонії розумної волі з зовнішньою реальністю. До 
цієї реальності належить також і сфера особливого існування, суб'єктивності, 
особистого. Але з усіх цих інтересів до цієї реальності належить лише загальне, 
бо лише оскільки тільки воно загальне, воно може гармоніювати з розумністю 
волі. Значить, є абсолютно правильним, що страждання, біль і т. п. не суть зло, 
яким могла б бути порушена згода індивіда з самим собою, його свобода; внут-
рішня гармонія індивіда – вища за усі явища, і хоча він може їх відчувати, вони 
все ж не можуть його внутрішньо розколоти. Ця внутрішня єдність з собою і є 
щастям; і це щастя не порушується зовнішнім лихом.  

Щастя як наслідок доброчесності – стоїчний мотив; щастя ж як нагорода 
за доброчесність – самостійна ідея християнства. В християнстві вважається, 
що щасливою може бути тільки доброчесна людина. І доброчесна людина не 
завжди на землі щаслива. Проте обіцянка майбутнього щастя для людей добро-
чесних не означає, що щастя було наслідком їх доброчесності. Саме тому, що 
щастя не є її природним слідством, воно буде дано доброчесним людям над-
природним шляхом.  

Мораль стоїків виявляється силою, що стоїть над людською особистістю і 
підпорядковує її собі. Створивши сувору етику боргу, стоїки поставили добро-
чесність в ранг єдиного істинного блага, протиставивши його живій людині з її 
емпіричними прагненнями і інтересами.  

Оскільки разом з розумними, добрими інстинктами в людях наявні без-
розсудні афекти, пристрасні рухи, то доброчесність приймає характер боротьби 
з протиприродними, протирозумними пристрастями і жаданнями, щоб досягти 
безпристрасності і підпорядкувати свою волю розуму, знанню істини. Релігійна 
покірність перед необхідним провіденціальним порядком, однаковим для усіх 
законом, відповідає внутрішній свободі розумного словесного духу, який усві-
домлює свою солідарність з єдиним вселенським розумом і відчуває свій зв'я-
зок з єдиним божественним цілим Всесвіту. Тому усе добре, що від розуму, від 
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Бога, що живе в людях, і здійснюється у світовому ладі. А усе зло зводиться 
врешті-решт до невідання, до непокори розуму, до відрази від нього.  

Впливовість в перші віки нової ери римського стоїцизму пояснюється 
сприятливим враженням загальної системи положення стоїків своєю урівнова-
женістю, глибиною, серйозністю. Так буває з тими системами, які вироблялися 
упродовж довгого часу. Бо усе, що розтягується в часі при своєму комплекту-
ванні, наповнюється все більшою і більшою кількістю принципів, які слугують 
для задоволення тих або інших практичних потреб, які виникають у міру істо-
ричного розвитку. Широка система стоїків увібрала в себе різнорідні начала 
другорядного характеру, і стала основою римської вченості. Усі освічені рим-
ляни з II ст. до Р. Х. по III – IV ст. по Р. Х., поки їх не потіснили неоплатоніки, і 
не прийшло на зміну християнство, були стоїками. Освічені римляни не хотіли 
сліпо копіювати чуже, а прагнули створити власний світогляд на основі сплаву 
еллінства і латинства. У цьому їм допомогли стоїки, які у той час вели всюди 
енергійну пропаганду свого вчення. Римлянам імпонувала вимога стоїків, щоб 
людина, підкоряючись природному ходу речей, неодмінно підкорялася і своїй 
природі. Римському мужньому військовому духу відповідало те, що, якщо ду-
ховна природа особи зорієнтувалася на якісь моральні норми, то вона повинна 
триматися цих норм щоб там не було. Уся природа римської нації вимагала са-
ме такого типу філософії. Римляни її сприйняли і упродовж декількох століть 
«модернізували» її, тому історія стоїків являє собою не лише історію філософ-
ських думок, але це ще й історія їх вченості, історія їх світосприйняття.  

Стоїцизм був передусім мораллю, розробленим до дрібниць моральним 
вченням, обґрунтованим на своєрідному філософському світогляді. У цьому се-
нсі він безперечно мав важливе виховне значення для стародавнього світу, особливо, 
якщо взяти до уваги його надзвичайну поширеність і популярність. Стоїцизм в 
цьому сенсі є моральною силою, яка має вплив впродовж багатьох віків і у ве-
ликому масштабі. Стоїцизм пережив християнство і вплинув на багатьох учи-
телів і отців Церкви (апологети, Тертулліан).  

Отже, грецькі філософські школи, які стали надбанням римської культу-
ри, ще довго існували разом з християнством, знаходячись з ним в складних і 
суперечливих стосунках. Ці стосунки багато в чому визначали основну пробле-
матику середньовічної філософії на різних етапах її становлення. 

Стоїчні традиції були взяті і розвинені на новому ґрунті раціоналістич-
ною етикою XVII ст., яка виходила з переконання, що тільки людський розум 
може стати джерелом і основою морального порядку і гармонії. Розум у філо-
софії і етиці XVII ст. – не спосіб відходу від світу, а засіб його організації. Він 
виступає вищою інстанцією усередині індивіда, рішучим чином підпорядковує 
собі усі його пристрасті, схильності, інтереси. Розум не просто урівноважує 
пристрасті, вказуючи кожній своє місце і час, а прагне надати усій людській 
життєдіяльності розумний сенс.  

Методика досягнення людиною внутрішньої і зовнішньої гармонії ґрун-
тується на категоріальному аналізі станів людини. Стоїки розробили поняття 
про афект – перезбудження в душі. Схвильованість (афектація) – вважалася 
найгіршим станом, від якого усі знегоди. Афекти є пристрасними почуттями, 
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які позбавлені міри або засновані на помилкових судженнях. Відсутність афек-
тів в душі називалася апатією. Афект за своєю природою ґрунтується на пред-
ставленні, якому надається оманлива значущість. В процесі «дії» афект стає 
«пафосом», пристрастю. І оскільки об'єктом пристрасті людина рідко оволоді-
ває повністю, то вона переживає незадоволення.  

Щоб уникати афектів, слід користуватися правильними судженнями (ор-
тос логос); тобто потяг стає афектом тоді, коли розум схвалює цінність його 
об'єкта. Тому розуміння істинної цінності речей перешкоджає прагненню до 
неправдивих благ або гасить страх перед уявними бідами. Тобто ніякі зовнішні 
блага не мають цінності з точки зору щасливого життя. І тільки досконала муд-
рість, тільки здійснена доброчесність і тільки те, що їм причетне, має безумов-
ну цінність. Втілення цього безумовного ідеалу – стоїчний образ мудреця. 
Мудрець щасливий, «багатий», прекрасний і вільний. А безрозсудний, навпаки, 
позбавлений усіх цих якостей і достоїнств. Не всяка неправдива думка буде 
афектом, а тільки пов'язана з сильним потягом. Іноді афект розглядається як 
причина помилки, іноді помилка – як причина афекту.  

З афектів – одиничних душевних станів – виникають звичні душевні ста-
ни – хвороби або безсилля душі. Усі вони – різні види неуцтва, і позбавитися 
від них можна тільки за допомогою досконалої мудрості і доброчесності. Ці ва-
ди повністю зникають тільки тоді, коли індивід досяг повної досконалості лого-
су, повної узгодженості життя. Все це детально обмірковував Б. Спіноза [7]. 
Ним показано як в афектах відбивається пасивність людської істоти, її немину-
ча підпорядкованість універсальній світовій детермінації. Однак можлива така 
діяльність, яка, не виходячи за межі цієї детермінації, робить людину вільною 
завдяки розуму. Б. Спіноза говорив про могутність розуму, його владу в обме-
женні й приборканні афектів. Р. Декарт стверджував в «Страстях душі» [3, ч. I, 
§ 50], що немає душі настільки неспроможної, щоб не змогти при правильному 
управлінні отримати владу над своїми страстями. Мудрий – сильніший й могу-
тніший за невігласа, який діє під впливом страсті. Тому що невіглас, не говоря-
чи вже про те, що перебуває під найрізноманітною дією зовнішніх причин і 
ніколи не має дійсного душевного задоволення, живе як би не знаючи себе са-
мого, Бога й речей, і, як тільки перестає страждати, перестає й існувати. Навпа-
ки, мудрий мало піддається будь-якому душевному хвилюванню; пізнаючи з 
вічною необхідністю себе самого, Бога й речі, він ніколи не припиняє свого іс-
нування, але завжди має дійсне душевне задоволення. Шлях, що веде до цього, 
здається досить важким, однак все-таки його можна пройти.  

Актуальність філософії Б. Спінози в сучасну епоху пов'язана з випробу-
ваннями нестабільності, яка скалічила багато людських життів. Філософія 
Б. Спінози дає «ліки вірного видужання», тому що її вивчення допомагає нам 
засвоїти ту істину, що наше положення не залежить тільки від нас, а залежить 
від споконвічної природи, від божества, яке перебуває одночасно в нас і у всіх 
речах.  

Таким чином, раціоналістична лінія класичної західної філософії в етиці 
постійно відгукується стоїчними мотивами. Особливість тлумачення емоційно-
сті полягає з цієї точки зору в тому, що вона включається в інструментарій ро-
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зуму, підкоряється йому. І. Кант назвав цей процес «етичною аскетикою». Він 
апелює до стоїчного компонента раціоналізму і свою етику боргу підводить під 
девіз стоїків: «Привчай себе переносити випадкові життєві знегоди і обходити-
ся без зайвих насолод» [5, 430]. Також І. Кант «зі своїм орієнтованим на рівно-
вагу і правильну пропорційність мисленням намагається розбавляти стоїчний 
елемент епікуреїзм... Етика Канта, розглянута в історико-теоретичному кон-
тексті, являє собою синтез стоїцизму і епікуреїзму» (Переклад наш. – В.Р.) [2, 
338]. До стоїчного принципу, писав І. Кант, «повинно приєднуватися ще щось 
таке, що забезпечує насолоду життям і є в той же час чимось суто моральним. 
Це щось – завжди радісний дух, за ідеєю доброчесного Епікура» (Переклад наш. – 
В.Р.) [5, 430].  

Формулюючи новий – апріорний – підхід до моралі, І. Кант писав, що усі 
філософські моральні вчення минулого не містили чистого теоретичного понят-
тя моральності. Етична теорія повинна рішуче вирватися з емпіричних описів. 
Вона покликана не описувати схильності діючого індивіда, а обґрунтовувати 
«необхідний закон волі».  

Інстанцією загального являється розум; загальне може виступати тільки у 
формі апріорних інтелектуальних правил. Етику як науку про об'єктивні закони 
І. Кант порівнює з математикою; як геометрія формує суворі правила, не врахо-
вуючи при цьому, чи може людина повністю наслідувати їх або ні, так само 
етика повинна представити правила, які не зважають на можливості людини, а 
вказують на те, що є моральним. Тому «Метафізика вдачі» І. Канта розглядає 
науки про право і мораль як теорії, засновані на безумовних, або категоричних, 
вимогах розуму. «Отже, – стверджував І. Кант, – імператив – це правило, уяв-
лення про яке робить суб'єктивно випадковий вчинок необхідним...» (Переклад 
наш. – В.Р.) [5, 130].  

Кантова критика емпіричної етики припускає, що поведінка індивіда, 
який керується власним інтересом і своїми приватними цілями, підпорядкована 
загальному закону власної користі. І. Кант називав це хаосом. Він вважав, що з 
безпосередніх інтересів індивідів може виникнути наростаючий антагонізм між 
людьми. Тому вища моральна заповідь, яка пропонується І. Кантом, вимагає від 
індивіда вийти за рамки своєї індивідуальності і поглянути на себе з точки зору 
роду: «… роби так, щоб ти завжди ставився до людства і в своїй особі і в особі 
всякого іншого так само, як до мети, і ніколи не відносився б до нього тільки як 
до засобу» (Переклад наш. – В.Р.) [5, 270]. Цей імператив має формальний і за-
гальний характер і являється, згідно з І. Кантом, вищим принципом вчення про 
доброчесність. Філософ підкреслював формальний характер вищого принципу 
моральності. Будучи формальним, він є категоричним, а не гіпотетичним, бо до 
нього прагнуть заради нього самого. Категоричний імператив слід виконувати 
не заради яких-небудь інших цілей, а заради нього самого, і тому, що він не по-
требує ніяких доказів, будучи дедукцією чистого розуму.  

І. Кант прагне обґрунтувати моральну автономію особи, а тим самим і її 
відповідальність за свої дії. Людина повинна робити не те, що може, а, оскільки 
вона розумна, то повинна зробити те, що зобов'язана робити згідно з законом 
розуму. І там, де цього немає, провину слід шукати не в зовнішніх обставинах, а 
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в недоліках волі. Добра воля оцінює дії незалежно від зовнішніх обставин і мір-
кувань вигоди, оскільки змістом боргу є не досягнення щастя, до якого ми пра-
гнемо, а сама гідність бути щасливим. «Ось чому мораль, власне кажучи, є 
вченням не про те, як ми повинні робити себе щасливими, а про те, як ми повинні 
стати гідними щастя» (Переклад наш. – В.Р.) [6, 463]. Таким чином, процес 
встановлення і суб'єктивної гармонії, і гармонійних стосунків зі світом І. Кант 
бачив в єдності доброї волі особи і загального, для усього людства безумовно 
обов'язкового законодавства. Тому у свідомому в силу своєї доброї волі виборі 
вищих моральних цінностей і наслідуванні боргу й торжествує гармонія боргу і 
задоволення, випадковості і необхідності. Хоча, звичайно, потрібно визнати бе-
зумовне «панування» боргу і необхідності над задоволенням і випадковістю.  

Отже, головне в стоїчній парадигмі гармонізації буття відобразилося в 
питанні про розуміння свободи і вищого завдання людського життя. Уся фізика 
і етика стоїків, пронизана необхідністю («доля», «рок»), а свобода в сенсі Епі-
кура – як ухилення і позбавлення від необхідності – неможлива. Дії індивідів 
відрізняються не по тому, вільно або не вільно вони здійснюються (усі вони 
відбуваються і можуть відбуватися тільки з потреби), а лише по тому, яким чи-
ном – добровільно або з примусу – збувається і виконується невідворотна в усіх 
випадках і безумовно призначена нам необхідність. Доля «веде» того, хто доб-
ровільно їй покоряється, і «насильно тягне» того, хто безрозсудно їй опираєть-
ся. Мудрець прагне вести життя згідне з природою, і для цього керується 
розумом. Настрій, в якому він живе, є резіньяцією, упокорюванням, покірністю 
невідворотному. Згода з розумом і доброчесність підтримуються постійною 
вправою в доброчесності і пануванням над пристрастями. Розумне життя, яке 
узгоджується з природою, є життям доброчесним, а доброчесність дає безтур-
ботність існування – атараксію, яка і є вищою метою гармонізації життя.  
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У статті розглянуто сучасну методологію темпорального аналізу у філософсь-

ко-культурологічному та музично-історичному пізнанні. Виокремлені деякі напрями 
методологічних пошуків вітчизняних та зарубіжних дослідників проблеми часу. 
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In the article the modern methodology of temporal analysis in the philosophical-

cultural, musical and historical knowledge. Highlights some areas of methodological search 
for domestic and foreign researchers the problem of time. 
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Поняття часу є основоположним у багатьох дослідженнях, що розгляда-

ють будь-які зміни. Так, М. Найдорф підкреслює, що світ, принципово, знахо-
диться в постійній зміні. «Його сучасний вигляд зумовлений життям, що 
сталося раніше, і є, можна сказати, його результатом. І в той же час все в цьому 
світі є предметом подальшої програми людської енергії і волі, яка організову-
ється вже відомими нам мотиваційними механізмами культури і зумовлює май-
бутній стан нинішнього світу. Сам по собі діяльнісний зв'язок часів всередині 
однієї культури, тобто той факт, що теперішній її стан виникає з її минулого, а 
майбутнє з цього, мав в різних культурах різну оцінку щодо його важливості» 
[8, 52]. Зв'язок минулого і майбутнього спостерігався людиною у всі часи: в пе-
рвісній культурі (символічне відтворення за допомогою ритуалів минулого, відсу-
тність протиставлення минулого часу – майбутньому), в античності (минуле – 
повчальний урок для теперішнього). Людство сьогодні використовує обидва ці 
підходи до часу: реліквії минулого, що інтерпретуються як цінності, демон-
струють бажання людини зберегти минуле в сьогоденні [8, 52]. Описуючи по-
няття часу, філософ відзначає, що культура відображає його епохальний зміст. 

Проблема темпоральності на сьогоднішній день є однією з найбільш роз-
роблених у філософсько-культурологічній сфері і має тривалу філософську тра-
дицію. Вона розроблялася в працях Аристотеля, Августина, Лейбніца, І. Канта, 
Г. Гегеля, О. Шпенглера, Р. Коллінгвуда, Ф. Фукуями, А. Данте, Н. Веселкової, 
М. Бахтіна, П. Гайденка, О. Гуревича, М. Данилевського, О. Лосєва, О. Ракитова, 
К. Хвостова, В. Фінна, І. Гобозова, Г. фон Врігта, Л. Вітгенштейна, О. Назаретяна, 
І. Нарського, А. Прайора, В. Попова, А. Уайтхеда, Ч. Хембліна, Г. Сковороди, 
А. Кульчицького, М. Костомарова, Т. Шевченка, П. Куліша, П. Юркевича, О. Поте-
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бні, В. Лесевича, В. Ліпинського, І. Огієнка, Д. Донцова, А. Шептицького, І. Мір-
чука, М. Шлемкевича, Д. Чижевського, І. Лисяка-Рудницького, В. Шинкарука та ін.  

Мета статті описати сучасну методологію темпорального аналізу у філо-
софсько-культурологічному та музично-історичному пізнанні. 

Філософ О. Анісов розглядає способи пізнання темпорального універсуму 
у навчаннях про свідомість і пізнанні, проблему часу в класичній гносеології, 
феноменології, концепціях герменевтики, екзистенціалізму. Акцентуючи увагу 
на теорії подань часу в гуманітарному знанні, дослідник зазначає, що час, істо-
ричність, минуле, сучасне, майбутнє завжди були об'єктом вивчення у конкрет-
них галузях наукового пізнання. До темпоральної логіки звертаються логісти 
А. Прайор і Г. фон Врігт, внаслідок чого фізикалізм в трактуванні часу в єднос-
ті з простором, відпрацьований природничими науками, призводить до більш 
широкого теоретичного розуміння часу в теорії людського пізнання, в контексті 
людських вчинків [1, 23]. 

Дану точку зору підтримує Л. Микешина. Вона зазначає, що «час, істори-
чність, минуле, сучасне, майбутнє були об'єктом вивчення у конкретних галу-
зях пізнання, але концептуальна гносеологія відволікалася від них і такий 
рівень абстракції, принаймні, відволікання від історизму, розглядався необхід-
ним для теорії пізнання, що вивчає об'єктивно істинне, загальне і необхідне 
знання» [7]. Ще з часів Декарта пізнання звільнялося від усіх мінливих, реляти-
вних моментів. Тимчасові характеристики пізнання розглядали за межами тео-
рії пізнання. 

Посилаючись на дослідження В. Смирнова «Логічні системи з модальни-
ми тимчасовими операторами», Л. Микешина вважає продуктивними ідеї фон 
Врігта, який пропонує відмовитися «від умов безперервності часу і прийняти 
більш просту модель, де представлено лінійний дискретний час, а кожен мо-
мент має тільки один безпосередньо за ним наступний. Це дозволяє не тільки 
моментам часу співвіднести стан справ, але і «ввести динамічне поняття істо-
рії», під яким на метарівні розуміється функція, що зіставляє кожному моменту 
часу деякий «повний стан» (можливий світ)» [7]. Дані світи можуть бути опи-
сані в певних логічних схемах з оператором за допомогою каузального аналізу, 
що дозволяє описати історію об'єктною мовою і простежити її зміну під впли-
вом людини. У концепції Врігта час вивчається в двох аспектах: порядок тем-
поральних подій (лінійний або коловий, що повертається до висхідної точки) і 
природа тимчасової субстанції (час дискретний, безкінечно розподілений, без-
перервний) [7]. 

Інтерпретуючи категорію майбутнього (найбільш складну для темпораль-
ного аналізу), Л. Микешина посилається на роботу О. Карпенка про фаталізм та 
випадковості майбутнього. Дана категорія найбільш науково дискусійна, бага-
тоаспектна (принцип логічної бівалентності, розбіжність істинності і верифіко-
ваності, особливості позачасового розуміння істини та ін.), виходячи з тлумаче-
ння, що події минулого, сьогодення, майбутнього, реальні в рівній мірі, можуть 
бути описані позачасовими висловлюваннями – справжніми або помилковими. 
«До цих проблем підходить триваюча з початку століття дискусія про парадокс 
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Дж. Мак-Таггарта, який виявив два фундаментально різні способи усвідомлен-
ня нами часу: динамічного, що розрізняє минуле, сьогодення, майбутнє та ста-
новлення в часі, і статичного, що виділяє відношення «раніше (пізніше) ніж» по 
відношенню до тих же самих подій, які усвідомлюються як дані, а не в станов-
ленні. Парадоксальність полягає в несумісності цих двох способів бачення часу, 
виникає думка про нереальність, ілюзорність часу» [7]. 

Тимчасові зміни зачіпають всі рівні життя, пізнання людини і суспільст-
ва. На думку С. Пономарьової, «проблема структурних змін в сучасній теорії 
пізнання є однією з центральних як у вітчизняній, так і в зарубіжній філософії. 
А одним з найактуальніших її аспектів є питання про трансформації, що відбу-
ваються в інтерсуб'єктивному просторі сучасної культури, які свідчать про змі-
ну картини світу і, в тому числі, способу наукового пізнання» [10, 4]. 

Питанню прогнозування майбутнього приділяє свою увагу Ю. Яковець. 
Вчений вважає, що облік історичного досвіду, закономірностей циклічної ди-
наміки і генетики пробуджує історичне передбачення як «здатність прогнозува-
ти хід історичних циклів, зміну їх фаз, пом'якшувати і скорочувати тривалість 
кризових, перехідних фаз, сприяти становленню нового суспільства. Але для 
цього історія повинна перестати бути ідеографічної наукою, яка описує істори-
чні факти, події, особистості, вона має стати справді номографічною наукою, 
озброїти людей силою наукового передбачення і тим самим дозволити їм уник-
нути багатьох бід і перешкод на шляху історичного прогресу (не маючи, однак, 
ілюзій про можливість «випрямити» історичну криву, подолати циклічність ди-
наміки суспільства, небезпечну періодичними кризами і потрясіннями)» [13, 5]. 

При дослідженні питання темпорального конструювання історичної реа-
льності важливим є аспект використання історичних фактів, досліджуваний 
Ю. Лотманом у роботі «Культура і вибух». Вчений відзначає, що важливим по-
няттям наукового пізнання є формула Ранке «відновити минуле». «Поняття 
“відновити минуле” передбачає з'ясування фактів і встановлення зв'язків між 
ними. Встановлення фактів є збором та зіставленням документів і наукової їх 
критики. Під критикою документа, від Скалігера до Френсіса Бредлі та його по-
слідовників, розуміють виявлення недійсності документів, недостовірних ін-
терполяцій, тенденційних версій. Важливий бік попередньої роботи історика 
становить вміння читання документа, здатність розуміти його історичний сенс, 
спираючись на текстологічні навички та інтуїцію дослідника» [1, 145]. 

Проблема тимчасового конструювання реальності зачіпається Ю. Лотманом і 
в роботі «Пам'ять культури». За законами пам'яті розвиваються семіотичні ас-
пекти культури, «при яких минуле не знищується і не йде в небуття, а, піддаю-
чись відбору і складному кодуванню, переходить на зберігання, з тим щоб при 
певних умовах знову заявити про себе .... Постійна актуалізація різних текстів 
минулих епох, постійна присутність – свідомо й несвідомо – в синхронному 
зрізі культури глибинних, часом дуже архаїчних, її станів, активний діалог 
культури сьогодення з різноманітними структурами і текстами, що належать 
минулому, змушують засумніватися в тому, що плоскінний еволюціонізм, згід-
но з яким минуле культури уподібнюється давнім динозаврам, і сувора ліній-
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ність її розвитку є придатними інструментами дослідження. Іноді “минуле” 
культури для її майбутнього стану має більше значення, ніж її “теперішнє”» [4, 
362]. 

Вчений, розуміючи, що культура, підпорядкована законам часу в принци-
пі, вказує на одночасну наявність в ній і механізмів, що стримують час і його 
рух: у товщі культури спалахують вогнища активності (тексти минулого стають 
сучасними). «У той же час внутрішнє спілкування між різними етапами культу-
ри можливе лише тому, що, будучи пам'яттю в цілому, воно пронизане частко-
вими структурами внутрішньої пам'яті. Якщо зовнішня пам'ять культури – це 
пам'ять про попередній досвід людства, то внутрішня – пам'ять культури про 
попередні її стани» [4, 363]. 

Створення дослідником Т. Пашковською методики темпорального аналі-
зу пояснюється певною обмеженістю теоретичних і методологічних засобів 
аналізу параметру часу в контексті історичної реальності. Її підхід (моментно-
інтервальний) заснований на твердженні, що «теперішній час не є деяким мо-
ментом у загальній теорії історичної реальності. Це нині буде виступати як ви-
ділений інтервал у певний період часу, де можна зафіксувати не тільки 
історичний досвід по відношенню до минулого, але і намітити той історичний 
досвід, який може бути отриманий в його співвідношенні з тенденціями, що іс-
нують в майбутньому часі» [9]. Отже, для забезпечення нових рівнів дослі-
дження вченому знадобилися часові модальності. 

Важливою теоретичної посилкою методології дослідження є інтерпрета-
ція минулого, присутнього в будь-якій сучасності як важливого компонента фі-
лософського знання. Всі «типи знання [спеціалізованого і загального. – А.Ч.] 
присутні в становленні «образу минулого», що складається в сучасному соціу-
мі» [9]. Поняття теперішнього інтерпретується дослідником як збирання докупи 
смислів і значень, що вкладаються наукою в розуміння тенденцій співвіднесе-
ності історичного минулого до сьогодення та майбуття. Вчений відзначає необ-
хідність розуміння транзитивності даних понять. Отже, при вивченні історичної 
реальності стають пропорційними проективність сьогодення, його онтологія і 
певна завершеність сьогодення в контексті даного історичного відрізка. Тут же 
в це сьогоднішнє закладається і фрагмент майбутнього, який розглядається з 
позицій минулого, закладених у це сьогодення. «З цих позицій майбутнє у ста-
вленні до минулого можна уявити з точки зору єдиного потоку темпоральності, 
до якого безпосередньо відносяться соціальний суб'єкт, і яка представляє ці 
моменти з точки зору саме цього часу, з чого фактично складаються ті методо-
логічні питання, які піднімаються в рамках обговорюваної в літературі пробле-
ми “стріли часу”» [9]. 

Дослідник відзначає, що при проекції поняття потоку темпоральності в 
сферу суб'єктивності сам соціальний суб'єкт переходить з однієї соціальної реа-
льності до іншої соціальної реальності, конструює своє майбутнє, яке є не тіль-
ки історичною перспективою, але і конкретним відрізком тієї чи іншої 
історичної реальності [9]. 
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Дослідження Т. Журавльової спрямоване до з'ясування фактора часу в 
людському житті, його тривалості як цінності і ситуаціях «розриву». Проблема 
пам'яті, внутрішня тривалість свідомості актуалізується за допомогою концеп-
цій А. Бергсона, М. Пруста, традиції і «розривів у пам'яті» – Г. Гадамера, 
М. Шелера, М. Інгардена, Ф. Кафки, Х. Арендта. У теперішньогму актуалізу-
ється минуле і конституюється майбутнє. «Людина постійно знаходиться «все-
редині-між» двома вимірами часу, створюючи світ, який не є «даністю 
свідомості», а їм конституюється, здійснюючи «тимчасові відносини». Тепері-
шнє, як спосіб існування, відмінний від способів існування минулого і майбут-
нього, є вершиною хвилі часу, живою актуальністю, що об'єднує акти 
свідомості в очевидності теперішнього. Минуле є «фактом» – «тим, що мину-
ло», але, з одного боку, воно тисне на нас, вимагаючи відповідальності, незале-
жної від акту пригадування чи очікування, і поглинає щоразу нове теперішнє, а 
з іншого, існує як «усвідомлене продовження», що нас збагачує нашою ж спа-
дщиною. Майбутнє існує як проект, який завершує початкову цілісність часу в 
досвіді людського існування, вимагаючи наявності «фактичності», яка актуалі-
зується в «живому теперішньому» через усвідомлення минулого та перспектив-
ною спрямованості в горизонт прийдешнього. Структурна цілісність, в якій діє 
людина, в якому вона існує як темпоральна істота – це основа її тривалості, ме-
жі, які вона сама собі встановлює, обгрунтовуючи себе перспективами прожитого 
минулого та перспективним проектом максимальних можливостей, які актуалізу-
ються в модусі «тепер» згідно інтересам, намірам і здатністю людини до актуалі-
зації через творчість, моральність вчинків і відповідальність за власне існування» 
[3, 9]. 

Питання обгрунтованості епохи в історії музики неодноразово торкається 
В.Медушевський як в роботах дохристиянського, так і християнського періоду 
своєї наукової творчості. У роботі «Історичний паралелізм у розвитку вербаль-
ної та музичної мов» розвиток людства репрезентується вченим як історичний 
паралелізм у розвитку культурних мов. Фундаментальність питань підказує не-
обхідність Абсолютною теорії, повідомленої Незмінним Богом. Думка Божа – 
вікно в історію. 

Науковець досліджує історичні переломи в дзеркалі паралелізму мов, ви-
являє пророцтво і системне зубожіння мов культури. Теоретично слідуючи «від 
онтологізму – до картезіанства», «від молитви – до stile reppresentativo», «від 
кличного відмінка культури – до місцевого», «від акценту – до наголосу», вче-
ний зазначає, що гуманізм – прабатько фантомної культури комп'ютерного 
людства. «Спільним знаменником в еволюції мов культури був вихід з духовно-
онтологічного простору віри, з тепла духовної любові у світ картезіанський з 
його акцентуванням тілесного і психічного при ослабленні здатності духовного 
споглядання» [6, 22]. 

Фундаментальним дослідженням категорії часу в музичній культурі є од-
нойменна робота В.Суханцевої. Автор здійснює філософсько-культурологічний 
аналіз темпоральних процесів в музиці, виділяє стійкі історично сформовані 
типи тимчасових моделей в музичному процесі, досліджує взаємозв'язки в сис-
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темах: «час – музичний стиль», «час – музичний образ», «час – музична форма». 
Вперше дослідником висувається концепція епохального ритмо-інтонаційного 
комплексу як «носія» часу в музичній культурі [11]. 

О. Глазиріна вивчає проблему темпоральності в музиці в аспекті взаємо-
зв'язку хронософіі і музики. Вчений успадковує ідеї В. Суханцевої та інших 
вчених в твердженні, що темпоральність спочатку властива музиці, оскільки 
музичний твір може існувати, розвиватися і сприйматися виключно в часовому 
вимірі [2, 29]. 

Музика, на думку автора, може відповідати всім різновидам часу: приро-
дному (музика небесних сфер, описана в трактатах древніх греків); біологічному 
(циклічність у житті людини, природи); історичному (музика історичних епох і 
меж століть); соціальному (музика, що побутує у різних соціальних групах); 
психологічному (внутрішня музика душі); біографічному (музика різних віко-
вих періодів і життєвих подій людини); сюжетному (музика, що супроводжує 
сюжет творів різних видів мистецтв) [2]. 

Відносно методології темпорального аналізу О. Глазиріна вважає, що 
проблема дослідження музичної темпоральності носить міждисциплінарний ха-
рактер. Вона розробляється в мистецтвознавстві, культурології, музикознавстві, 
психології, соціології, філософії. Кожна з перелічених дисциплін спирається на 
свою методологічну базу, на властивий їй науково-категоріальний апарат. «Тим 
не менш, результати, до яких приходять дослідники в межах своїх наукових ди-
сциплін, є взаємодоповнюючими і взаємообумовленими, що, безсумнівно, ста-
вить питання про доцільність застосування комплексного підходу, реалізувати 
який можливо в рамках філософії культури» [2, 30]. 

У більшості культурологічних досліджень вказується на багатошаровий 
характер культури, «в силу чого в ній можуть відбуватися одночасно зміни, 
спрямовані в різні боки і з різною швидкістю. Рух до оновлення викликає зви-
чайно накопичення тенденцій до стабілізації, що і призводить рано чи пізно до 
відкату або зміни орієнтації»[12, 84]. Багатошаровість підтверджує факт розша-
рування, так само як і безліч форм тимчасового розвитку явищ культури: куль-
турогенез, культурна дифузія, модернізація, розвиток, деградація, криза тощо. 
Одним з проявів розшарування є реінтерпретація як зміна смислів і символіч-
них характеристик культурних явищ [12, 89]. 

На темпоральні трансформації культури сьогодні впливають і самі темпи 
впровадження минулого в сьогодення, сьогодення в майбутнє. Важливий хара-
ктер протікання кожного з шарів: сьогодні теперішнє звужується, прискорюєть-
ся, звідси майбутнє вривається у сьогодення і створює культурний шок. 
Радикально зменшується місце і час зустрічі поколінь, порушений механізм 
культурної традиції. Прискорюються темпи, активізуються архаїчні пласти, 
відбувається різкий сплеск есхатології, – така ситуація характеризує сучасну 
культуру. Тимчасове розшарування культури може виявлятися як зіткнення 
культур, прото- і антитенденції, наростання, посилення тенденції, самостій-
ність, згасання, анемічність, витіснення, накладення, паралельний розвиток і 
т.п., що визначає характер культурних змін, їх вектор. 
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У дослідженнях названих вище авторів склалися аспекти пізнання катего-
рії часу: як форми буття матерії (частина простору-часу, його взаємозв'язок з 
матеріальним рухом, мить і тривалість, метричні властивості часу та ін.), світо-
глядне значення проблеми часу (час і розвиток, його порядок і спрямованість, 
серії часових понять: раніше – пізніше; минуле – сучасне – майбутнє, діалекти-
ка минулого, сьогодення, майбутнього, синхронія і діахронія), динамічна та 
статична концепції часу (порядок і спрямованість тимчасових процесів, лінійна 
модель часу, соціальний час тощо). Культура сьогодення орієнтується на онов-
лене прочитання категорій минулого-теперішнього-майбутнього: теперішнє 
звужується, прискорюється, звідси майбутнє вривається у сьогодення і створює 
культурний шок. 
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Об’єктом уваги статті є мистецтво маньєризму в його двох локальних варіантах – 

англійському та іспанському, найскладніших за консистенцією та динамікою еволю-
ції, особливостями трансформації завдяки географічному аспекту в першому випадку 
та специфіці релігійної ситуації – у другому. 

Ключові слова: маньєризм, динаміка еволюції мистецтва, Ренесанс, середньові-
чні ремінісценції, придворна культура. 

 
The object of attention is the Mannerism in his two local variants – English and 

Spanish, with the most complex consistency and dynamic of evolution, due to the geo-
graphical features of the transformation aspect in the first case and due to the specifics of 
the religious situation - in the second case. 

Key words: Mannerism, dynamic evolution of art, Renaissance, medieval reminis-
cences, court culture.  

 
XVI ст. стало добою активної міграції творчих сил. З Італії віяння маньє-

ризму пройшло теренами всієї Європи, починаючи з Франції. Викристалізову-
ється ціла низка нових художніх центрів, де формувалися локальні варіанти 
маньєристичного мистецтва, передусім – двір Франциска І у Фонтенбло та двір 
Рудольфа ІІ у Празі. Але найсамобутнішими і найскладнішими за констистенці-
єю стали англійський та іспанський варіанти стилю, кожен з власною динамі-
кою трансформації художньої мови та темпами еволюції. 

Англійський двір явив собою, мабуть, найконтрастніший щодо синтезу 
традицій приклад у Європі. З одного боку, англійське мистецтво мало найбага-
тші середньовічні традиції, готична основа була дуже міцною, яскраво і часто 
нагадувала про себе і в XVI ст., що особливо видно в архітектурі. З іншого бо-
ку, Англія XVI ст. явила світу небачений розквіт поезії, адже це доба У. Шекс-
піра, тому природно було б від неї чекати сплеску творчої активності і в інших 
мистецьких сферах. Але динаміка евлюції мистецтв на цих теренах була нерів-
номірною. Англія, що пережила «золотий вік» за часів готики і створила дуже 
самобутній її варіант, як і Франція втратила цю самобутність до XVI ст., у неї 
уже не вистачало сил залишатися в авангарді на художній арені, вони була зне-
силена. Не можна забувати і про те, що в 1534 р. в Англії існувала англіканська 
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церква, що справляла вплив і на мистецтво, полегшуючи проникнення в нього 
світського начала, ще не звичного для постготичної Англії [3, 485].  

Англія перетворюється на арену співіснування чужоземних традицій, 
втративши можливість домінування локального компоненту і ставши просто 
свого роду кухнею, де замішувався той «коктейль» традицій, який являло со-
бою англійське мистецтво того періоду. Англію можна назвати скоріше терито-
рією реалізації синтезу традицій. Але, не дивлячись на те, що можна говорити 
про синтез, все ж існувала доволі чітка межа між пануванням різних національ-
них традицій на цих землях: перша половина століття пройшла під знаком іта-
лійського впливу, друга – за панування фламандських та німецьких традицій. 
Але при цьому в різних видах мистецтв процес мав різну динаміку – в архітек-
турі повне «об-італення» констатується лише після 1600 р. [1, 299].  

Так, Англія наслідувала «французький сценарій» мистецького розвитку і 
через ті самі причини. Але майстри-носії стилю потрапляли до англійського 
двору значно пізніше, рідше через географічну віддаленість Англії. Ще одна 
суттєва відмінність, що характеризувала англійські мистецькі процеси, – відсу-
тність такого крупного мецената-любителя мистецтв, яких мали празький та 
паризький двори в особах Рудольфа ІІ та Франциска І. Звісно, Генріх VIII робив 
спроби створити навколо своєї особи щось на кшталт «універсальної майстер-
ні» Фонтенбло, але цей задум не набув належного масштабу. Король керувався 
трохи іншою ідеєю, прагнучи передусім не до створення центру художнього 
життя, а до відтворення власної монаршої величі, тобто все створюване вико-
нувало в першу чергу репрезентативну функцію. Рудольф обрав для цього Пра-
гу, Франциск – Фонтенбло, а Генріх VIII – Хемптон-Корт.  

Перша половина XVI ст. була позначена притоком значної хвилі італійсь-
ких майстрів на англійські землі. Звісно, цей процес є ще типово ренесансовим, 
і взагалі, говорити про «маньєризацію» мистецтва можна в контексті англійсь-
кої художньої культури значно пізніше. По-перше, ренесансове мистецтво Анг-
лії само по собі має настільки куртуазно-вишуканий характер, що вже несе 
відбиток маньєристичності з самого початку поступового відходу від середньо-
вічної бази. По-друге, під час власне Відродження і з’являться перша хвиля іно-
земних майстрів, що сформували характер англійського мистецтва всього 
століття. Лише на зламі XVI та XVII ст. англійці систематичніше починають 
бувати за кордоном, переважно – в Італії. Тоді починається друга хвиля синтезу 
локальних, уже тоді заснованих на поєднанні кількох різних компонентів, тра-
дицій із чужоземними, тоді ж можна говорити і про наступну ланку «стильово-
го календаря». Але не варто забувати і про те, що специфічність еволюції 
англійського мистецтва полягає в тому, що феномен власне Ренесансу тут май-
же не проявився – Англія була, як зазначають дослідники, холодною до італій-
ського варіанту Відродження, в силу сильного власного середньовічного 
коріння і особливо після розриву з папським Римом з другої третини XVI ст. [2, 
137]. Відповідно, спроба розмежувати Ренесанс і маньєризм в англійському ми-
стецтві даного періоду взагалі не є доцільною, тим більше, що вже не раз акце-
нтувалася її марність і стосовно інших держав. Можна лише прослідковувати 
тенденції до поширення чужоземних традицій на англійському художньому 
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ґрунті й аналізувати їх причини. До того ж, маньєризм потрапляв на англійську 
землю через Францію та Фландрію в уже трансформованому вигляді, тому його 
«удар» по англійській мистецькій тканині значно послаблюється, «амартизуєть-
ся» французьким, фламандським художніми прошарками. 

На відміну від Франції, Фландрії або німецьких теренів, сюди потрапляли 
більшою мірою значно менш відомі художники, яких зазвичай називають «дру-
горядними» або навіть «третьорозрядними» [1, 304]. Хоча були і винятки – анг-
лійські періоди були у вже згадуваних вище Ф. Цуккарі, А. Джентілескі, 
П. Торріджано, Дж. да Майано (скульптор перебував в Англії з 1521 до 1542 
(1543)(?) рр., працюючи передусім над виконанням теракотових медальйонів 
для фасаду Хемптон-Хорта), А. дель Нунціата, Дж. Кандіда, більшість із яких 
аналізувалися у відповідних розділах дослідження.  

Друга половина XVI ст. підпала під вплив німецьких і фламандських тра-
дицій. Тут ще в першій половині століття працювали Г. Гольбейн (Молодший), 
чий стиль надовго став взірцем для наслідування англійців, після нього місце 
придворного майстра посів Сімон Бенінг (1483–1561 рр.), чиї мініатюри вико-
нувалися ще в цілком готичному характері (двобічний аркуш, де показані типо-
ві для квітня та травня справи, як це було в мініатюрах братів Лімбургів, пр. 
1540 р.; «Мадонна з немовлям», пр. 1550 р.). Доволі багато років провела при 
англійському дворі і його донька, мініатюристка Лавінія Теерлінк (між 1510 та 
1520 – 15876 рр.), мініатюрою займався і Лукас Хоренбоут (1490(1495)(?) – 
1544 рр.), тривалі англійські періоди були у Г. Еворта, що згадується в Англії 
між 1540 і 1574 рр. («Єлизавета та три богині», пр. 1569 р.), у А. Мора, що 
справив значний вплив на формування англійського портретопису. У другій 
половині XVI ст. – на початку XVII ст. в Англії працювали Маркус Герардс 
(Старший) з Брюгге (пр. 1530 – пр. 1590 рр.), що став придворним живописцем 
Єлизавети І в 1571 р., і його син, Маркус Герардс (Молодший) (1561–1635 рр.), 
чиї твори досить важко атрибутувати, відмежувати від робіт його сучасників-
англійців, бо вони виконані цілком у локальних традиціях портретопису («Пор-
трет королеви Єлизавети І», «Портрет Мері Роджерс, леді Херрінгтон», обидва – 
1592 р.). Серед нідерландських майстрів, що працювали в Лондоні, згадуються і 
Лукас де Геере (1534 – до 1584 рр.), Корнеліс Кетель (1548–1616 рр.), голланд-
ський майстер, що мав як англійський (1573(1578)(?)–1581 рр.), так і французь-
кий періоди творчості. Є згадки про більшу тривалість лондонського періоду 
Кетеля, не з 1578 р., а з 1573 р. 

Майстер-мініатюрист, що став засновником національної школи портре-
топису, Ніколас Хілліард (1537–1619 рр.), пройшов школу стилю Фонтенбло, 
тому його манера ввібрала дуже багато рис французького маньєристичного 
мистецтва. Як теоретик він відштовхувався від доктрини італійських 
маньєристів, з його текстів («Трактат про мініатюру», 1600–1601 рр.) стає 
зрозумілим, що він з нею був добре знайомим. Як мініатюрист він називає себе 
учнем і послідовником Г. Гольбейна, а шліфувати своє мистецтво придворний 
художник Єлизавети І поїхав до Франції, де провів небагато часу, біля 2 років 
(1576(1577)(?) – 1578 рр.), на службі у герцога Алансонського, але цей факт 
дуже змінив його творчий почерк. Тому стиль Фонтенбло, який визначав харак-
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тер французького мистецтва того часу, в його манері поєднався з німецькими 
традиціями, запозиченими у Г. Гольбейна, і наклався на локальну базу, засно-
вану на виучці мініатюриста та майстра золотих справ, адже Н. Хілліард вчився 
у ювеліра. Ось цей симбіоз і визначив характер англійського портретопису на 
багато років, бо Хілліард, ставши придворним живописцем королеви, отримав 
монополію на королівські портрети в техніці мініатюри [2, 138-139], а потім йо-
го місце посів його ж учень. Але починаючи з 1580-х рр., ближче до зламу 
століть, у портретопису Н. Хілліарда намічаються ті самі зміни, які визначали 
характер трансформації стилю загалом. Якщо ранні портрети носять суто кур-
туазний, вишукано-холодний характер, хоча і позначені на тлі англійської 
тонкості та німецької скрупульозності французьким шармом («Портрет 
Єлизавети І», 1572 р.; «Портрет Єлизавети І, т. зв. «Пелікан», пр. 1575 р.; 
«Портрет Єлизавети І з феніксом», пр. 1575 р.; «Автопортрет», 1577 р.; «Порт-
рет герцога Алансонського», між 1576 та 1578 рр.; «Портрет Роберта Дадлі, 
графа Лестера», 1571–1574(1576)(?)рр.; «Портрет Еліс Брандон, дружини ху-
дожника», 1578 р.; «Портрет королеви Анни Датської, дружини Якова І», 1588 
р.; «Молодик серед кущів троянд», 1588 р.; «Портрет молодого чоловіка, мож-
ливо, лорда Томаса Хуарда, що тримає жіночу руку з хмари», 1588 р.). Але 
ближче до 1600-х рр. у портретах з’являються більш вільні нотки, звернення до 
внутрішнього світу моделей, хоча виражається це ще дуже скромно і рідко 
(«Портрет молодого чоловіка на тлі полум’я», пр. 1600 р.).  

Традиції Н. Хілліарда успадкував його учень, Ісаак Олівер (1556-1617 
рр.), що був за походженням французом, але через релігійні війни родина митця 
(протестанти) емігрувала до Англії. Його стиль настільки походив на манеру Н. 
Хілліарда, що численні твори приписували спочатку учителю, і лише згодом 
з’ясовувалося, що вони вийшли з-під пензля І. Олівера. Дійсно, важко визначи-
тися з авторством, дивлячись на «Портрет невідомої» (1595-1600 рр.) або «Пор-
трет маленької дівчинки з гвоздикою» (1590-1595 рр.). Учень, на відміну від 
учителя, відвідав Італію – близько 1596 р. він побував у Венеції. І з 1590-х рр. 
дослідники вбачають відмежування манери І. Олівера від стилю Н. Хілліарда, 
констатуючи в його стилі самостійність [2, 144]. 

Специфічність трансформації маньєризму багато в чому пояснюється 
аналогічними причинами і в іспанському мистецтві XVI ст. Це теж один з тих 
варіантів динаміки трансформації мистецького процесу Європи XVI ст., який 
отримав інші хронологічні межі, протікаючи інакшими темпами, відмінним був 
і характер. XVI ст. дало Іспанії як злет, так і розквіт, вона встигла пережити 
обидві ці фази впродовж кількох десятиріч. Але цей перехід від однієї фази до 
іншої не був плавним і чітким – динаміка стильової трансформації мала дуже 
хвильоподібний характер. Уже в першій половині XVI ст. інколи з’являлися 
майстри, чию манеру можна цілком класифікувати як маньєристичну, що 
пройшли італійську школу і були цілком підвладні італійським впливам, як на-
приклад, П. Мачука. Тоді як і в другій половині XVI ст. ще траплялися відходи 
в бік якщо не готичних ремінісценцій, то хоча б суто ренесансових традицій.  

Синтез традицій, який був притаманний і іспанському мистецтву зазначе-
ного періоду, був ще рівнобарвнішим, ніж цей стильовий симбіоз у Франції, 
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Фландрії чи на німецьких землях, бо тут до всіх перелічених компонентів при-
єднався ще й мавританський, який цілком вилучити після завершення реконкіс-
ти з іспанської культури було неможливо. Тому арабські ремінісценції будуть 
відчутні ще дуже довго, надаючи самобутності й неповторності мистецтву. Ду-
же значним аспектом у формуванні певного забарвлення мистецького процесу 
Іспанії був релігійний: батьківщина інквізиції досить міцно трималася за готич-
ний спадок, особливо важко пропускала в надра художніх процесів світське на-
чало, підсвідомість іспанського майстра значно повільніше і важче піддавалася 
«переформатуванню». Але саме тому, через тривалу стриманість Іспанія з гото-
вністю, більшою за те, що виявили, наприклад, німецькі землі або Англія, при-
ймає італійську схему мистецького розвитку. До того ж, Іспанія, як і ще деякі 
європейські держави, майже оминула власне ренесансову фазу, вдразу порину-
вши в маньєристичні обрії, – до екзальтації, містицизму, неврівноваженості, 
драматизму в його пафосному зовнішньому виразі. Інколи науковці стверджу-
ють, що засвоєння ренесансових традицій торкнулося в першу чергу зовнішніх 
проявів, атрибутики маньєризму, як це було в низці інших країн Європи [3, 
447]. Але щодо маньєристичного мистецтва можна стверджувати, що зміни від-
билися й на його наповненні, сутності, естетичній доктрині. Більше того, живо-
пис та скульптура Іспанії, які апелювали до маньєристичних італійських 
взірців, навіть посилили, поглибили рівень драматизму та екзальтації, яким во-
лодів італійський маньєризм [3, 459]. Іспанська світоглядна модель ілюструвала 
маньєристичну філософсько-естетичну доктрину максимально контрасно, всі її 
постулати були сприйняті тут із готовністю, оскільки Іспанія мала для цього 
сприятливий ґрунт. Дійсно, всі контрасти, які намітив італійський маньєризм, 
тут далися взнаки особливо чітко, передусім це було протиріччя між ідеалом та 
дійсністю, митці гостро відчували ламкість і неврівноваженість, душевний над-
лом і схвильованість [4, 249]. Те, що виникло в мистецькому полі того часу, 
отримало назву «стилю Філіппа ІІ», який інколи характеризують епітетом «хо-
лодно-помпезний» [4, 249], стверджуючи, що він абсолютно протилежний за 
своїм наповненням реальній Іспанії того часу. Але з цим не можна погодитися 
однозначно. Іспанське мистецтво дійсно було досить помпезним, але саме цьо-
го вимагав характер особистості, що диктувала смаки, а холодність мистецтва 
була ознакою маньєризму. 

Початок «італійського полону» в Іспанії припадає на початок XVI ст., а 
другу половину XVI ст. називають періодом зіткнення різних тенденцій в 
іспанському мистецтві. Але, на відміну від мистецької арени низки інших 
європейських держав, тут серед чужоземних впливів явно домінував саме 
італійський компонент. Валенсія та Севілья стали основними художніми цен-
трами, які його розповсюджували [3, 447]. Багато зі скульпторів та живописців, 
що працювали в цей час, пройшли італійське загартовування, цілком будували 
свій стиль на італійських взірцях, найчастіше – китів Відродження, як це трапи-
лося, наприклад, з Д. де Сілое (1495–1563 рр.), Б. Ордоньєсом (пр. 1490(?)–1520 
рр.), Е. Яньєсом де Альмедіною (працював приблизно з 1505 до 1537 рр.), Е. 
Льяносом (помер після 1525 р.), Х. де Хуанесом (пр. 1528–1579 рр.), Л. де Вар-
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гасом (1502–1568 рр.), Г. Бесеррою (1520–1571 рр.), П. де Сеспедесом (1538–
1618 рр.) 

Деякі з них (як Яньєс і Льянос) навіть училися у Леонардо, але трансфор-
мували його взірці на свій манер, тому гармонії та ідеального спокою да Вінчі 
іспанські майстри не повторили навіть у першій половині XVI ст. Трансформу-
вався і вплив Мікеланджело, у якого вчився та працював деякий час, наприклад 
П. Берругете (1450–1504 рр.) разом з братом Алозіо, але в даному випадку 
йдеться про іншу трансформацію – міць та експресивність Буонарроті не стала 
кредо іспанських майстрів. Деякі іспанці орієнтувалися і на Рафаеля, якому на-
слідували теж із певною часткою трансформування, на Тіціана.  

Так, іспанське мистецтво йшло дещо проміжним шляхом розвитку, сти-
льова картина мала синтетичний характер – воно було занадто динамічним для 
того, щоб залишатися на позиціях да Вінчі або Рафаеля, тому ренесансові по-
стулати швидко перестрибнуло, але недостатньо експресивним, щоб зробити 
основою позиції Буонарроті, тобто і в ньому знову активізувалася типова для 
маньєристичного мистецтва суперечка між рафаелівським та мікеланджелівсь-
ким ідеалами, але до леонардистів та мікеланджелістів додалися ще й «тіціаніс-
ти» – іспанський живопис ближче до другої половини XVI ст. набуває соковитості 
колориту. Але загалом романісти визначили шлях розвитку іспанського мисте-
цтва всього XVI ст.  

Але справжній маньєристичний екстаз, змішаний із релігійним містициз-
мом, отриманий у спадок від італійських митців, тут дався взнаки в другій по-
ловині сторіччя. Цей час, включаючи і перші десятиріччя XVII ст., теж 
пройшов цілком під італійським впливом, уся творчість художників була відмі-
чена, як пишуть дослідники, дизгармонійністю та зовнішньою експресивністю 
[3, 461]. Але згодом ця зовнішня експресивність перейшла і на внутрішній світ, 
звісно, цілком перетворитися на внутрішній стан вона не могла, вірніше, це 
стало можливим тільки тоді, коли замість маньєристичного забарвлення ситуа-
ція отримала бароковий відтінок, власне, у цьому й була одна з основних від-
мінностей: для маньєристичного мистецтва характернішим була зовнішня 
експресія та екзальтація, а в бароко це набуває глибинніших властивостей, пе-
ретворюючись із атрибутивного характеру на сутність.  

Якщо в першій половині століття ще можна спостерігати спокійнішу те-
чію процесу переймання ренесансових віянь, то в другій його половині від спо-
кою Відродження вже не залишається нічого. Навколо особистості Філіппа ІІ 
формується особливий художній мікроклімат, а Ескоріал стає мистецьким 
центром, який навіть інколи уподібнюють до школи Фонтенбло [3, 466]. Але 
характер мистецтва тут був зовсім іншим, і та манера, яка відмічала французь-
кий варіант маньєризму, була абсолютно протилежна до його іспанської версії: 
легкості, навіть подекуди легковажності, куртуазності, світськості, придворного 
духу іспанський маньєризм не знав, залишаючись у руслі домінуючого релігій-
ного жанру, що сприяв проявам екзальтації, екстазу, схвильованості, навіть не-
рвовості, драматизму.  

Варто в даному контексті навести думку дослідниці іспанського мистецт-
ва Т. Каптеревої щодо ролі розписів Ескоріала: «Сам по собі він [маньєристич-
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ний живопис] дійсно не являє собою художньої цінності» [4, 280]. Це твер-
дження, навіть якщо його не виривати з контексту аналізу комплексу Ескоріала, 
ніяк не можна сприймати безапеляційно – живопис Ескоріала не просто являє 
собою цінність, а є показником того, що являв собою синтез традицій, віянь іс-
панського мистецтва того часу, це дзеркало синтезу іспанських, італійських 
традицій, синтезу Середньовіччя, Ренесансу та маньєризму, що тут уже перед-
рікав бароко, тому відмовляти йому в цінності є неприпустимим. Це дуже показо-
вий приклад праці ангажованих майстрів, що вливалися в місцеве середовище. 

Іспанське мистецтво, як і, наприклад, фламандське, теж зазнало шарму 
романізму, бо саме римська школа стала взірцем для наслідування в другій по-
ловині XVI ст., хоча поряд з італійськими взірцями почали штудіювати й нідер-
ландські, при чому, значення нідерландських митців почало потроху зростати 
ще з кін. XV ст., хоча це не затьмарювало ролі італійських шаблонів. Уже тоді 
проявляються окремі приклади тієї течії, яка згодом стане популярною тенден-
цією, – головування «об-італених» нідерландців, серед яких були Х. де Флан-
дес, Ф. Вігарні, П. Кемпенеєр.  

На відміну від інших локальних варіантів маньєризму, в іспанському 
значно яскравішу картину являє собою не живопис, а скульптура, яка раніше 
почала вбирати в себе нові віяння. Причини цього уходять корінням ще в 
середньовічну художню атмосферу, коли найтиповішим феноменом була 
поліхромна дерев’яна скульптура соборів. Показовим прикладом її еволюції у 
даний період була творчість Алонсо Гонсалеса де Берругете (1490–1561 рр.). Він, як 
і італійські майстри Ренесансу та маньєризму, пробував свої сили і в архітектурі, і у 
скульптурі, і в живописі, тому з формою, кольором, ритмом працював інакше, ніж 
майстри, що мали справу тільки зі скульптурою. Представник творчої династії, 
Алонсо, як і його батько, мав досить тривалий італійський період і потрапив під 
вплив не тільки ренесансових майстрів, але й безпосередньо маньєристів, перебу-
ваючи у Римі та Флоренції. У скульптурі де Берругете був архаїчнішим, ніж у жи-
вопису, бо намагався поєднати власні традиції з італійськими, вдаючись до 
поліхромного дерева. Але живопис придворного художника Карла V настільки 
підвладний маньєристичному мистецтву італійців, що його твори інколи цілком 
можуть бути сприйняті за італійські. Барокових паростків його мистецтво ще не 
містить, бо внутрішньо образи часто доволі холодні, навіть такий експресивний, 
ритмічно неспокійний «Св. Себастьян» (1526–1532 рр.) позбавлений міміки і 
динамічний лише зовнішньо, як і «Св. Христофор» (1526–1532 рр.), що має типо-
во порушені пропорції, видовжену постать, примхливі контури силуету, що було 
характерно для маньєристичної скульптури. Якщо у скульпутрі іспанця 
помітнішим є вплив Мікеланджело, як у рельєфах толедського собору (1539–1543 
рр.), то як живописець Берругете, хоча і не минув впливу того ж Буонарроті («Ма-
донна з немовлям і маленьким св. Іоанном», 1510–1515 рр.) та Леонардо да Вінчі 
(«Саломея», 1512–1516 рр.), все ж, вагомішим є внесок суто маньєристичного 
мистецтва у формування його манери: саме маньєризм надав йому тієї граційної 
пластичності образів, музичності, порушення пропорцій задля ефектності, засто-
сування принципу affetazione. Але А. де Берругете поєднав це з застосуванням 
скульптурного, мікеланджелівського компоненту, наділяючи образи кремезністю, 
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виліплюючи об’єм форм, хоча при цьому не оминаючи і рафаелівську спокійну 
граційність. Цікаво, що в живописі Берругете інколи бував більше скульптором, 
ніж власне у скульптурі, – його св. Христофор значно графічніший і умовніший за 
немовлят у «Мадонні...», а це свідчить про те, що майстер ще не завжди міг 
вправно впоратися з тим італійським надбанням, яке запозичив у митців 
Відродження та маньєристів, синтезуючи все це не завжди органічно. Той спа-
док, який отримала, вірніше, взяла сама Іспанія у маньєристичної Італії, вона 
часто не могла використати органічно, це доводило наявність тенденції до за-
надто швидких темпів трансформування існуючого стилю за умов міцного 
власного середньовічного коріння, що призводило до дещо стихійного характе-
ру процесу.  

Іспанський живопис ще у першій половині XVI ст. знав приклади того 
порушення загальної динаміки стильової трансформації, яким було характерно 
іспанське мистецтво. Одним з них стала творчість Педро Мачуки (пр. 1490–
1550 рр.), що працював у першій половині століття, але демонстрував явно ма-
ньєристичну манеру живопису. Багато з його творів на сьогодні втрачені, але 
існуючих досить для того, щоб зробити висновок: італійський період став дійс-
но зламним у творчості майстра – після повернення митця у 1520 р. до Іспанії 
(він переважно працював у Гранаді) його твори отримали цілком італійський 
характер, а сам він став проміжною ланкою між мистецтвом Ренесансу та мань-
єризму для іспанського живопису. Вплив Рафаеля поєднався в його манері з 
впливом Мікеланджело. Але у творах вбачаються саме не ренесансові, а вже 
«протоманьєристичні» риси, які і дозволяють вважати Мачуку одним із заснов-
ників, оповісників нового стилю в іспанському мистецтві, що навіть трохи ви-
передив час. Його «Мадонна, що годує душі грішників» (1517 р.) є квінтесенцією 
впливів усіх трьох китів Ренесансу. У Леонардо він перейняв сфумато, постава і 
трактовка постаті Марії промовляють про знайомство іспанця з мадоннами 
флорентійця, навіть зачіска та вуаль на голові іспанської мадонни злегка нага-
дують ті, що бачимо у «Мадонни Літта». Образи маленьких янголят-путті по-
ряд трактовані у рафаелівській манері, як і сама музично-лірична постать Марї. 
А образи грішників, розташовані внизу, написані з мікеланджелівським відчаєм 
та трагізмом, хоча і не володіють тією ж силою. Але настрій цієї частини робо-
ти вже тхне тими нотами, які оголошують саме маньєризм, тут уже є той неспо-
кій, що відриває картину від гармонії Ренесансу. 

Є він і в «Знятті з хреста» (1547 р.), де типово іспанські риси поєднуються 
з маньєристичними італійськими. Темне, місцями непроникне, майже чорне 
тло, характерне для іспанського мистецтва, поєднується з театралізовано-
трагічними образами, ламким, гострим ритмом, видовженими постатями в не-
природних, ускладнених поставах, що видає маньєристичний відтінок твору. 
Загальний настрій теж далекий від врівноваженості та спокою Відродження, що 
підсилюється типово іспанським драматизмом внутрішнього стану. 

Мачука став тією міжстильовою особистістю, яка проклала шлях до ма-
ньєристичного мистецтва Іспанії. Інколи маньєристичного, а інколи – лише ма-
ньєризованого, коли внутрішній стан ще не цілком відповідає маньєризму, і 
зовнішня атрибутика випереджає час. 
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Мистецтво середини – другої половини XVI ст. уже систематичніше де-
монструвало більшу пристрасність Іспанії до маньєризму, ніж до Ренесансу, 
який так і не став значною ланкою в мистецькій історії королівства. Х. де Хуа-
нес, Х.Ф. іль Наварете, А. С. Коельо – майстри, які створили типову картину 
іспанського «об-італеного» мистецтва даного періоду. Звісно, на еволюцію 
мистецтва Іспанії означеного часу проливають світло і численні інші художни-
ки, але дане дослідження ставить на меті акцентувати лише тих особистостей, 
які допомагають висвітлювати процес зміни характеру мистецького процесу, 
трансформації стилю в цей час завдяки іноземним впливам. Саме тому творчість 
деяких значних постатей, на кшталт Л. Моралеса, що не залишав теренів 
Іспанії, не аналізуються в даному контексті.  

Найтиповішим виразником синтезу традицій, що визначав характер іс-
панського мистецтва означеної доби, став Хуан де Хуні (пр. 1507–1577 рр.). 
Питання походження майстра до цього часу не з’ясоване однозначно, інколи 
його вважають нідерландцем, в інших випадках – італійцем [1, 294] чи францу-
зом, який через Рим і Португалію потрапив до Іспанії. Припускають, що він до-
сить довго жив у Франції, а потім мав тривалий італійський період, тому 
потрапив до Іспанії уже сформованим художником, у манері якого давалося 
взнаки переплетання двох основних на той час традицій. У цьому ж ключі пра-
цювали в другій половині XVI ст. і Х. Гернандец, Г. Нуньєц Дельгадо, які теж 
втілювали італійські традиції в іспанському мистецтві. Майстер переважно 
працював у галузі поліхромної дерев’яної скульптури, левова частка його робіт 
була створена для Вальядоліда. Вівтар собору Вальядоліда (1545–1562 рр.), по-
ліхромний дерев’яний надгробок 1544 р., «Зняття з хреста» в сеговійському со-
борі (пр. 1570 р.) дають уяву про той досить екзальтований, як для мікеланджелів-
ського, маньєризм, який привніс де Хуні в скульптуру XVI ст. У рухах 
персонажів, ритміці драперій, поставах уже прочитується передбароковий ди-
намізм, але тієї глибини внутрішнього стану, болю та надлому, який був прита-
манний Буонарроті, іспанський майстер, звичайно, не досяг, тому можна 
говорити скоріше про намагання наслідувати мікеланджелівським взірцям, але 
не про те, що де Хуні був представником мікеланджелівського маньєризму, 
яким його називає, наприклад, К. Верман [1, 294].  

Хуан де Хуанес (1507–1579 рр.), як і його батько, Вінсенте Хуан Масіп 
(пр. 1475–1545 рр.), теж мав італійський період, але суто учнівський, тобто він 
проходив процес учнівства на теренах Італії, не створивши там значних творів. 
А ось після повернення його стиль базувався на італійському впливі, подекуди 
навіть поєднуваному з фламандськими рисами. 

Італійський (венеціанський) напрямок представляв і Хуан Фернандес іль 
Наваррете (пр. 1526–1579 рр.), іль Мудо (глухонімий). Майстер відвідав Венецію, 
Мілан, Рим, Неапіль, тому його стиль мав цілком синтетичний характер, але в 
ньому все ж домінували тіціанівські, тобто венеціанські риси. Його сина взагалі 
називали іспанським Тіціаном. Поєднання саме венеціанських рис із іспанськими 
дало найхарактерніший результат, враховуючи ставлення до кольору в локаль-
ному варіанті стилю. 



 85

Окремий напрямок трансформації стилю представляв Алонсо Санчес Ко-
ельо (пр. 1531–1588(1593)(?) рр.), оскільки в даному випадку йтиметься як про 
домінуючий не про італійський вплив, а про фламандський. Після дитинства, 
проведеного в Португалії, він оселився у Фландрії і став учнем А. Мора. Порт-
ретист, у якого манера базувалася на синтезі іспанського, англійського та фла-
мандського впливів, заклав основу манери Коельо. Його стиль також увібрав у 
себе всі ці складові, але локальний компонент, мабуть, став домінуючим, хоча 
це легше помітити саме в портретопису, тоді як у релігійному живопису саме 
маньєристичні італійські риси сильніше давалися взнаки. «Св. Себастьян між 
св. Бернардом і св. Франциском» (1582 р.) демонструє картинність, драматичну 
ламкість і напруженість, похмурість загального настрою, виражену мовою 
кольору, чим відзначався маньєризм. Тоді як портрети придворного художника 
Філіппа ІІ видають явний синтез іноземних і локальних традицій, що співіснують, 
так би мовити, на рівних правах («Принц дон Карлос Австрійський», пр. 1558 р.; 
«Портрет інфанти Каталіни Мікаели», пр. 1582–1585 рр.). У деяких творах 
більше прориваються ренесансові італійські риси, як то застосування методу 
розташування джерела освітлення на задньому плані, як це полюбляв робити 
Леонардо («Портрет дона Карлоса Австрійського»), тонке моделювання, вишу-
кана робота світла, робота з напівтонами («Портрет інфанти Каталіни Мікаели»; 
«Портрет Філіппа ІІ», 1573 р.), але подекуди архаїзуючі віяння теж мають 
місце, виражаючись у глухому чорному тлі, жорсткій манері письма, різких пе-
репадах від світла до тіні («Портрет Дієго де Коваррубіаса», 1574 р.; «Інфанти 
Ізабелла Клара Еухенія та Каталіна Мікаела», пр. 1571 р.). Коельо, слідом за 
А. Мором, став особистістю, яка поєднала в собі кілька віянь, демонструвала 
перехід до маньєристчиного мистецтва, але і залишила досить вагомим локаль-
ний компонент в іспанському мистецтві.  

Але, звичайно, найвагомішою постаттю в іспанському варіанті маньєризму 
був Доменіко Теотокопулі, знаний як Ель Греко (1541–1614 рр.). Його 35 років, 
до того моменту, коли він потрапив до Іспанії, були італійським періодом, тоб-
то апологет іспанського маньєризму сформувався саме на батьківщині стилю, 
взявши від нього все найхарактерніше і додавши місцевого світоглядного за-
барвлення, – ще ніколи маньєризм не був таким містично-складним, хворобли-
во-вишуканим, рафінованим. Творчий шлях Ель Греко став найтиповішою 
ілюстрацією процесу трансформації стилю під час його міграції теренами 
Європи. Саме в цьому варіанті стиль мав найтиповіший вираз, бо однією з його 
характерних рис була внутрішня суперечливість, а що може бути контрастнішим і 
суперечливішим за поєднання італійської чуттєвості та безвиході з суто 
іспанською релігійною екстатичністю? Як внутрішнє наповнення, так і зовнішню 
атрибутику, починаючи з linea serpentinata в її яскравих проявах, Ель Греко пе-
рейняв у італійців, збагативши особливою, перлистою палітрою. Весь його 
творчий шлях пройшов під впливом італійського періоду, який зробив його 
самостійним, сформованим майстром. Творчість Теотокопулі, досить добре 
досліджена науковцями, тому в цьому контексті лише зазначимо, що серед 
творів Ель Греко є полотно, яке можна сприймати як своєрідний маніфест 
маньєризму. Це «Лаокоон», в якому виражений весь біль маньєристичного ста-
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ну, все усвідомлення трагізму неможливості перевершення втрачених взірців, 
вся ламкість епохи. Свого «Лаокоона» мала «маньєристична фаза» ледь не 
кожної художньої доби, тобто це свого роду «маньєристична константа» стилю, 
його «сповідувальний» твір. «Лаокоон» Теотокопулі (1610-і рр.) став узагаль-
неним, збірним образом маньєризму в усіх його постулатах [5]. 
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Стаття присвячена проблемам розвитку українсько-німецьких музичних зв’язків у 

ХХ ст. На основі різноманітних джерел визначено їх основні напрямки; означено 
постаті провідних діячів української та німецької музичної культури, які брали участь 
в них; підкреслено значення музичних зв’язків для розвитку української музичної 
культури. 
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The article deals with the development of Ukrainian and German music relations in 

the 20th c. Based on various sources, their key areas are determined; the leading figures of 
Ukrainian and German musical culture are defined; the importance of music relations for 
the development of Ukrainian music culture is emphasized. 

Key words: music relations, music culture, Ukraine, Germany, figures. 
 
Сучасна епоха постмодернізму актуалізує діалог культур1, культурне су-

перництво цивілізацій. Українській національній культурі, як головному «ора-
тору» в цьому процесі, «належить просувати у світовий цивілізаційний простір 
свою систему цінностей, приваблюючи до себе увагу своїм національним ду-
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ховним обличчям» [4, 286]. Важливою її складовою є музична культура, яка в 
останнє століття творилася не лише на теренах України, але і далеко за її межа-
ми представниками діаспори, яка сьогодні є однією з найбільших серед інших 
планетарних етнічних розселень. 

Українська спільнота як етнічна група у будь-якій країні світу перебуває 
у двох культурних реаліях: внутрігруповій та загальній країні поселення. Ос-
тання зумовлює певну трансформацію української етнічності за межами 
материкової України, що викликана двома факторами – об’єктивною необхідністю 
інтеграції у суспільство проживання, що являє собою велику політичну, соціальну й 
економічну систему, та взаємодію з представниками різних етносоціональних 
спільностей. При цьому вона повинна зберігати свою субстанцію етнокультурної 
спільноти. Українська музична культура, як складова художньої культури, завжди 
була відкритою для обміну мистецькими цінностями з іншими культурами, 
оскільки, перебуваючи в центрі між Сходом і Заходом, вбирала світовий куль-
турний досвід, трансформувала ідеї і стилі, творила власне музичне мистецтво, 
збагачуючи світову скарбницю. Діалог культур та Україна у світовому 
контексті – в центрі уваги сучасних наукових розмислів [3].  

На стадії формування українських митців (співаків, дириґентів, виконавців-
інструменталістів, композиторів, музикологів тощо), які опинилися за межами 
рідної землі, цей діалог розпочинався під час їхнього навчання в музичних на-
чальних закладах, де їх педагогами були представники інших національностей. 
Одержуючи фахову освіту в музичних закладах країн Європи, українські митці 
виступали активною стороною творчого діалогу, збагачуючи себе неоціненним 
світовим досвідом. Однією з них була Німеччина. 

Українсько-німецькі музичні зв’язки вперше стають предметом обгово-
рення на міжнародному симпозіуму в Україні при кінці 1990-х рр. [17], проте 
узагальненої картини це явище в українському музикознавстві ще не набуло. 
Розрізнені відомості про діяльність окремих діячів української та німецької 
музичної культури містяться в мемуарно-епістолярній спадщині видатних 
співаків М. Менцинського [9], І. Маланюк [8], О. Руснака [11], наукових дослідже-
ннях музикознавців С. Павлишин [12], Л. Назар [10], приватному архіві Р. Сави-
цького, мол. (США) [5; 14], збірниках про культурне життя українців у 
Мюнхені [16], музичній публіцистиці в еміґрантських періодичних виданнях. 

 Зважаючи на багатогранність українсько-німецьких музичних взаємин у 
ХХ ст. видається актуальним окреслення їх напрямків. Основною метою 
розвідки є окреслення особливостей розвитку українсько-німецьких музичих 
зв’язків в контексті мінливих тенденцій ХХ ст. Для досягнення поставленої ме-
ти необхідно вирішити наступні завдання: на основі різноманітних джерел ви-
значити основні напрямки українсько-німецьких музичних зв’язків; означити 
провідних діячів української та німецької музичної культури, які брали участь в 
них; визначити значення музичних зв’язків для розвитку української музичної 
культури. 

Освітній напрямок українсько-німецьких музичних зв’язків. Значна кількість 
українських музикантів формувалися під впливом німецьких педагогів. У вищих 
музичних навчальних закладах Німеччини (Берлін, Мюнхен, Лейпциґ, Ганно-
вер, Франкфурт-на-Майні, Фрайбург) у різний час навчалися композитори і 
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піаністи Антін Рудницький (Вища музична школа в Берліні – Hochschule für 
Musik, 1922–1926; кл. фп. Еґона Петрі, Артера Шнабеля, кл. композиції Франца 
Шрекера, кл. дириґування Юліуса Прювера, музикологію вивчав у Берлінському 
університеті), Сергій Борткевич (1900–1902 – удосконалювався у Лейпцизькій 
консерваторії), Анатолій Мірошник (1946–1947 навчався гри на фортепіано у 
Вищій музичній школі у Фрайбурзі в кл. Карла Зеймана, відвідував приватні лекції 
у Вальтера Гізекінга); композитори і дириґенти Людвиґ Гладилович (вдоско-
налював майстерність на відділі симфонічної та оперної дириґентури у Вищій 
музичній школі в Зондерегавзені (Тюринґія), вивчав композицію у Лейпцизькій 
консерваторії у проф. Креля), Іван Недільский (закінчив консерваторію Штер-
на у Берліні в кл. віолончелі проф. Зандерса, кл. теорії музики проф. Клятте, 
1926) та інститут в Берліні (1924), Євген Турула (у 1920–1923 рр. вивчав 
теорію хорового співу у «Вест Консерваторії» в Берліні); співак і композитор 
Євген Цимбалістий (від 1934 р. навчався у Hochschule für Musik в Берліні); 
піаністи Марта Кравців-Барабаш (теж навчалася у Hochschule für Musik в 
Берліні, 1939–1942), Оксана Бризгун-Соколик (в 1940-х рр. – Гендель-
Консерваторія у Мюнхені), Любомир Горницький (закінчив Мюнхенську му-
зичну академію, 1950, кл. фортепіано Р. Шмідт і Й. Пембауера), Галина Клим 
(удосконалювалася в Музичній академії в Мюнхені, 1945–1947 рр. кл. В. Георгі), 
Оксана Назаревич (Берлінська консерваторія, 1924–1925; кл. фортепіано Гоф-
мана та Крейцера, удосконалювалась у славетного піаніста М. Розенталя); скри-
паль Ярослав Миґасюк (Берлінська консерваторія); віолончелісти Іван-
Севастян Барвінський (у 1930-тих закінчив курси майстрів мистецтв у Берліні), 
Михайло Букиник (у 1898 удосконалювався в Берліні у Г. Беккера); акордеоніст 
Костянтин Бур’ян (у 1996–2002 рр. – навчався у Вищій школі музики й театру м. 
Ганновер, кл. Е. Мозер); дириґенти Олена Глібович (навчалася у Берлінській кон-
серваторії, 1942–1945 рр.), Юрій Оранський (Плевако) – навчався у Вищій му-
зичній школі у Фрайбургу, 1945–1949); співаки Модест Менцинський (від 1899 р. 
навчався у професора консерваторії Ю. Штокгаузена у Франкфурті-на-Майні), Ірина 
Туркевич-Мартинець (1924–1927, Берлінська консерваторія, кл. Вейсенборна).  

Отже, найбільше українців навчалося в музичних закладах Німеччини на 
зламі ХІХ та ХХ ст., у 1920-х рр. до встановлення фашистського режиму та у 
перші повоєнні роки. Для сучасної Німеччини характерним є надання можливості 
українцям здобувати вищу музичну освіту в освітніх закладах країни. Вища му-
зична освіта, здобута під керівництвом німецьких педагогів, допомагала 
українським музикантам збудувати успішну кар’єру на сценах різних країн 
світу, служачи мистецтву і рідному народу. 

Інтеграція українців в музичне життя Німеччини, їх внесок у розвиток 
музичної освіти. Значна частина українських митців була інтегрована в музич-
не життя Німеччини з кінця ХІХ ст. Так, скрипаль і композитор Йосип Котек 
(1855–1885) від 1880 р. гастролював з концертами в Берліні, Дрездені та 
Лейпциґу, а від 1882 р. вів клас скрипки в Берлінській консерваторії. Піаніст і 
педагог Павло Луценко (1873–1934) провадив виконавську діяльність та вик-
ладав у Берлінській консерваторії (1900–1914). У своєму домі в Берліні він 
організовував музичні вечори, де виступали Ф. Бузоні, А. Бродський, Й. Пресс, 
Л. Годовський та ін. Композитор і піаніст Сергій Борткевич (1877–1952) був 
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професором консерваторії Кліндворта-Шарвенки в Берліні (1904 –1914), де 
водночас вів приватні курси з фортепіано. Молодий композитор і піаніст Антон 
Рудницький (1902–1975) від 1922 р. виступав з сольними концертами, гастро-
лював у Берліні – мав концертні виступи і презентації перших власних композицій 
у 1924, 1926, 1927 рр.) 

Особливо активною була інтеграція українських співаків на оперних та 
концертних сценах Німеччини у довоєнний час. Модест Менцинський (1875–
1935), здобувши вокальну освіту в консерваторії у Франкфурті-на-Майні у 
класі прославленого професора Юліуса Штокгаузена (1899–1901) та дебюту-
вавши на сцені Франкфуртської Опери (1901), з перших виступів здобув світову 
славу. «Kleine Press» за 19 вересня 1901 р. писала про успішний дебют 
українського співака: «Його виступ був дуже вдалим […]. У п. Менцинського – 
прекрасна вокальна школа, від природи він обдарований чудовим голосом. За-
раз досить рідко можна почути співака, який так по-мистецьки володів би 
ним..» [9, 104]. З великим успіхом М.Менцинський виступав на оперних сценах 
багатьох театрів Європи, в т. ч. в Німеччині. Він був солістом опери у 
Франкфурті-на Майні (від 1901), Ельберфельдської опери (1901–1904), оперно-
го театру в Карлсруе (провінція Баден, 1903–1904), Кельнської опери (1909–
1925), виступав у всіх великих містах Німеччини. Розпочавши творчу кар’єру у 
Франкфурті, М. Менцинський утвердився в Ельберфельді. Характеризуючи ви-
конання співаком ролі Зігфріда, «General Anzeiger» за 10 квітня 1904 р. писала, 
що в його особі мають «тенора, вокальні якості якого є обсолютно достатніми 
для інтерпретації складних героїчних партій» [9, 115]. Успішні виступи 
М. Менцинського в Кельнській опері – одному з найкращих і найпрестижніших 
театрів Європи того часу, дали можливість виконувати провідні тенорові партії 
насамперед в операх Р. Ваґнера та підписати контракт та шіснадцять років, що 
було на той час аболютно унікальним фактом. В Німеччині, зрештою у всій 
Європі, співака називали неперевершеним ваґнеристом. Праця в Кельнській 
опері давала йому можливість часто брати участь у ваґнерівських виставах та 
фестивалях. В репертуарі М. Менцинського були не тільки всі опери Р. Ваґнера, 
а ще кілька десятків шедеврів світової оперної класики – всього близько шести-
десяти. Відомий німецький критик того часу Роберт Адамі у статті про 
М. Менцинського (журнал «Bühne und Welt», № ХV, січень 1913 р.) наголошу-
вав, що «брак хороших героїчних тенорів на німецьких оперних сценах стає 
справжньою трагедією», а тому Кельн може пишатися таким солістом як 
М. Менцинський. Це «митець, який вкладає в гру і спів всю свою душу і серце, 
вміє глибоко проникати в задум поета і композитора і завжди на рівні найви-
щих вимог натхненно прагне розв’язати найскладніші мистецькі завдання» [9, 
144, 146]. Отже, М. Менцинський впродовж чверті століття був провідним 
співаком оперних сцен Німеччини. 

Відомий український співак Орест Руснак (1895–1960), що помер і похо-
ваний у Мюнхені, був солістом Кеніґсберзької (1924–1926), Хемніцької (1926–
1928), Берлінської (1930–1931) та Баварської Державної в Мюнхені (1931–1938) 
опер. Вже з перших виступів він завоював німецьку публіку. Маючи за плечима 
консерваторію у Празі, О. Руснак у 1927–1928 рр. вдосконалюється у проф. 
Strickgold-а в Берліні. Він гастролював у Лінці, Дрездені, Лейпціґу та ін., від 
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1938 р. виступав з концертами в Німеччині, Австрії, Канаді, США, включаючи 
до своїх програм твори українських композиторів та народні пісні. У 1930-х рр., 
коли в Німеччині настав період націонал-соціалізму і час расової нетерпимості, 
керівництво Баварської опери поставили перед співаком вимогу – підібрати собі 
мистецьке ім’я з німецьким звучанням. Руснак мусив погодитись і з того часу в 
театральних афішах та публікаціях з’явилося ім’я «Рудольф Ґерлах» (прізвище 
дружини співака) [11, 57]. Саме опера в Мюнхені стала «місцем найбільшого й 
найдовшого блиску Руснакового мистецького співу, найкращих його успіхів та 
особисто, може, найкращих днів його життя» [11, 58]. Мюнхенська фахова му-
зична критика висловлювалася якнайкраще про його голос, техніку та гру, виз-
наючи Руснака неперевершеним митцем у високих тонах, співака широкого й 
глибокого голосового діапазону та неперевершеної легкості орудування горлом. У 
1937 р. О. Руснак удостоюється особливого відзначення за його мистецтво 
співу – він отримує від Театральної Палати Рейху почесний титул Kammersen-
ger. Проте для Руснака як чужинця атмосфера гітлерівського расизму була важ-
кою. Хоч він був одружений з німкою, проте ніколи не маніфестував бажання 
влитися в «шляхетну німецьку расу». Співак весь свій вік прожив в Німеччині у 
статусі чужинця, з паспортом чужинця і внаслідок повсякчасних переживань, 
захворівши на серце, у 1937 р. покинув постійну роботу в Мюнхенській опері. 
Він виступав в різних містах Німеччини, виконуючи в т. ч. твори українських 
композиторів та українські народні пісні. Після війни О. Руснак вів у Мюнхені 
школу солоспіву, де навчалися українці і німці, зокрема Етбауер, Шульц та ін. 
Його спів записувала берлінська фірма «Електрола». Окремі записи О. Руснака 
виконані у супроводі оркестру Державної опери в Берліні під дириґентурою 
Фріца Цвайґа, оркестру Міської Опери в Берліні під дириґентурою А. Зем-
лінського та В. Бушкиффера. Отже, хоч О. Руснак теж зробив великий внесок у 
розвиток оперної справи в Німеччині у складний міжвоєнний час, на перешкоді 
його ще яскравішої реалізації став фашистський режим. 

Свій неповторний слід в українсько-німецьких взаєминах залишив опер-
ний і камерний співак Климентій Чічка-Андрієнко (1885–1967), доля якого 
склалася більш драматичніше, як у його земляка О. Руснака. Незадоволеність 
своїми мистецькими досягненнями спонукала співака виїхати до Берліна на 
наукові студії вокального мистецтва (1928–1934), результатом чого стало напи-
сання ряду теоретичних робіт: «Вирішення проблеми вишколення голосу» 
(загальні студії)», «Підсвідомий процес при співанню», «Віддих при співанню», 
«Душа і техніка», «Чи є можливе вирішення проблеми школення голосу за нау-
кою Гульмгольца про краски голосу і його теорією?», «Фальцет, як творчий 
елемент тону», «Практичний вишкіл голосу». Хоч ці праці залишилися в руко-
писах, проте вони ставлять К. Чічку-Андрієнка в ряд реформаторів вокального 
співу. Від 1934 р. співак розпочав мистецьку діяльність і виступав в музичному 
салоні Бергін-Бронсгест в Берліні, в репрезентативному залі Бетховена, був 
солістом Берлінської філармонії, як гастролюючий соліст виступив в кількох 
виставах Берлінської опери (1937 р.). В. Барвінський в журналі «Українська му-
зика» писав, що К.Чічка-Андрієнко «здобув собі в останніх роках надзвичайні 
успіхи і признання чужинної фахової критики», «яка не завагалась поставити 
нашого співака поруч з найвизначнішими світовими репрезентантами співочого 
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мистецтва» [1, 139]. Там же наведено ряд оцінок німецьких, італійських, гол-
ландських та інших критиків. Ось короткі цитати із двох. Коротка характери-
стику із «Dortmunder Zeitung»: «Цей тенор є справжнім співочим феноменом» 
[1, 140]. Маестро Renato Virgilio з Риму, що був довголітнім акомпаніатором 
великого Карузо, писав: «Це щось найбільш досконале, що мені довелося почу-
ти в останніх роках. Коли я слухаю Андрієнка, пригадуються мені найбільші 
співаки моєї батькіщини» [1, 141]. 

Гітлерівська влада поставила перед К. Чічкою-Андрієнком вимогу прий-
няти німецьке громадянство та присвятитись фашистській партії. Не прийняв-
ши цих вимог, співак змушений був перейти на педагогічну діяльність, а 
згодом, щоб уникнути переслідувань, виїхати на провінцію – Ротенбург ан дер 
Фульда. Як камерний співак він виступав з величезним успіхом не тільки у 
Німеччині, але і в Польщі, Швеції, Італії, Франції, Нідерландах. У 1950 – 1960 
рр. К. Чічка-Андрієнко керував власною музичною школою у Роттенбурзі і ви-
ховав чимало німецьких співаків, знімався у кінофільмах у Німеччині («Бок-
каччо», «Година спокуси», 1937 р.), записав у 1930-х рр. на німецькій фірмі 
«Теlefunken» ряд творів українських та зарубіжних композиторів, народних 
пісень.  

Частина музикантів еміґрувала до Німеччини під час Другої світової 
війни і осіла тут. Віолончеліст Іван-Севастян Барвінський (1920–1964?) вис-
тупав від 1944 р. в Байройті, Ганновері та Кельні як соліст оркестру 
радіостанції та у концертах разом з В. Кіпою, Т. Микишею, О. Сімович, З. По-
левською, Р. Савицьким, К. Тарановою. Також він виступав в Ашаффенбурґу 
(1946) зі співачкою К. Тарановою та піаністом Р. Савицьким. У Мюнхені пра-
цював композитор Остап Бобикевич (1889–1970), співак-бандурист Богдан 
Шарко (1920 р. н.). Останній часто виступав у програмах Баварського радіо.  

Співак Петро Болехівський-Боян (1910–1995) був заарештований 
ґестапо у травні 1943 р. в Тернополі, згодом був вивезений до концтабору 
Аушвіц (Німеччина), де його чудом врятував від загибелі американський лікар. 
У 1946–1948 рр. він вдосконалював вокальну майстерність у Мюнхенській 
консерваторії під керівництвом О. Руснака, у 1948–1949 рр. був солістом Мюн-
хенської Опери. 

З Німеччиною пов’язана тріумфальна кар’єра співачки світової слави 
Ірини Маланюк (1919–2009). У повоєнних Відні, Ґраці (Австрія, 1944 –1947), 
Цюріху (Швейцарія, 1947–1952) відбувається її становлення, проте справжній 
успіх, який розніс славу про українську виконавицю на весь світ, вона здобула 
на відомому Байройтському фестивалі у 1951 р., куди приїхала на запрошення 
братів Вілянда та Вольфґанґа Ваґнерів. Фестивалі музики Р. Ваґнера у ті 
повоєнні роки були початком нової віхи у розвитку фестивального руху. Саме 
І. Маланюк врятувала того фестивального літа постановку Герберта фон Карая-
на «Перстень Нібелунгів», що стало запорукою їх тривалої співпраці у майбут-
ньому. Співачка за три години до вистави без репетиції мала виконати 
незнайому їй партію Фрікки в опері «Золото Рейну», замінивши основну вико-
навицю, яка захворіла. До того ж вистава транслювалася радіостанціями ба-
гатьох країн світу, включно з Австралією та Південною Африкою. Винаго-
родою за сміливий крок були схвальні слова критики: «… вона з певністю 
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справилася зі своїм завданням, публіка вітала її оваціями», так писала 
«Münchener Abendzeitung» [Цит. за: 8, 132]. І. Маланюк успішно виступала на 
наступних фестивалях у Байройті в 1952– 1954 рр., а співпраця з Віляндом 
Ваґнером привела співачку до великих успіхів. В його інсценізації «Трістан та 
Ізольда» під дириґуванням Караяна І. Маланюк побачила півсвіту. В ролі 
Бранґене, що ввійшла у ранг найулюбленіших партій співачки, вона виступала 
в гастрольних виставах на сценах різних країн, починаючи від Голландії аж до 
Північної Америки. Фестивального літа 1953 р. в Байройті і пізніше І. Маланюк 
виконувала складні твори відомого сучасного композитора Пауля Гіндеміта під 
дириґуванням автора. Співачка часто виступала в концертах на замовлення 
Кьольнського та Баварського радіо. Досягнувши свого найвищого мистецького 
рівня, І. Маланюк протягом тривалого часу (1952–1970) була примадонною 
Мюнхенської опери, виконуючи провідні оперні партії, а в 1957 році була 
удостоєна найвищого у ФРН звання – Kammersengerin (придворна співачка). На 
початку 1950-х років Баварська державна опера переживала кардинальні зміни, 
а І. Маланюк брала активну участь у нових постановках: Арабелла Р. Штрауса, 
Орфей та Еврідіка Ґлюка, операх Дж. Верді, В. Моцарта, Р.Ваґнера, співаючи 
під керівництвом таким уславлених дириґентів як В. Фуртвенґлєр, Г. Кнаппер-
тсбуш та ін. Співачка виступала на відкритті в 1963 р. відбудованого 
Національного театру у Мюнхені в опері Генделя «Юлій Цезар». Вершиною га-
строльних виступів І. Маланюк у перших театрах Німеччини наприкінці 1955 р. 
стала вистава «Кармен» Ж. Бізе у Штутґарті поряд з уславленим Маріо дель 
Монако. Співачка впродовж багатьох років поєднувала працю одночасно в 
Мюнхенській та Віденській операх, брала участь у фестивалях в Зальцбургу, 
Мюнхені, у гастролях др різних країн. Вона залишила багату дискографію. Це 
оперні вистави, окремі арії, кантати, записані з кращими симфонічними оркест-
рами Німеччини під керівництвом провідних дириґентів Караяна, Е. Йохума, 
Ф. Маршалека, Й. Кайльберта, Х. Донанії, К. Ределя2. Отже, розвиток оперного 
мистецтва у Німеччині у 1950–1970-х рр. тісно пов’язаний з українською 
співачкою Іриною Маланюк. 

Українські хори теж активно інтегрувалися у музичне життя країни. Так, 
український чоловічий хор Дніпро (дириґент о. І.Заяць) у 1953 році бере участь 
у благодійному концерті для відбудови Національного театру у Мюнхені поряд 
із зірками Баварської державної опери, того ж року виступає у Міжнародному 
Студентському Клубі, який об’єднував студентів Мюнхенського університету з 
різних європейський, азійських та американських країн. Хор презентував 
українську культуру разом із доповіддю про неї ректора Українського Вільного 
Університету І. Мірчука не тільки перед студентами, а й дипломатами, пред-
ставниками преси [16, 25,40]. 

У новітні часи одним з перших, хто почав працювати в Німеччині, був 
скрипаль Михайло Михайловський – професор Вищої музичної школи в 
Гамбурзі у 1970-х рр. Сьогодні тут також працюють українські музиканти. 
Акордеоніст Костянтин Бур’ян – викладач Вищої школи музики й театру 
м. Ганновер (від 2001 р.), композитор Олександр Тринько викладає в Магде-
бурзькому філіалі Лейпцігської Вищої музичної школи. 
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Діячі музичної культури Німеччини – пропагандисти української музики. 
Розгляд українсько-німецьких музичних зв’язків передбачає також діалог куль-
тур. Після Другої світової війни філармонійний хор Мюнхена очолив великий 
симпатик української музичної культури Рудольф Лямі. Ще керуючи 
філармонійним хором Берліна (з 1939 р.), він познайомився з українським ком-
позитором і співаком Євгеном Цимбалістим, який співав у ньому. Останній від 
1935 року працював на берлінській радіостанції, де опрацював біля тисячі 
радіопрограм. Ці контакти продовжились у Мюнхені, завдяки чому твори Є. 
Цимбалістого виконував філармонійний хор Мюнхена як в концертах, так і в 
радіопередачах баварського радіо, де автор давав пояснення і переклади тексту 
німецькою мовою. На концерті в січні 1955 р. були виконані два твори 
українського композитора – «Мисливська сюїта» та «Весна надходить», які от-
римали визнання німецької публіки. Р. Лямі був добре обізнаним з українською 
народною піснею, і як керівник різних хорів у Берліні не раз включав її у про-
граму своїх виступів [7]. Таким чином, Є. Цимбалістий був активним співтворцем 
музичного життя в Мюнхені, німецького музичного життя. Він також працював 
викладачем співу у Високій Школі Музики у Берліні. 

Українська духовна музика цікавала німецькі хори. Так, у 1977 р. німецький 
мішаний хор (мадригальний гурток) під керівництвом Аннемарі Ваґнер (Мюнхен) 
в церкві оселі Людвіґсфельд вперше виконав українською мовою щойнонаписану 
Літургію композитора Степана Спєха [16, 139]. Німецький церковний хор з парафії 
Серця Христового з Трієру (дириґент Альберт Багер) вивчив українські духовні 
твори і брав участь у відзначенні Ювілейного Року – Ювілею Відкуплення разом з 
українськими віруючими у Мюнхені (1983) [16, 141]. 

Німецький піаніст та органіст Міхаель Грілл з Мюнхену, який був захоп-
лений творчістю українського композитора В. Барвінського, переклав значну 
частину його фортепіанних творів для органу та записав платівки з його 
фортепіанними творами (1981, 1988 рр.). Виконував піаніст прелюдії та мініатюри 
композитора 11 травня 1981 р. на святковому відзначенні 80-річчя Олександра 
Івана Пулюя в УВУ у Мюнхені, фортепіанну сонату – як американську прем’єру, 
а також мініатюри, прелюдії та українську сюїту в Українському Інституті Амери-
ки у Нью-Йорку 20 лютого 1988 р. з нагоди відзначення століття від дня народ-
ження В. Барвінського [5, 271–274] . В. Витвицький підкреслював, що фортепіанна 
соната композитора, яка «пролежала в німих нотних значках близько 80 років», 
вперше була озвучена німецьким музикантом [2]. Напередодні, 16 лютого того ж 
року, М. Грілл виступив на нью-йоркській радіостанції WOXR, пропагуючи твори 
українського композитора [15]. 21 серпня прелюдія (хорал) В. Барвінського у 
транскрипції для органу М. Грілла виконувалася ним поряд із органними творами 
Й. Баха в катедральному соборі св. Івана в Нью-Йорку [14, 278]. 

У виконанні хору Мюнхенського радіо на Міжнародному конкурсі коляд 
в 1998 р. перше місце в Європі посіла «Небо і земля» В. Барвінського [10, 1], 
переклад якої для мішаного хору здійснив М. Грілл. 

Отже, основними напрямками українсько-німецьких музичних зв’язків 
були освітній та виконавський. Діалог двох музичних культур забезпечувався 
активною позицією українських та німецьких митців, які пізнавали та пропагу-
вали музику своїх народів в іносередовищі. Певний вплив на формування 
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українсько-німецьких музичних зв’язків мала історико-культурна та політична 
ситуація в Німеччині, яка пройшла складний період свого поступу у ХХ ст.: 
участь у двох світових війнах, добу фашизму, розділ країни на дві частини – 
капіталістичну та соціалістичну Німеччини. Значення музичних зв’язків для 
розвитку української музичної культури полягає у наданні можливості українцям 
здобувати вищу музичну освіту у навчальних закладах Німеччини та викладати 
в них; повній інтеграції висококваліфікованих українських виконавців у кон-
цертно-театральне життя країни; відкритті німецьким композиторам та вико-
навцям української музики та спонукання їх до пропагування нашої музичної 
культури. 

 
Примітки 

 
1 Діалог (грец. dialogos –  бесіда) трактуємо як інформаційну і екзистенційну 

взаємодію між комунікуючими 
сторонами, завдяки чому відбувається розуміння [13, 229].  
2 Дискографія співачки описана С. Павлишин [див.: 12, 104–106]. 
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МАЛОРОСІЙСЬКЕ ДВОРЯНСТВО ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ  

XVIII – 70-х РОКІВ XIX CТОЛІТТЯ В ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛАХ: 
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ 

 
Висвітлено історико-культурологічні концепції щодо малоросійського дворян-

ства за літературними джерелами другої половини XVIII – 70-х років XIX ст. Окрес-
лено актуальність малоросійського питання в геополітичному та полікультурному 
просторі тогочасної України-Малоросії. Охарактеризовано малоросійсько-дворянське 
середовище як нову суспільну інституцію та вищий суспільний стан, а також тради-
ційні та новітні напрямки їх життєдіяльності. Для вирішення поставленої мети голо-
вним постав метод культурологічної рефлексії. 

Ключові слова: малоросійське середовище, малоросійське суспільство, малоро-
сійське дворянство, малоросійство, дворянсько-поміщицьке середовище, Україна-
Малоросія, геополітичний простір, історична спадкоємність, культурогенезис, куль-
турно-генетична пам’ять, культурна ідентичність, історико-культурологічні концеп-
ції, культурологічна рефлексія. 

 
Reflection to the historical and culturological conception’s about malorossion’s no-

bility behind at the literary spring of the two half XVIII – 70-th year’s XXI century. Under-
line actual malorossion’s question in the geopolitical and policulturality space the Ukraine-
Malorossia. Characteristics malorossion-nobilitycal society as of the new public institute 
and higher social estate, also at the traditional and new direction’s their the course of life. 
For decision place of the purpose to the principal method are culturological reflection. 

Key words: malorossion’s society, malorossion’s environment, malorossion’s nobil-
ity, malorossion’s, nobility and landowner environment, Ukraine-Malorossia, geopolitical 
space, historical heredity, culturogenesis, culturality and genetical memory, culturality iden-
tification’s, historical and culturological conception’s, culturological reflection. 

 



 96

Актуальність проблеми малоросійського дворянства як нової суспільної 
інституції та вищого суспільного стану другої половини XVIII – 70-х рр. XIX 
ст. знайшли яскраве відображення в літературних джерелах. Зі скасуванням по-
літико-адміністративного устрою України-Гетьманщини, зруйнуванням Запо-
розької Січі та поширенням тут чинності Жалуваної грамоти дворянству, 
українська шляхта і козацька старшина стали складовою частиною російського 
дворянства та відповідно України-Малоросії. Проте не за всією українською 
шляхтою та козацькою старшиною визнавалася приналежність до дворянства. 
Багато хто протягом десятиріч дошукувалися документального підтвердження 
свого «високого» походження. Питання їхнього дворянства вирішилося позити-
вно тільки після видання указу 1835 р. імператора Миколи I. З остаточним по-
ділом Речі Посполитої (Поділи Польщі 1792, 1793, 1795 рр.) стан російського та 
малоросійського дворянства поповнився також польською шляхтою Правобе-
режної України. За даними перепису 1897 р. в Україні налічувалося 128 375 
спадкових і 214 287 особистих дворян, з них: 171 94 особи становили росіяни, 
89 804 – українці, 62 019 – поляки. Формами станової організації дворян були 
дворянські зібрання, а пізніше – Рада об’єднаного дворянства [13, 35; 14, 5–9; 
15, 534–538]. Важливим історичним документом щодо цього постає звернення 
(під час дворянських виборів 1852 р.) київського військового, подільського і 
волинського генерал-губернатора Д.Г. Бібікова «к дворянству Юго-Западного 
края», яким він керував понад 14 років (1838–1852). У своїй промові Д. Бібіков 
висвітлив «весь общественный порядок благоустроенного общества», демокра-
тичні засади, фінансову систему, права дворян та ін. [19, 530–532]. 

Особливо гостро постає малоросійське питання («малоросійство») напри-
кінці XVIII – початку XIX ст. в усіх його проявах: геополітичному, історичному, 
суспільно-політичному, культурософському, соціокультурному, психологічному, лі-
нгвістичному та ін. Традиційно поняття «малоросійство» тлумачиться як «ком-
плекс провінціалізму в духовості частини українського громадянства» (Б. Кравців) 
[4, 1451]. У визначенні М. Драгоманова «носії малоросійства – це зросійщені 
українці, національний характер яких утворювався під чужим тиском і впли-
вом, що мало наслідком засвоєння переважно гірших якостей чужої національ-
ності і втрати кращих своїх» [7, 50–53]. В розумінні В. Липинського «малоросійство – 
це наша історична хвороба, хвороба бездержавності, хвороба багатовікова, отже 
хронічна». Є. Маланюк характеризує малоросійство як «темряву або Ніч Безде-
ржавності». Політичне малоросійство, як підкреслював Є. Маланюк («Малоро-
сійство», 1959 р.) – це відсутність національної духової суверенності, «брак 
найелементарнішого національного інстинкту й параліч політичної волі, націо-
нальне пораженство». Тому на питання «Що ж таке малорос та малоросійство 
?» Є. Маланюк відповідає: «Малоросійство – це не політика і навіть не тактика, 
лише завдяки апріорна і тотальна капітуляція. Капітуляція ще перед боєм» [4, 
1451]. З цього приводу М. Грушевський писав: «Малороси знають, що вони 
українці, але говорять російською чи польською мовами. Українці знають і лю-
блять рідну мову, історію, народ, його віру і звичаї, роблять усе залежне, щоб 
повернути українцям волю і незалежність» [7, 54–56].  
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Питання щодо створення геополітичної та соціокультурної інституції ма-
лоросійського дворянства яскраво представлено в традиціях новітньої літерату-
ри XVIII ст. («Ода – малороссийский крестьянин» К. Пузині, «Вояж по Малой 
Росии г.Генерала от инфантерии Беклешова», «Малороссийские стихи» про ар-
хієпископа малоросійського Віктора). Тому не випадково у творчості видатних 
українців М.В. Гоголя, Г.П. Данилевського, І.П. Котляревського, П.О. Куліша, 
О.М. Лазаревського, М.О. Марковича, Т.Г. Шевченка актуальність щодо висві-
тлення малоросійства у різних проявах займає одне з пріоритетних значень. Ці 
аспекти висвітлено в історико-документальних працях А. Андрієвського, В. Анто-
новича, Д. Багалія, М. Бакая, В. Горленко, В. Данилова, О. Данилевського, П. До-
рошенка, М. Драгоманова, С. Єфремова, А. Залеського, А. Кистяковського, П. Ки-
тицина, О. Лазаревського, А. Лашкевича, Л. Лічкова, В. Ломиковського, О. Лу-
гового, М. Максимовича, Г. Милорадовича, Д. Міллера, В. Мочульського, В. Нау-
менка, І. Павловського, С. Пономарьова, Є. Пєтухова, С. Пономарьова, А. Степовича, 
М. Стороженка, М. Сумцова, М. Шапошникова, В. Шенрока, М. Шугурова, 
Х. Ящуржинського, де частково охарактеризовано «малоросійство» та «мало-
російский язык» як явище соціокультурне, а також у генеалогічних досліджен-
нях представників малоросійського дворянства (праці С. Білокінь, Л. Горенко, 
С. Кагамлик, В. Кривошеї, В. Лукомського, О. Мезько-Оглоблина, В. Модза-
левського, В. Опанасенка, О. Путро, В. Собчука, В. Томазова, Є. Чернецького, 
Н. Яковенко та ін.).  

Автор статті ставить за мету висвітлити історико-культурологічні конце-
пції щодо малоросійського дворянства за літературними джерела другої поло-
вини XVIII – 70-х рр. XIX ст. Для вирішення поставленої мети головним постає 
метод культурологічної рефлексії, оскільки поняття «рефлексія» є одним з про-
відних в галузі філософії, філології, соціології, психології, педагогіці, культу-
рології та українознавстві, де об’єктом дослідження виступає феномен людини 
(особистість чи індивід, етнос чи нація). При цьому рефлексія (від англ. reflex-
ion – мислительний, розумовий) інтерпретується як раціональний процес, спря-
мований на аналіз, розуміння, усвідомлення себе: власних дій, поведінки, 
вчинків, речей, досвіду, почуттів, станів, здібностей, характеру, ставлення до 
інших, а також виконання власних завдань, призначення тощо [22, 190–191]. 
Саме такий підхід щодо вивчення малоросійства як історико-культурологічної 
парадигми є новітнім, адже понятійна, процесуальна і функціональна рефлексія 
пов’язана із самоспостереженням, інтроспекцією, ретроспекцією, самосвідоміс-
тю, самореалізацією, самовдосконаленням, самотворенням, самовідтворенням, 
самоідентифікацією та культурною ідентичністю. Інакше «особистісний світо-
гляд» малоросійства стає випадковим і поверхневим явищем, а тому рано чи пі-
зно тоне в стихії соціальних стереотипів, втрачаючи індивідуальний (етнічний 
або національний) характер. Так, О. Лазаревський писав, що відповідь на пи-
тання «От чего дух геройства в Малороссии исчез ?» знаходимо у листі князя 
О.А. Безбородька, написаного 3 серпня 1790 р. (в Царскомъ Селе) до одного із 
своїх приятелів Петра Никифоровича. В листі до нього О.А. Безбородько писав: 
«Знаете-ли вы, отчего оной дух геройства в Малороссии исчез ? От того, что 
уже от некоторого времени место козацтва заняло школярство; вместо Палия 
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Белоцерковского, Христы Сенчанского, Лавра Остапского и других им подоб-
ных, заняты стали фирчиками, которые сперва позакидав выліоты [розрізні ру-
кава малоросійських жупанів], а потом в немецкое перебрались платне и 
сделались, как покойный жолнер Степан Афендик, говаривал: в поле не жол-
нер, и дома не господарь» [2, 893–895]. Але О. Лазаревський підкреслював, що 
«кроме мнения Безбородка о причине упадка старого малорусскаго козачест-
ва», в цьому листі згадується про двох старих козаків – Христу Сенчанського та 
Лавра Остапського, імена яких «жили в народной памяти наряду с Палием» ще 
в кінці XVIII ст. [2, 894].  

У своїй праці «Очерки из истории и юридического быта старой Малорос-
сии. Превращение козацкой старшины в дворянство» Миллер Д.П. писав: «Ког-
да «Новый Моисей» [Б. Хмельницький] вызволилъ украинское козачество изъ 
подъ панскаго ярма, въ Малороссіи возникла своего рода демократическая рес-
публика, при которой существование шляхты, как сословія, наделённаго осо-
быми привилегіями и преимуществами, стало неуместным», тому станом на 
1654-й рік в Україні було всього «300 представителей благороднаго сословія» 
[18, 1]. Саме вони мали спроможність повернути функцію «былого командую-
щаго положенія и удержаться въ качестве отдельнаго сословія» [18, 1–2]. За ча-
сів «военной республики, какою стала Малороссія», шляхетство увійшло до 
складу козацтва і швидко розчинилося в ньому. Тому саме з козацтва, яке набу-
ло головного значення, «выдвинулся командующий класс, который явился за-
местителем шляхты» і поступово присвоїв собі «шляхетския преимущества», а 
згодом отримав «юридическое признание своихъ фактических правъ со сторо-
ны русскаго правительства. Це був клас «значныхъ козаковъ», з якого тради-
ційно виходили кандидати «на уряды и достоинства» [18, 2]. Як писав 
Д. Миллер, «за 100 летъ [съ половины XVII до половины XVIII ст.] внутренняя 
жизнь малорусскаго общества приходила совсемъ изолировано отъ внешнихъ 
воздействий; Великая Россія вовсе не навязывала гетманщине своего общест-
веннаго строя» [18, 3]. Історик підкреслював, що «переделывать малорусское 
общество на свій образец русское правительство стало только во второй поло-
вине XVIII века, когда само это общество успело уже организоваться на крепо-
стнический лад», тому «воздействовать на малорусскія внутреннія отношенія 
Великороссія» могла лише «примером своего внутреннего строя» і лише для 
представників верхівки «общесвенной лестницы». Але такі зовнішні чинники 
були недостатніми, щоб в умовах «общества, настроеннаго вполне демократи-
чески, вызвать къ жизни особый привилегированный, господствующій надъ ма-
ссою, классъ». Зародився він самостійно «без внешних воздействий», оскільки 
«въ самом этомъ обществе были условія, вызывающие его появление на светъ» 
[18, 3]. Це був «малорусский пан», який вийшов із середовища «рядового коза-
цтва», тому різниця була «не в типе, а в окружающихъ его условіяхъ». Фактич-
но «малорусский пан стал владельцем и рыцарем, таким же точно, как и его 
предместник – урождённый шляхтич, его юридические права должны стать те-
ми же самыми, какими пользовался шляхтич». Ці права підтвердив і «Закон, 
доставшийся малорусскому обществу отъ дореволюционнаго періода», де було 
зазначено «только одно сословие, находившееся в условиях, сходных с услови-
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ями пана, – шляхетство, значить, и состояние пана не могло подойти под иныя 
нормы закона кроме тех, которыя установлены для шляхетства: других норм не 
было». Тому «малорусский пан был самою настоящею властю, – властью, боль-
ше которой не бывает: он был и судья, и администратор, и военачальник» [18, 
3–4]. Як підкреслював Д. Міллер, «для выделения над обществом особаго ко-
мандующаго класса» сприяли «крайне багоприятные условия» [18, 4–5]. 

Вже нові тенденції «из жизни малоросійской старшини» описав нащадок 
відомого козацько-гетьманського роду О.М. Маркович у повісті «Малороссійс-
кая свадьба», де представлено домашній побут кінця XVIII ст. полковника у 
відставці («ея царского величества Малороссійского войск»), який мешкав «въ 
верстах 15 отъ города [Глухова]». О.М. Маркович підкреслював, що цей уклад 
був типовим явищем тогочасного українського суспільства «по примеру прочих 
знатных панов» [17, 11–12]. Ці ж тенденції у життєдіяльності «южнорусского 
дворянина» підтверджено у М. Бакая та О. Лазаревського [3, 717–721; 16, 149–
160]. Традиційний соціокультурний та повсякденний побут слобідсько-
українського дворянства наприкінці XVIII – першої половини XIX ст. яскраво 
представлено у малоросійських повістях Г.Ф. Квітки. Аналізуючи його твор-
чість М. Сумцов писав, що письменник «внимательно всматривался в окружа-
ющую его общественную среду, изучал её, опеределял существенные стороны 
современной ему действительности, и правдиво, верно с любовью к человеку, 
излагал на родном ему малорусской языке свои наблюдения над житьём-
бытьём малорусскаго народа, дворян, мещан, в особенности крестьян, как наи-
более типичных выразителей малорусской народности» [21, 201]. 

Особлива роль у формуванні історико-культурологічних концепцій щодо 
малоросійства належить М.В. Гоголю (1809–1852) – видатному письменнику, 
мислителю, історику, культурознавцю, класику й романтику «української шко-
ли» в російській літературі першої половини XIX ст., який відкрив світові фе-
номен України та українства. На думку С. Єфремова, М. Гоголь «став одним із 
перших моторів нашого національного руху», а також відіграв значну роль у 
зацікавленні Україною й українською тематикою російськими письменниками, 
митцями й витворив своєрідну «моду на все малоросійське», що прийшло на 
зміну «модному висміюванню малоросів» [7, 52–54]. Літературно-естетичні 
концепції М.Гоголя в основних виявах були прогресивними. Це був час, коли 
українці вже «втратили» свою провідну верству – «дворянську еліту в результа-
ті асиміляції імперською культурою та службою». Тогочасне українське панст-
во було зденаціоналізоване, воно прийняло російську мову та європейські 
звичаї. У своїх перших виступах українською (малоросійською) мовою на по-
чатку XIX ст. М. Гоголь спростовує неприязне ставлення до нової української 
літератури, яка, успішно розпочала своє становлення творчістю І. Котляревського, 
М. Гулака-Артемовського, Є. Гребінки та ін. Водночас, В. Бєлінський, вказую-
чи на М. Гоголя, який «пристрасно люблячи Малоросію, все-таки став писати 
по-російськи, а не по-малоросійськи», закликав відмовитися від писання украї-
нською мовою. В.Бєлінський намагався довести нелогічність творення україн-
ськими письменниками літератури «для малоросійських селян», а не для 
«вищих освічених верств суспільства» [7, 55]. Але, українське походження 
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М.Гоголя відчутно позначилося не лише на тематиці його творів, а й на всій си-
стемі культурософського змісту та художньо-концептуального мислення й об-
разотворення письменника. Як підкреслював М.Драгоманов, «для того, хто 
цінить у літературі більш дух і матеріал, ніж слово, Гоголь не перестає бути 
українцем не тільки в «Вечорах» і «Миргороді», але й у «Мертвих душах» [7, 
54–56].  

Характеризуючи громадянську позицію М. Гоголя як мислителя, літера-
тора та художника, необхідно зазначити, що в його творчості яскраво представ-
лено народницьке, шляхетне та аристократичне українство від XVI до XIX ст., 
передусім: гетьмансько-старшинське середовище XVII–XVIII ст. («Запорожс-
кая старина», «Гетьман», «Тарас Бульба»); провінційне дворянство (панство) 
кінця XVIII – початку XIX ст. України та Росії («Ревізор», «Мертві душі», «Іван 
Федорович Шпонька та його тіточка», «Повість про те, як посварився Іван Іва-
нович з Іваном Никифоровичем»); малоросійське дворянство (як синонім мало-
російства: «Арабески», «Миргород», «Одруження», малоросійські повісті); 
столичне та провінційне чиновництво, дворянство XIX ст. (петербурзькі повісті 
«Невський проспект», «Записки божевільного», «Шинель», «Портрет», «Теат-
ральний роз’їзд»). Крім того, у його творах представлено різні сфери діяльності 
й побуту всіх верств українського суспільства. Загалом твори М.Гоголя, що 
увібрали багатовікові художні традиції української та європейської культури, 
на межі нової історичної й літературної епох знаменували перехід до нового 
концептуального типу художньо-культурософського мислення. Прозові твори 
М. Гоголя позначені ідейно-художнім осмисленням історичної української дій-
сності, поетизацією героїчного минулого українського народу та його провідної 
верстви. 

Історико-культурологічні концепції нової української літератури початку 
XIX ст. формувалися не тільки на теренах України-Малоросії, а й у Петербурзі, 
де в 30–40-х рр. розпочали свою літературну діяльність Т.Шевченко, Є. Гребінка, а 
також багато інших вихідців з України, які писали російською мовою на теми 
української історії, культури та приватного життя українського дворянства 
(Л. Боровиковський, М. Гоголь, П. Гулак-Артемовський, М. Маркевич, В.Наріж-
ний, О. Сомов). У Петербурзі вийшов «Кобзар» (1840 р.) Т. Шевченка, альманах 
«Ластівка» (1841 р.). Через посередництво й особисті контакти літераторів – вихі-
дців з України – із провідними діячами російської літератури й громадсько-
культурного життя (Ф. Глінкою, В. Далем, П. Вяземським, В. Жуковським, О. Коль-
цовим, І. Криловим, В. Одоєвським, К. Рилєєвим, П. Плетньовим, О. Пушкіним, 
М. Язиковим та ін.) українська тематика проникає в російську літературу («Ла-
сточка. Сочинения на малороссийском языке» В. Белинського), де взаємно фо-
рмуються новітні історико-культурологічні концепції та літературно-естетична 
думка як в Україні, так і в Росії [5, 78–81]. 

Серед представників нової української літератури поважне місце займає 
творчість Данилевського Григорія Петровича (1829–1890), який народився в 
маєтку своєї тітки по-батькові, в с. Даниловці колишнього Ізюмського повіту 
Харківської губернії. Дитинство провів у родовому маєтку Данилевських – в 
с. Пришиб, де дотримувалися традицій української старовини і культури. Тому 
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Данилевський Г.П. через все життя проніс любов до України, її пісень, казок та 
легенд. На межі 30–40-х рр. XIX ст. у 10-річному віці був прийнятий до дворян-
ського інституту, де навчалися в різний час В.А.Жуковський, А.С. Грибоєдов, 
М.Ю. Лермонтов, Ф.І. Тютчев. Після закінчення інституту майбутній письмен-
ник став студентом Петербурзького університету (з 1846 р.). Після закінчення 
університету (1850 р.) Г. Данилевський працював канцелярським чиновником в 
Міністерстві народної освіти, а через рік – чиновником особливих доручень при 
міністрі А.С. Норові, а потім при його наступнику П.А. Вяземському. Завдяки 
цій посаді Г. Данилевський часто був у відрядженнях в Україні та інших регіо-
нах Російської імперії. Роки ранньої літературної діяльності Г. Данилевського 
співпали з періодом формування видатної плеяди українських та російських 
письменників, які продовжити і розвивали критичний реалізм О.С. Пушкіна і 
М.В. Гоголя. Так, особисте спілкування Г. Данилевського з М. Гоголем (1851 
р.), а також корифеями російської літератури – Тургенєвим, Островським, Гон-
чаровим, Некрасовим та іншими здійснило вплив на його творчість. В 1852 р. в 
некрасовському «Современнике» було надруковано фантастичне оповідання 
Г. Данилевського «Повесть о том, как казак побывал в Бахчисарае», де помітно 
вплив гоголівським «Вечерам на хуторе близ Диканьки» в стилі т. зв. художньої 
етнографії [6, 9]. Ще більш яскраво ця манера проявилася в оповіданнях з укра-
їнського побуту, об’єднаних у збірнику «Слобожане» (1854 р.). Тут зображено 
повсякденне життя дрібнопомісних дворян, а також обряди, звичаї та легенди 
українського козацтва Слобідської України. Цей збірник мав особливу популя-
рність у читачів і критиків. Але інтерес Г.Данилевського до українського на-
родного та дворянського побуту неминуче ввів письменника в обговорення 
позиції по т. зв. «українському питанні». Як відомо, в 1855 р. він опублікував в 
«Отечественных записках» (потім друковано окремим виданням) великий твор-
чо-біографічний нарис про українського письменника Основ’яненко (Г.Ф. Квитка), 
де справедливо відстоювалося право українського народу на свою мову і куль-
туру. Цим було заявлено участь Г. Данилевського у полеміці щодо українського 
питання. У відповідній рецензії М.Г. Чернишевського була підтримана головна 
думка Г. Данилевського. Він визнавав українську літературу «достойной всяко-
го сочуствия» і підкреслював, що «малорусская литература имела писателей 
действительно замечательных, людей, которые занимают высокое место в русс-
кой литературе» [6, 10]. 

У 1857 р. Г. Данилевський, досягнувши чина надвірного радника (відпо-
відно до підполковника у військовій службі), несподівано вийшов у відставку і 
повернувся в Україну. Саме в цей період в Україні створювалися за ініціативи 
дворян губернські «Комитеты об устройстве и улучшении быта помещичьих 
крестьян». Для Г. Данилевського як досвідченого чиновника відкрилися нові 
сфери діяльності: він був обраний від свого повіту у Харківський комітет, потім 
був членом училищної ради, а після введення земської реформи став губернсь-
ким гласним по виборах, членом Харківської губернської управи, а після судо-
вої реформи – почесним мировим суддею. По завданню Харківського комітету 
Г. Данилевський часто відвідував поміщицькі маєтки, а свої спостереження і 
статистичні дані він виклав у своїх листах-статтях, які опублікував у московсь-
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кому «Журнале землевладцев» за 1858 р., під заголовком «Харьковский кресть-
янин в настоящее время». Ідейно-художня та громадянська позиція письменни-
ка проявлена у двох нарисах кінця 50-х років XIX ст. – «Село Сорокопановка» і 
«Пенсильванцы и каролинцы», які були надруковані у «Современнике» (1859 
р.), коли до керівництва журналом належала провідна роль М.Г. Чернишевського та 
М.А. Добролюбова; а також у повісті в 2-х частинах «Не вытанцовалося (Из за-
писок о последнем из рода гетманских потомков)» [10, 6–12]. Як відомо, за де-
кілька років до впровадження селянської реформи Г. Данилевський був 
відряджений до узбережжя Азовського моря, Дніпра і Дона для вивчення міс-
цевого побуту і науково-літературного опису Півдня Росії. Після трьох з поло-
виною місяців подорожі були зібрані відповідні матеріали, на основі яких були 
написані два романи «Беглые в Новороссии» (1860 р.) і «Воля» [9, 11; 20]. У 
зв’язку з цензурними правками роман було надруковано в 1862 році в перших 
номерах журналу братів Достоєвських «Время», а роман «Воля» надруковано в 
перших номерах 1863 р. – обидва за підписом: А. Скавронский – псевдонім, під 
яким Данилевський виступав у «Современнике». Ці твори мали надзвичайно 
великий успіх у читачів і були надруковані окремим виданням (1863–1864 рр.). 
Також цінними в контексті культурологічного осягнення є «Письма из-за гра-
ницы» Г. Данилевського, де описав «хождение по лекціях» відомого професора 
Клода Бернара в Паризькому університеті, а серед більшості його слухачів були 
українці (1860 р.). Як писав Г. Данилевський, курс слов’янської літератури Па-
ризького університету читав професор Ігнатій Ходзько українського походжен-
ня [11, 72–73]. 

Історико-культурологічні концепції щодо малоросійського дворянства у 
творчості Г.П. Данилевського набули новітнього змісту та своєрідності форм: 
від ідеалізації поміщицького побуту, типології капіталістичного підприємницт-
ва до кризових тенденцій у життєдіяльності представників малоросійсько-
дворянського середовища. А в період підйому революційної ситуації 1859–1861 
рр. творчість Г. Данилевського стала більш демократичною та соціально ваго-
мою, тому його «побутові романи» були особливо популярними, де висвітлено 
тип нового «делового человека» [6, 12–13]. Характеризуючи буржуазний харак-
тер Новоросії середини XIX ст. письменник протиставляє їй тогочасну кріпаць-
ку Росію, а також висвітлює взаємини представників нової буржуазії та 
землевласників «южной степной окраины» Російської імперії у порівнянні зі 
штатами Північної Америки (Элебэма, тобто Алабама та Вісконсін) [6, 13]. У 
текстах його романів введено нові поняття, як наприклад «радужная и серень-
кая депозитка» (паперові грошові знаки), «экономия» (назва великого поміщи-
цького господарства), «аудитор», «эмансипация» (так називали звільнення 
селян від кріпосної залежності), «кондиции» (угода по найму домашнього вчи-
теля) та ін. [9, 68, 470, 472, 474]. Згадуючи про славнозвісну Запорозьку Січ, 
Г.Данилевський об’єктивно характеризує «нову соціальну верству», її ознаки та 
форми життєдіяльності; часто підкреслює «вот так Русь», «панская наша Рас-
сея» [9, 37]. Художні твори письменника насичені важливим історичними поді-
ями та їх інтерпретацією; подано відомості про видатні постаті того часу, серед 
них: французький соціолог, історик і політичний діяч Алексис Токвіль (1805–
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1859); землевласник, дійсний член «Общества сельского хозяйства южной Рос-
сии», автор багатьох творів по сільському господарству Платон Абаза (1798–
1862); пруський міністр, який здійснив низку буржуазних та аграрних реформ 
Генріх Штейн (1757–1831; держаний діяч Італії, буржуазний реформатор Ка-
мілло Кавур (1810–1861); німецький вчений-природознавець, засновник геофі-
зики і гідрографії Олександр Гумбольдт (1769–1859); один із перших представників 
романтизму в літературі США Ірвинг Вашингтон (1783–1859); російський істо-
рик і прогресивний громадський діяч Тимофій Грановський (1813–1855); худо-
жник Карл Брюллов (1799–1852) [9, 473–475]. Крім того, Г. Данилевський 
згадує персонажі з повістей М. Гоголя «Старосветские помещики» (1834 р.), 
«Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» 
(1833 р.), а також видатних українців Т. Шевченка (1814–1861), К. Трутовського 
(1826–1893) та І. Соколова (1823–1910) як авторів живописних картин з побуту 
малоросійського дворянства цієї доби [9, 473].  

Отже, малоросійське дворянство як нова суспільна інституція та вищий 
суспільний стан другої половини XVIII – 70-х рр. XIX ст. характеризується сво-
єю неоднорідністю, яка проявлена в її генеалогічних, геополітичних, етнонаці-
ональних та соціокультурних рецепціях [8, 28–32; 12, 175–179]. Об’єднуючим 
чинником постає творення історико-культурних цінностей, перш за все, в галузі 
освіти, науки та культури і, перш за все, відкриття в Україні університету, про 
що свідчить «Записка 1801 г. о нуждах малороссійского дворянства» [1, 310]. 
Але найбільше інтерес до українства через актуальність «малоросійського пи-
тання» було висвітлено в літературних творах українських письменників цієї 
доби, які є цінним історико-документальним джерелом для дослідників різних 
галузей, в тому числі й культурологів. Адже естетичні принципи українських 
митців XVIII–XIX ст. мали глибоке національне коріння, а у своїй творчості 
вони наблизилися до нового реалістичного методу, що й характеризувало новий 
український напрям в літературі цієї доби. У своїй програмній статті «Роздуми 
Мазепи» М.Гоголь уперше в українській історіографії XIX ст. ствердив, що 
українська «волелюбна нація» на чолі з провідною козацько-гетьманською вер-
ствою (українським шляхетством), мала свою «самобутню державу» з демокра-
тичним козацьким ладом і «надалі хотіла жити» у своїй суверенній державі. Тому, 
культурософське бачення «малоросійства» в контексті історико-культурної дійсно-
сті України кінця XVIII – першої половини XIX ст. М.Гоголь проектував на на-
ціонально-державницьке й культурне відродження, де українство є носієм 
національної традиції, культурної свідомості та ідентичності. 
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ПОЯС ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ УКРАЇНСЬКОГО  
НАРОДНОГО КОСТЮМА СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ  

КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 
 
У статті розглядається пояс як невід’ємний елемент українського народного ко-

стюма Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ – початку ХХ століття з метою вияв-
лення його художніх особливостей. 

Ключові слова: український народний костюм, пояс.  
 
Belt as inalienable element of the Ukrainian traditional costume in region of middle 

Dnieper Ukraine in the period of the end ХІХ– begin ХХ centuries. In the article a belt is 
exploring as inalienable element of the Ukrainian traditional costume in region of middle 
Dnieper Ukraine in the period of the end ХІХ – begin ХХ centuries with the purpose of the 
determination of his art features and semantic value. 

Key words: Ukrainian traditional costume, belt. 
 
В наш час спостерігається чітка тенденція зростання інтересу суспільства 

до українського народного костюма, декорувальних технік, оздоб. Таким чи-
ном, дослідження окремих елементів українського народного одягу ХІХ – ХХ 
ст. є важливою та актуальною задачею. 

Використання вітчизняними та зарубіжними дизайнерами прикрас та на-
шивного декоративного оздоблення сучасного костюма в українському народ-
ному стилі свідчить про значний інтерес до традиційного декоративно-прикладного 
мистецтва України. 

Результати аналізу наукової літератури підтверджують, що історії україн-
ського костюма присвячено багато наукових праць серед яких найбільш 
відомими є роботи таких вчених як К.І. Матейко, М.С. Білан, Х.К. Вовка, 
Г.Г. Стельмащука, Т.О. Ніколаєвої, Г.В. Врочинської, Т.В. Кара-Васильевої, О.С. Фе-
дорчука, В.К. Борисенко, М. Селівачова, З. Васіної та інших. 

В галузі етнографії та народознавства методика дослідження одягу є ус-
таленою. Походження одягу, як явища історичного, є одним із основних питань 
у вивченні українського традиційного вбрання. 

Існує певна відмінність в прийнятих концепціях виникнення одягу і його 
подальшого розвитку. Найбільш розповсюдженою є концепція одягу як куль-
турного явища, що змінюється із часом під впливом факторів соціально-
економічного та науково-технічного характеру [11, 13]. 
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Особливий вплив на розвиток одягу мали соціальні процеси, що 
відбувались на той час в суспільстві. В результаті спостерігалося домінування 
тих чи інших форм одягу та окремих ознак, що лежать в основі сучасної 
типологізації костюма та періодизації його історії. До основних критеріїв 
класифікації віднесено: матеріал, крій, техніка виконання, оздоблення, колори-
стика, способи носіння та поєднання складників вбрання у комплекси. Тому 
аналізу піддаються як конструктивно-технічні прийоми створення об’ємно-
просторових форм одягу, так і орнаментально-колористичні особливості його 
художнього оформлення. 

Таким чином, в художньо-естетичних ознаках одягу помітно виявляються 
етнічні особливості, традиції і психологічний склад народу. Вивчення україн-
ського традиційного одягу включає також аналіз художніх прийомів в творчості 
українського народу взагалі [2, 20]. 

В рамках етнографічних досліджень проводився системний аналіз 
специфіки та етнокультурної спорідненості українського одягу з одягом інших 
народів. В тому числі вирішувалось питання походження форм одягу, виявля-
лись причини, що викликали або зупиняли побутування цих форм. 

Розкриття семантичного значення прикрас та інших складових елементів 
традиційного українського костюма зумовлює нові підходи або помітно 
розширює область вже існуючих досліджень художніх особливостей українського 
народного строю. 

Мета даної роботи полягає у виявленні художніх особливостей народних 
поясів Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Наприкінці XIX – на початку XX ст. етнічна специфіка українського на-
родного костюма найбільше зберігалася в комплексах селянського вбрання, 
завдяки чому за ним закріпився термін «народний костюм». Насправді ж 
останній, не маючи єдиного загальнонаціонального варіанта, побутував як ряд 
регіональних комплексів та їх локальних варіантів. 

Регіональна специфіка костюма передається символами, які належать до 
числа етнічних, але сприймаються як такі лише певною частиною нації. 
Символіка народного костюма – важлива складова національних традицій. 
Зафіксована у такий спосіб соціально значуща інформація забезпечує не лише 
розвиток самого костюма, а й значною мірою життєздатність усієї нації. Знакові 
функції належать до тих стереотипів, в яких упродовж віків втілювався досвід 
поколінь, їхні уявлення про навколишній світ і людину в ньому. Вони стосу-
ються насамперед регламентації буденного, святкового, обрядового костюма, 
естетичного вирішення одягу певних соціальних груп, норм і правил користу-
вання одягом залежно від віку, статі, сімейного стану, уявлень про межі дозво-
леного у проявах особистих смаків та уподобань. 

Пояс був невід’ємною частиною комплексу українського народного кос-
тюма кінця ХІХ – початку ХХ ст. Як і основні його елементи, він пройшов три-
валий шлях свого розвитку. Це призвело до значного різноманіття функцій і, 
відповідно, використання різних матеріалів, технік виконання, художніх 
рішень. 
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Пояс – яскравий виразник локальної специфіки костюма. Відбиваючи 
етнічну історію, етнокультурні взаємовпливи, виступаючи соціальним покаж-
чиком, пояс підкреслював ступінь заможності, класову приналежність, вира-
жаючи психологію, звичай, етичні та естетичні уявлення народу. З поясом 
пов’язано безліч усталених традицій, він виступав вагомим компонентом в на-
родних обрядах, повір’ях, про що свідчать фольклорні джерела. 

Пояс був виразником естетичних поглядів. Це важливий функціонально-
декоративний елемент, що підкреслював святковість чи духовність комплексу, 
створював цілісний художній образ. 

У традиційному українському костюмі Середньої Наддніпрянщини кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. пояс виконував різноманітні функції. За допомогою пояса 
закріплявся поясний та верхній одяг (для утеплення). Він захищав та стягував 
м’язи живота під час тяжкої фізичної праці. На поясі зберігалися різні предмети 
повсякденного вжитку [2, 112]. 

Пояс був своєрідним талісманом, магічна сила якого збільшувалася, якщо 
він виготовлявся з добре орнаментованого рушника. Такі пояси найчастіше ви-
користовували в обрядовому одязі, коли виникала нагальна потреба у забезпеченні 
щасливої долі. 

У слов’янських народів здавна існувала традиція зображати на поясі певні 
знаки-обереги, символи, емблеми, а у ХІХ ст. в орнаментацію пояса нерідко 
вписувалися ініціали, дата та місце народження, ім’я коханої людини. Така 
традиція, наприклад, широко побутувала і в кінці ХІХ та на початку ХХ ст. у 
болгар [12, 138]. 

Дослідники неодноразово підкреслювали емблематичне значення 
українських орнаментованих поясів. З ними пов’язані питання народної етики, 
а також обрядовості. 

В українському народному одязі пояс вважався не просто одним із його 
компонентів, він був показником усталених етичних норм. Вважалось гідним 
осуду з'явитись на людях без пояса: це могла, дозволити собі лише людина, 
котра втратила будь-яке сумління – вийти на люди без пояса означало «розпоя-
сатися» [13, 76]. 

Локальну своєрідність традиційних поясів ХІХ – початку ХХ ст. створю-
вали матеріал, розмір, техніка виготовлення, орнаментація і колорит, а також 
способи пов’язування.  

Пояси виготовляли з вовни, льону, коноплі, тканини, шкіри. Заможне на-
селення використовувало шовк-сирець різних кольорів, срібну та золоту нитку 
[3, 171]. 

Наприкінці ХІХ ст. найбільш розповсюдженими поясами були вовняні 
саморобні, пофарбовані домашнім способом у яскраві червоні, зелені та інші 
кольори. Бідніша частина населення економічно відсталих північних районів 
носила нефарбовані білі пояси, а то і просто лико чи мотузок. 

Крім саморобних поясів, поширені були й пояси, виготовленні міськими 
ремісниками. Починаючи з другої половини ХІХ ст. саморобні пояси заміню-
валися фабричними [10, 118]. 
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Білий пояс-рушник був обов’язковим для нареченого під час весільного 
обряду. Наречена на Полтавщині підперезувала нареченого святково вишитим 
поясом, що, за народним повір’ям, зміцнював чоловічу силу.  

Мотиви орнаменту та в цілому композиція залежно від призначення руш-
ника мали символічне значення, де кожна риса, кожне сполучення було ком-
плексом повних розумінь, символом застережень тощо. Орнаментальне 
оформлення відповідало обрядовому призначенню рушника [7, 121]. 

В орнаменті українських рушників-поясів простежується дбайливе збе-
реження реліктових, іноді ще язичницьких, античних, візантійських, давньо-
руських, східних елементів, трансформованих місцевими народами традиціями 
відповідно до своїх усталених морально-етичних норм та естетичних ідеалів. 

Найпоширеніша композиція, яка завжди мала направленість вертикалі, 
була рослинного характеру і символізувала «дерево життя». Даний мотив часто 
використовувався в оздобленні поясів та рушників Середньої Наддніпрянщини 
кінця ХІХ початку ХХ ст. 

Світове дерево або дерево Життя уособлює єдність усього світу, воно є 
«космологічною знаковою системою світоустрою». В ньому поєднались уяв-
лення про час, простір, життя і смерть, організацію громади. 

Дерево – центр космосу, стержень, навколо якого закручується життя, 
вісь Всесвіту. Світове дерево часто ототожнюється з деревом, життя – з книгою 
доль. На листках дерева життя ніби написані людські долі. Коли людина вмирає – 
зривається листок. 

Одночасно із творенням образу світового дерева виникла і розгалужена 
система протиставлень, адже були вже сформовані просторові й часові уявлен-
ня, які отримали свої місця на симетрично розташованих гілках дерева чи на 
протилежних кінцях стовбура. Можна привести основні пари протиставлень: 
день – ніч, літо – зима, життя – смерть, праве – ліве, пряме – криве, верх – низ, 
огонь – вода, чоловік – жінка, парне – непарне. 

Слід зазначити, що на той час не існувало протиставлень типу добро – 
зло, просто якесь ціле ділилось на дві протилежності – частини цілого, вісь 
світового дерева, утверджуючи лад. В основі дерева лежить хрест, тобто на 
горизонтальній площині воно і простір довкола діляться на чотири частини, 
реалізуючи уявлення про час (ранок, день, вечір, ніч; весна, літо, осінь, зима) і 
простір (схід, південь, захід, північ). 

По вертикалі світове дерево членується на три частини: нижню, коріння 
(підземний світ), середню, стовбур (зелений світ), середній, стовбур (зелений 
світ) та верхню, корону (небесний світ). До кожної з цих частин прив’язані 
певні істоти: внизу, біля коріння, містяться змії, риби, водоплавні птахи й тва-
рини, бо низ дерева – то не лише підземний світ, алей море, річка, вода. 

Виникає навіть потрійне протиставлення: небо – земля – вода, де земля 
відносно неба займає нижню позицію, а відносно води – верхню. В середній 
частині – землі – зосереджені зображення великих тварин – биків, коней, 
оленів, вовків, ведмедів, також присутні зображення людей. У верховітті 
світового дерева селяться птахи і бджоли, розташовуються небесні світила 
(сонце, місяць). 
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Найчастіше як світове дерево виступають дуб, явір, верба, липа, береза, 
вишня, яблуня, груша. 

Дерево життя – це і дерево роду, де кожна квітка позначає родича, всі ра-
зом , на дереві, втілення родоводу людини. Найпростіше, тричленне позначення 
дерева – сім’ї є стовбурець з трьома гілками: батько, мати, дитина. Розгалу-
жуючись, дерево охоплює братів і сестер, тіток, дядьків, дідусів і бабусь – усіх 
членів роду. 

Родовідні дерева вишивались червоними нитками на білому полотні долі – 
рушника і вішались як оберіг над образами, вікнами, й дверима. Біля гілочок, 
які символізували членів сім’ї жіночої статі, малювали листочок барвінку, 
чоловічої статі – зірку. При народженні дитини – домальовували гілочку, помер 
хтось – хрестик.  

Птахи, що є посередниками між світом живих і світом предків і ніби охо-
ронцями роду виступають помічниками і радниками при підборі пари. Часом в 
композиції Дерева життя з’являлися стилізовані фігури людей (особливо у 
весільних рушниках постаті парубка та дівчини у вінку та стрічках) [9, 97]. 

Кожний зразок поясу-рушника – є унікальним рукотворним художнім ви-
твором, що наповнений конкретним символічним змістом.  

В кінці ХІХ – на початку ХХ ст. за розміром (особливо шириною) і при-
значенням можна виділити дві групи поясів. 

По-перше, це досить вузькі пояси – крайки (окрайки, попружки), за допо-
могою яких тримався на стані стегновий одяг. Ширина їх досягала 3 до 15 см, 
довжина до 3 м. По-друге, пояси широкі (до 30 см), якими здебільшого 
підперезували різні види верхнього вбрання, в деяких випадках нагрудного 
одягу. За технікою виготовлення вони могли бути ручного і машинного ткацтва 
та плетені [8, 108]. 

На Правобережній Україні в якості пояса підв’язувались складеною вдвоє 
яскравою хусткою, кут якої розташовувався спереду, а кінці зав’язувались на 
спині. Хустки, як і пояси-рушники, виконували функції поясу та передника-
запаски.  

Саморобні пояси були монохромними (виготовлялись з попередньо по-
фарбованого в червоний, зелений, синій, фіолетовий кольори прядива) та 
поліхромними, що багато прикрашались орнаментом. 

Для Лівобережжя були характерними пояси з рослинним орнаментом, так 
звані «окаті». Композиція декору ускладнювалась на кінцях пояса. Особливою 
декоративністю відрізнялись полтавські пояси з рослинним поліхромним 
візерунком. Різноманітні мотиви орнаменту мали місцеві назви: «гречковий», 
«сливками», «качалочками», «ключовий». Відомими на Середній Наддніпрянщині і 
пояси, прикрашені вертикальними смугами, іноді у вигляді «стрілок» з пофар-
бованого місцями в різні кольори прядива. 

Ткалися пояси переважно полотняними переплетеннями без допомоги 
ткацького станка на дощечках, на нитку, на бердечці. Такі пояси могли бути 
одноколірними (без малюнка) або ж (нерідко) пофарбованими у червоний чи 
зелений кольори, а також поліхромними, з виразним орнаментальним малюн-
ком геометричного або рослинного характеру. Викінчувалися пояси різноколір-
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ними торочками або великими круглястими китицями (кутасами). Одночасно 
побутували пояси, плетені в особливий спосіб – «по стіні» [15, 198]. 

Існувала велика кількість різних способів пов’язування саморобних пле-
тених і тканих поясів, які надають певної локальної специфіки комплексам 
різних районів України. На її більшій території пояс пов’язували поверх сороч-
ки та розпашного, а потім і зшитого стегнового одягу (запаски, дерги, пахти, 
спідниці), зав’язуючи на вузол ззаду (на спині). На правобережній Черкащині, 
наприклад, він часто пов’язувався і поверх керсетки, зав’язуючись спереду ве-
ликим бантом. 

Підперезуючи верхній одяг, пояс часом закладали в такий спосіб, що його 
кінці підтикалися з боків і вільно звисали донизу. Загалом для жіночого та 
дівочого костюма характерним було спускання кінців пояса по спині або спере-
ду, а для чоловічого з боків [6, 174]. 

Українці Наддніпрянщини носили вузький шкіряний або з рослинних во-
локон пояс «очкур», що втягували в обшивку «очкурню» шароварів. Пояс був 
великої довжини, застібався на пряжку. Вільну частину поясу прикрашали ме-
талевими ґудзиками і бляшками з тонкої жесті та латуні [4, 112]. 

Народні пояси мали велике значення в загальному композиційному 
вирішені костюма. Виконуючи своє утилітарне призначення, вони істотно 
впливали на силует комплексу. З допомогою різних способів носіння, пов’язування. 
Підтикання поясів вбрання набувало різних композиційних акцентів [14, 76]. 

Виразне орнаметально-колористичне рішення пояса було одним із 
вирішальних моментів у загальній колористиці комплексу народного вбрання 
Середньої Наддніпрянщини. Пояси надавали одягу різноманітних кольорових 
композиційних акцентів. Багатство технік виготовлення, колориту, орнаментації, 
способів пов’язування саморобних тканих і плетених поясів – свідоцтво художньо-
го різноманіття народних композиційних прийомів, вміння надавати закінченість і 
виразність кожному елементу, що входить в комплекс народного одягу. 

Таким чином, проведений аналіз дозволяє зробити наступні висновки. 
Пояс був невід’ємною частиною комплексу традиційного українського костюма 
кінця ХІХ – початку ХХ століття. Локальну своєрідність традиційних поясів 
створювали матеріал, розмір, техніка виготовлення. 

В орнаменті українських рушників-поясів простежується дбайливе збере-
ження реліктових елементів, трансформованих місцевими народами традиціями 
відповідно до своїх усталених морально-етичних норм та естетичних ідеалів. 
Найпоширенішою композицією, що використовувався в оздобленні поясів та 
рушників Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ початку ХХ століття було 
«Дерево життя». 

Світове дерево уособлювало єдність усього світу, було «космологічною 
знаковою системою світового устрою». В ньому поєднались уявлення про час, 
простір, життя і смерть, організацію громади. 

Існувала велика кількість різних способів пов’язування саморобних пле-
тених і тканих поясів, які надають певної локальної специфіки комплексам 
різних районів України. 
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Виразність орнаметально-колористичного рішення пояса було одним із 
вирішальних моментів у загальній колористиці комплексу народного вбрання 
Середньої Наддніпрянщини. 

В кінці ХІХ – на початку ХХ століття в Україні всі компоненти народного 
костюму на різних рівнях зазнали впливу урбанізації (використання фабричної 
тканини, купованих речей, відтворення міських фасонів і альбомної орнаменти-
ки). Сакральний зміст символіки костюму все більше втрачався.  

Доповнення сучасного одягу українськими традиційними поясами, їх 
стилізація та застосування новітніх технологій створення з метою використання 
в дизайнерських колекціях одягу надає нового дихання даному елементу 
вбрання. Важливим є дослідження видів, орнаментації, народних способів ви-
готовлення поясів та використання цих знань при проектуванні колекцій одягу 
з метою зацікавлення сучасної молоді українським народним вбранням, поши-
ренням українського народного декоративно-прикладного мистецтва.  
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Своєрідним симптомом модернізації вітчизняної епістемологічної моделі 

стала поява цілої низки соціогуманітарних наук, які претендують на місце мен-
тальних лабораторій науковців. Конкуренція наукових ідеологій, очевидно, 
може бути результативною на рівні досліджень конкретних феноменів, що сво-
єю складністю формують міждисциплінарність як дослідницький принцип. На 
наш погляд, одним з тих явищ, яке у пошуках відповідей на актуальні запити 
щодо людини дозволяють, не ігноруючи сталі наукові підходи, усе ж не обме-
жуватися лише ними, – є культура. Культурологічний ракурс суспільних проце-
сів передбачає не лише зміну змістовного спектру проблеми, а й самої його 
логіки її постановки та пошук адекватного інструментарію її вирішення. Рест-
руктуруванню підлягає цілий комплекс категорій, за допомогою яких моделю-
ються змісти сучасних соціальних процесів та й самі практики їх використання, 
на яких будується відповідна система знань. Це стосується і науки, яку можна 
розглядати не тільки як складову культурної системи суспільства, а й як куль-
турне за своєю суттю явище. Принаймні відсутність принципових розбіжностей 
між визначеннями культури та науки дозволяє сприймати їх як тотожні, хоча і 
не рівні за ємністю поняття. З філософської позиції цю проблему піднімали 
С. Крымский, М. Мамардашвили, В. Мєжуєв, В. Мейзерский, Б. Парахонский, 
В. Порус, М. Попович. Особливості культурології як науки системно розкрито 
російськими науковцями: Е. Александровою, І. Биховською, Г. Звєревою, С. Лєвіт, 
К. Разлоговим, Ю. Рєзніком, Е. Орловою, О. Флієром тощо. З числа українських 
досліджень вартими уваги є праці Є. Більченко, І. Дзюби, В. Шейка. Авторська 
позиція щодо деяких з аспектів цієї теми вже частково викладена в попередніх 
публікаціях [3–8]. Отже, завданням цієї наукової розвідки є осмислення культу-
рології як явища, яке відображає тенденції зміни сучасної наукової культури. 

За своїми фундаментальним рисами культурологія є пострадянським фе-
номеном, який не має адекватної відповідності ані у вітчизняній, ані у сучасній 
зарубіжній науці. Дискусія між прихильниками та противниками культурології 
триває. Аби уявити різні її аспекти, слід було б узяти до уваги, що у ній беруть 
участь з одного та іншого боку як спадкоємці «радянського суспільствознавст-
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ва», так і «модерністи», які тяжіють до сучасних методологічних моделей. Від-
мінними є також позиції науковців, що намагаються використовувати поняття 
«культурологія» для визначення методологічних новацій, і тих, хто міркує про 
неї з позицій наукових традицій. Виявляється, що це поняття виглядає спірним і 
у середовищі дослідників, для яких воно є відповідником сучасних культурних 
досліджень, і тих, хто розглядає її як оригінальний науково-історичний сюжет. 
Це накладається на невирішеність проблеми політичної та ідеологічної ангажо-
ваності соціогуманітарних наук у пострадянському суспільстві загалом, а також 
обопільної схильності науковців та влади до використання культури та культу-
рології для вирішення стратегічних політичних питань в кожній з незалежних 
держав колишнього СРСР.  

Сьогодні вітчизняна культурологія має усі інституціональні ознаки офі-
ційно визнаної науки. Проте, це ще не означає наявності наукового співтовари-
ства культурологів, без якого функціонування наукової парадигми майже не 
можливе. Так само і з категоріальним забезпеченням: основний арсенал культу-
рології складають філософські, історичні та соціологічні поняття. Теоретичний 
фундамент культурології вибудовується переважно на основі провідних соціа-
льних та антропологічних концепцій, що виникли упродовж ХХ ст., але, як 
правило, представлених через філософську рефлексію. Методологічно культу-
рологія є міксом, що ситуативно вибудовується кожним дослідником залежно 
від його досвіду, ментальних настанов та від предмету уваги. Дослідницька 
практика, що складається упродовж останніх двадцяти років з моменту офіцій-
ної появи культурології у переліку наукових спеціальностей, дозволяє класифі-
кувати культурологію як сферу трансформації соціально-гуманітарних наук у 
пострадянському просторі. Тому ствердно говорити про наявність культуроло-
гічного підходу надзвичайно важко. Очевидно, ідеться про намір визначення 
культурних змістів як найбільш вагомих у числі інших складників, що забезпе-
чують існування явища. Культурологія сама по собі не є однозначно затребува-
ною – наука з такою назвою існує не скрізь. Загалом, сьогодні – це сфера 
дискурсивної практики, яка базується не стільки на теорії, скільки на прецеден-
тах – концептуальних дослідженнях, що претендують на адекватне науковій 
моді відображення певних ситуацій та процесів. Отже, науковість культуроло-
гічних досліджень виявляється лише у процесі їх обговорення та наступного 
прийняття або не прийняття результатів не стільки професіональним науковим 
середовищем, скільки широким колом фахівців, для яких використання поняття 
«культура» є принципово значимим.  

Досить вільному тлумаченню специфіки культурології та її місця серед 
наук сприяє й основний предмет інтересу її представників. «Культура» є понят-
тям з величезною історією і безмежною перспективою усвідомлення. Підтвер-
дженням прогресуючого зростання наукового та філософського інтересу до 
культури упродовж двадцятого століття, власне, і є виникнення ідеї культуро-
логії. Опрацювання культури в наукових теоріях обумовлено потребою у більш 
пластичному описуванні соціальної практики. Проблема полягає не у тому, що 
явище, про яке йдеться, є невідомим, а якраз навпаки – таким, що існує у тако-
му різноманітному змістовому спектрі, що певні спроби його концентрованого 
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викладу неминуче провокують подальші пошуки найбільш виразної формули 
відповідної очікуванням сучасників.  

Найбільш зрозумілими і прийнятними є ті аспекти культури, які спричи-
нили звернення до цього поняття на початку історії його функціонування. Очі-
кування універсального варіанту тлумачення культури є невиправданими з 
пізнавальної точки зору і ніяк необґрунтованими реальними суспільними по-
требами. Реальність культури – у першу чергу – реальність колективної та ін-
дивідуальної свідомості. Інтерес до ідеї культури не залежить безпосередньо 
від рівня або стилю життя. Так, на руїнах «марксистсько-ленінської теорії куль-
тури», яка здебільшого була зведена до схематичного соціополітичного конс-
труювання, не виникло якоїсь принципово нової теорії культури, яка б 
відображала сучасний погляд на саме явище. Демонстративне прощання з «ма-
рксизмом» у вітчизняній науці не призвело до глибинного переосмислення са-
мого пізнавального інструментарію. Спроба влити у старі міхи вітчизняної 
гуманітаристики молоде вино нової проблематики поки що не дала нової якості 
продукту. Намагання якомога швидше позбутися ознак минулого та запозичен-
ня, як здається, більш сучасної наукової технології дало взнаки у тактиці конк-
ретних досліджень, меншою мірою – у їх стратегії. Звідси й надзвичайно 
широкий спектр уявлень про те, що є культурологічним дослідженням і за яки-
ми критеріями можна визнати ступінь його науковості.  

Отже, невирішеність фундаментальних проблем культурології, з одного 
боку, дає широкий простір для її внутрішнього структурування у відповідності 
до сучасного стану науки, а з іншого – її теоретична невизначеність дещо зава-
жає сприймати результати досліджень як гносеологічно актуальні. У той же 
час, альтернативність культурології, можливо, і полягає в її методологічній 
«неконцентрованості», в епістемологічній незавершеності, яка певною мірою 
демонструє ту форму наукового знання, яка є прийнятною в існуючому соціа-
льному та ментальному контексті. Філософізація культурології, яка спостеріга-
ється упродовж останніх десятиліть не є безальтернативною. Здається, це 
найменш конфліктний варіант методологічного наближення паралелей вітчиз-
няних та зарубіжних культурних досліджень у перспективі пострадянської нау-
ки. Вибудовування поняття «культура» у відриві від реальних її форм, 
спираючись лише на логічні процедури, – не є найефективнішою стратегією. 
Хоча, як свідчить досвід використання поняття «культура» у соціології, політо-
логії, психології та решті емпіричних сфер досліджень, відсутність бодай тео-
ретичного контуру культури передбачає перспективу категоріальної анархії. 

Більше того, подальші спроби опанувати зміст культури за класичними 
раціональними схемами більше схожі на вправи з риторики, ніж на теоретизу-
вання. Якщо не перевантажувати поняття «криза» зайвим негативним підтекс-
том, можна було б говорити про своєрідну кризову ситуацію у теорії пізнання. 
Проблема наукової концептуалізації культурології багато у чому обмежена 
присутністю її складових у більшості сучасних соціальних та гуманітарних на-
ук. З іншого боку, культура виступає як щось очевидне, доступне, зрозуміле без 
зайвого теоретизування – тобто як явище, що, начебто, не потребує категоріа-
льного обмеження і не обов’язково передбачає його логічне осмислення. Скла-
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лася парадоксальна ситуація, коли категорія функціонує без конкретної теорії, 
точніше – у надто широкому смисловому контексті, щоб можна було говорити 
про теорію культури. Навпаки, культура слугує поняттям, яке покликане зафік-
сувати розбіжності, розмаїття, множинність соціальних та психічних проявів 
людини. Розмаїття культурних форм, зазвичай, зазначається як позитивна озна-
ка. Складність змістів є бажаним і сприймається як запорука життєздатності 
будь-якого культурного явища. Отже, пустоту поняття «культура» покликані 
заповнювати конкретні соціологічні, історичні, етнологічні, географічні, полі-
тологічні дослідження, які, у зв’язку з специфічним предметом уваги з боку їх 
представників, визнаються культурологічними.  

Культурологія є прикладом не тільки наукового консенсусу, а й погра-
ниччям між наукою та позанауковим знанням, демонструючи парадигму «нової 
раціональності». Для неї так само, як і для інших соціальних та гуманітарних 
наук, актуальним є не лише пошук «власної» мови дослідження (вибудовування 
системи взаємопов’язаних категорій), а й встановлення «факту» як предмета 
рефлексії. Можливо, культурологічним можна вважати такий підхід до будь-
чого з максимальною орієнтацією на структуру культури. Тобто структуруван-
ня (конструювання) культури виявляється принциповою процедурою для усві-
домлення її як проблеми. Як і у випадку з усвідомленням людини та суспільства, 
культура, очевидно, залишиться «вічною» темою науки, тематично невичерп-
ною і до кінця не вирішуваною лише раціональними методами. Нерідкісним є 
визнання якоїсь магічності культури, її таємничості. Складність ототожнення 
схематичної моделі культури з її реальним проявом завжди породжує незадово-
лення черговою з численних дефініцій культури. Зрозуміло, що культура є фу-
ндаментальною характеристикою людини у будь-яких її проявах. Невипадково, 
що вказати на її сутнісну характеристику так само важко, як і визначити людсь-
ку сутність. Утім в історії інтерпретації культури склалося декілька стійких 
традицій. Зокрема, культура пояснюється як адаптивна система, аналогічна 
природному відбору, але принципово відмінна від нього своєю позагенетичніс-
тю. Інший варіант – культура, як втілення духовності у всіх її різновидах. В 
останньому випадку вона представлена широким класом явищ – від мови, текс-
тів, символів та їх значень до поведінки, яка ці символи реалізує. Не маючи на-
міру докладно аналізувати кожну з цих позицій, мусимо обмежитись лише 
нагадуванням основних дослідницьких підходів до культури, які зберегли свою 
значимість до сьогодні і які є не стільки альтернативними, скільки взаємодопо-
вненнями одне до одного.  

На наш погляд, такими є антропологічний, аксіологічний, діяльнісний 
підходи. У сукупності вони дають можливість побудувати стереоскопічну мо-
дель культури як специфічно людського способу існування. Отже, найбільш ор-
ганічним контекстом культури є антропний та історичний. Тобто використання 
поняття культура передбачає можливість або наявність людини, яка у процесі 
своєї життєдіяльності демонструє інаковість щодо інших способів існування і 
доводить свою життєздатність розмаїттям конкретних форм самоорганізації. 
Нескінченність спроб визначення культури пов’язана з тим, що в одній формулі 
мають бути враховані як екзистенційний, так і соціальний аспекти існування 
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людини. Проте, якщо, спрощуючи чисельні концепції та підходи, сформулюва-
ти необхідні елементи структури культури, очевидно, такими можуть бути ідеї, 
норми, процеси. Усе це узагальнюється категорією «досвід», яка використову-
ється у теорії культури у якості поняття, що відображає соціальну детермінова-
ність культурної практики. Найбільш адекватним втіленням цієї структури є 
традиція, внутрішня динаміка якої робить культуру найбільш очевидним іден-
тифікаційним кодом людини. Проблемою залишається «наукова традиція» ін-
терпретації цього процесу, у якій знаходиться місце сакралізованим схемам 
соціального редукціонізму. 

Залежно від уявлень про сутність культури, маємо змінювати і підхід до 
розуміння науки. Наприклад, науку, з огляду на її результати для розвитку люд-
ства, можна так само, як і культуру, сприймати як цінність або як систему цін-
ностей. У контексті діяльнісного підходу до культури науку також можна 
тлумачити як специфічний спосіб діяльності або свого роду інтелектуальну 
технологію. Враховуючи антропологічний вимір культури, наукову практику 
також можна інтерпретувати в сукупності її проявів як певний спосіб життя 
(якщо ідеться про науковців) або ж як важливий елемент суспільного буття, 
який забезпечує важливу складову – пізнавальну сферу. Наука, так само як і 
культура, може сприйматися за фактом її конкретного втілення і аби її описати, 
варто взяти до уваги сукупність специфічних характеристик: структурних, ор-
ганізаційних, проблемно-тематичних, методологічних тощо. Можливим є також 
аналіз культури в дещо узагальненому контексті норм та ідеалів. Але який би 
шлях аналізу науки в контексті культури не був би обраним – навряд чи є під-
стави вважати наукову сферу відокремленою від культури. Звичайно ж, маємо 
уявляти і ті складні моменти неспівпадінь обох понять, які виглядають парадо-
ксально. А саме наука як і будь-яка інша діяльність передбачає формування пе-
вних традицій. З одного боку, наукова практика, на перший погляд, є доволі 
консервативною, оскільки передбачає спадковість у вигляді «законів» та «пра-
вил» в якості умови її здійснення. З іншого боку, дослідницька діяльність спря-
мована на перевірку міри істинності наукових норм, тобто передбачає процедури 
обґрунтування, доведення, встановлення, а в разі невідповідності – коригування 
існуючих формул. Проте такого роду ревізія не несе загрози відмови від науки 
як такої або заперечування якихось зі вже прийнятих положень. Як вказує 
М. Попович: «…наука – такий вид культури, в якому діє поняття істинності і 
критерій доказовості чи, м’якше, обґрунтованості, однаковий для всіх епох і 
народів» [9]. Саме наявність універсальних правил робить наукове знання стій-
ким і навіть зміни у ставленні до доробку минулого та переосмислення його 
значення не призводять до руйнації самої наукової системи та її соціального 
статусу. 

Попри те, що наука є суто європейським явищем за своїм походженням, 
впродовж останніх трьох століть вона стала однією з універсальних характери-
стик сучасних суспільств, яка може характеризувати їх потенціал, а відтак слу-
гувати і критерієм їх успішності. Наукова практика передбачає змагальність і 
конкурентність, тому природною є практика порівняння її стану в різних дер-
жавах. Для встановлення «рівня розвитку» науки напрацьовані критерії, які 
широко використовуються у практиці створення міжнародних рейтингів. Най-
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важливішою їх складовою є поняття «досягнення», тобто наукове відкриття. У 
цьому сенсі наука відповідає тому визначенню культури, яке передбачає її тлу-
мачення як втілення всього того, що є кращим в певному суспільстві. Отже, ко-
ли вважати цінність науки безумовною, маємо описувати її прояви як ознаки 
відповідності певним цивілізаційним стандартам. Оціночне сприйняття науки 
не убезпечує від помилок в адекватному визначенні її стану, а також від хибних 
уявлень про конкретну культурну ситуацію, оскільки самий факт існування на-
уки в суспільстві вже мав би бути оцінений позитивно. Такого роду «широкі» 
узагальнення можуть бути використані для масштабної схематизації минулого 
або сучасності у вигляді цивілізацій, але не є ефективними для розуміння якіс-
них характеристик культури. 

Але слід мати на увазі, що співвідносність наукових результатів можлива, 
в першу чергу, в фундаментальних та точних науках, де є чіткі правила та сис-
тема оцінки результатів. Набагато важче віднайти «формулу успіху» в соціогу-
манітарних сферах знань, де велика доля ймовірності, умовності, які залежать 
від контексту. Зважаючи на те, що наука загалом є технологією оперування іде-
ями та змістами, вона цілком може бути співставленою з іншими інтелектуаль-
ними, а також ірраціональними практиками, що характеризують суспільства в 
їх історичному поступі і відображають варіативність їх ціннісних систем. Оскі-
льки стратегія пізнання реалізується в конкретних формах і в конкретних умо-
вах, припустимим є використання формули «національна культура» та, відповідно, 
«національна наука». У цьому випадку маємо на увазі своєрідну субкультуру, 
яка відображає загальну специфіку суспільства, представлену у сукупності 
прийнятих у ньому норм.  

Варто розрізняти нормативність як принцип у визначенні культури та на-
уки і норму як механізм регулювання суспільної діяльності. «Різниця між нау-
кою й іншими формами культури з нормативної точки зору полягає у тому, що 
в науці існують чіткі правила чи норми, за якими приймаються або відхиляють-
ся певні положення» [9, 50]. Вимога істинності, яка є значимою для пізнаваль-
них процедур, не є важливою для культури: в різних її аспектах діють різні 
критерії прийнятності. Норма, якщо її розглядати не як «ідеал» або «еталон», 
може існувати у вигляді правил та ідей, що є загальноприйнятими, тобто є «вті-
леними ідеалами» групи чи суспільства загалом. Зрозуміло, що такого роду но-
рми є історично мінливими і передбачають тимчасовість «правильності», яка є 
результатом їх реалізації. Немає тих норм, які б втілювались адекватно і в по-
вній мірі. Завжди можна віднайти певний зазор між бажаним та дійсним. Але в 
історичній ретроспективі норми хоча і демонструють свою відносність, але все 
ж дозволяють виділити ті, які стають загальноприйнятими, і ті, які залишаються 
специфічними. Так, наприклад, наука як європейське явище, усе ж стала озна-
кою та механізмом будь-якого модернізованого суспільства. Те саме стосується 
ідеї нації. 

Національна характеристика науки ніяк не означає її ізольованості або яко-
їсь винятковості: будь-які обмеження, крім етичних, очевидно, позбавляють на-
уку умов її повноцінного функціонування та сенсу. Однак вже давно стала 
звичною апеляція до ментальності як психо-історичної особливості суспільної 
свідомості, яка знаходить втілення в різних видах соціальних практик. Зокрема 
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ідеться і про культивування певних видів духовної діяльності, які сприймають-
ся в контексті унікальності етнічних та національних спільнот. Мова не про на-
явність або відсутність хисту, наприклад, до науки, а про зацікавлення в ній з 
боку суспільства або його уповноважених у владі, про усвідомлення значимості 
її результатів та можливостей їх використання. Отже, якщо наука у всій сукуп-
ності її змістових та формальних складових так само, як і будь-яка інша форма 
діяльності, може бути яскравою культурною характеристикою суспільства, то 
роль індикаторів, що визначають тенденції змін, належить тим видам інтелек-
туальної практики, які знаходяться на межі можливого знання. До таких, безпе-
речно, належить культурологія. Межа, яку вона визначає: між очевидністю та 
відчутністю змісту культури та недостатністю існуючих засобів його акумуля-
ції та передання. Культурологія, яка дозволяє продемонструвати всі можливі 
засоби сучасної методології, в той же час виявляється інкубатором принципово 
нової наукової парадигми, позбавленої дисциплінарного диктату. Сам предмет 
дослідження культуролога не передбачає принципових обмежень у його усві-
домленні. І хоча питання методології від того не втрачають своєї актуальності, 
однак вони передбачають дещо інший підтекст: більш відповідний напівзабу-
тому архаїчному змісту поняття «метод» – шлях, рух, пошук. Тобто культуро-
логія дозволяє зняти печатку «сакральності» з наукового методу, звільнити 
його від «наукового кріпацтва» і повернути колишню пізнавальну гнучкість за 
рахунок випробовування його ефективності у змаганні з іншими. Таким чином, 
культурологія може сприйматись як трансформаційна модель формування 
культурологічної парадигми сучасної вітчизняної науки. Очевидно, висновок 
про неусталеність критеріїв визначення культурології залишає можливою не 
тільки перспективу її академічної інтеграції або маргіналізації, а й «постдисци-
плінарності».  

Принципова «некласичність» культурології дозволяє розглядати її і як мо-
дель академічного мультикультуралізму, яка може бути охарактеризована ін-
ституційною поліваріантністю, методологічним плюралізмом, теоретичним 
лібералізмом, проблемною постколоніальністю та постмодерністською ідеоло-
гічністю. Культурологія ще раз нагадує про невичерпність проблеми взаємоза-
лежності науки, культури та влади. Влада статусів в межах парадигми змушує 
сприймати науки в своєрідній проекції ієрархічних відносин: «старші» – більш 
авторитетні, хоча і старомодні, «молоді» – більш актуальні, але сумнівні. Мода 
на історичний, соціологічний, психологічний підходи спричиняла міграцію не 
тільки термінології, методик та методологій, а й сприяла соціальній легітиміза-
ції відповідних наук. Суперництво між професійними науковими групами за 
дисциплінарний простір впродовж ХХ ст. дедалі більше звужувало сфери віль-
ної інтелектуальної колонізації і призвело до конфлікту інтерпретацій. Культу-
рологія стала свого роду «Чужим» для соціогуманітарного академічного 
співтовариства [1, 2]. Проте її суперечливий статус та складний шлях консти-
туювання є вагомим аргументом на користь ревізії сталих принципів розмежу-
вання наукових сфер і перегляду звичних методологічних кордонів між ними.  
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У статті аналізуються хроматичні особливості зовнішнього декору сучасної 

смоленської садибної архітектури. Розглядається спектральна структура міських са-
диб, колористика елементів оздоблення, найпоширеніші колірні поєднання. Наво-
дяться результати проведеного кількісного дослідження етнохроматичних традицій у 
народній архітектурі регіону. 

Ключові слова: колір, архітектура, міська садиба, колористика міста, етнохрома-
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Chromatic features of an external decor of modern Smolensk farmstead architecture 

have been analysed in article. The most widespread colour combinations, spectral structure 
of country houses, coloristic of decorative elements are considered. Results of the conducted 
quantitative research of ethnochromatic traditions in national architecture of region are resulted. 

Key words: color, architecture, city farmstead, coloristic of the city, ethnochromatic 
tradition. 
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Численні дослідження вказують на існуючу помітну відмінність архітекту-
рної колористики різних регіонів. Ж.-Ф. Ланкло [7], вивчаючи колірне середо-
вище Франції, виявив «регіональні» кольори кожної її провінції. Схожі 
дослідження були проведені Ф. і М. Кле для нових міст Східного Лілля, Вітро-
ля і ін., Л. Сивіком – для Стокгольма і Гетеборга. У своїх пізніших роботах Ж.-
Ф. Ланкло, Д. Ланкло [8, 9] описали етнокольори 23 країн світу – Алжиру, Анг-
лії, Бельгії, Бразилії, Гватемали, Німеччини, Греції, Данії, Йємену, Індії, Ірану, 
Ірландії, Іспанії, Італії, Люксембурга, Марокко, Нідерландів, Португалії, Росії, 
США, Шотландії, Південної Африки, Японії. 

Л. Абрамов, Я. Виноградов, А. Єфімов, Г. Сомов, О. Суріна, Б. Теплов, 
З. Яргіна у своїх роботах підтвердили існування у вітчизняній архітектурі особ-
ливих регіональних колірних домінант, які формуються під впливом конкрет-
ного природного оточення, кліматичних умов, місцевої колірної культури. 
Водночас, детальне вивчення колористики російської архітектури проводилося 
переважно на матеріалі Москви і Санкт-Петербурга. В багатій та різноманітній 
за змістом краєзнавчій літературі до цих пір мало досліджень, присвячених 
аналізу етнохроматичних традицій архітектури російської провінції.  

Етнокультурні особливості архітектури найяскравіше реалізуються в оздо-
бленні народного житла. У процесі урбанізації в XIX ст. типологія народної 
архітектури утворила дві гілки – міське і сільське житло. Вони відрізнялися одна 
від одної різною мірою залежності від зовнішніх культурних впливів і динамікою 
автохтонності. «Міське житло XV–XVII ст. мало складнішу типологію і зміню-
валося динамічніше за сільське, оскільки мешканці російських міст мали інфор-
мацію про архітектурний образ житлових споруд у сусідніх містах і за кордоном 
Росії. На спорудах цього типу відбивалися перебіг моди і зарубіжні запозичен-
ня» [3, 254–255]. Сільське житло було стійкішим до впливів і самобутнім. 

Сільські жителі Смоленська протягом багатьох століть жили в дерев'яних 
будинках. Зовні дерев'яні, криті соломою будинки селян ніяк не прикрашалися. 
Лише наприкінці XIX – на початку ХХ століття у багатих селян стали 
з'являтися різьблені і розфарбовані наличники вікон, розписні внутрішні двері. 
Проте Ф. Модестов указує на те, що все це виконували, переважно, мандруючі 
майстри і в стилі, не характерному для Смоленщини [4, 12]. 

Міські садиби широко поширилися в Смоленську після Великої Вітчизняної 
війни. Для індивідуального будівництва створювалися сприятливі умови: нада-
валися позики, допомога в придбанні будівельних матеріалів. У додатку до 
плану відновлення і реконструкції міста, розробленому в 1946 році Г. Гольцем, 
були запропоновані проекти забудови будинками індивідуального користуван-
ня декількох районів міста. До кінця 1947 р. ці райони були цілком забудовані. 
Там розмістилися понад тисячі будинків. Садибна забудова дерев'яними будин-
ками перших повоєнних років збереглася до цих пір. У приватних будинках, 
побудованих після війни, живе вже друге покоління. Вулиці з садибною забу-
довою відрізняються особливим колоритом. При виборі кольору для сучасних 
садибних будівель їх власники (люди різних статі, віку, соціального становища, 
з різним здоров'ям і темпераментом) не скуті жодними стильовими нормами. 
Як правило, вони не звертаються до професіоналів для розробки проектів. Тому 
архітектура міських садиб не потрапляє під вплив офіційних стилів і модних 
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течій і представляє особливий дослідницький інтерес у контексті аналізу етно-
хроматичних традицій. 

Вивчення спектральної структури і домінуючих кольорів смоленських 
міських садиб проводилося методом контент-аналізу [1, 130–138]. Розроблений 
бланк контент-аналізу міських садиб міста містив три блоки: перший описував 
географію будинку, другий кодував інформацію про зовнішній вигляд споруди 
(її поверхні, матеріали), в третьому наводилися відомості про колористику 
будівлі. У ході спостереження фіксувався не тільки основний колір будинку, 
але й кількість кольорів, використаних в обробці (багатобарвне або полікольо-
рове оздоблення). З огляду на те, що, як справедливо зазначає А. В. Єфімов, 
традиційно на Русі «зовнішнє розфарбовування житлових споруд зосереджува-
лася, головним чином, на нижніх поверхнях звисів і покрівель, на верхніх час-
тинах стін, заглибленнях наличників вікон і стовпів ґанків, тобто частинах 
будівель, захищених від дії снігу та дощу» [2, 25], велика увага приділялася та-
кож оформленню елементів будинку – декоративних вставок, віконних і двер-
них прорізів, веранди, ґанку, балконів та огорож, а також покрівель архітектурних 
споруд. 

Відбір був районованим відповідно до кількості міських садиб і чисельності 
населення районів міста. Використовувалася процедура двоступінчастого кла-
стерного (гніздового) обстеження. Як кластери відбиралися окремі вулиці. У 
кожному кластері здійснювалося серійне (суцільне) обстеження всіх будівель. 
Отримана таким чином вибірка забезпечила репрезентативність і вірогідність 
дослідження. 

За результатами дослідження, серед міських садиб переважають одноповерхові 
будинки загальною площею близько 40 м2 (68%). Побудовані в пізніший час 
будинки мають два поверхи (29%), рідше – три (3%). 39% будинків мають 
дерев'яні фасади, 20% – цегляні, 6% – отиньковані й лише 3% – оброблені сай-
дингом. У декорації інших 32% споруд використані комбінації різних матеріалів, 
найчастіше – поєднання дерева та цегли (11%), дерева і тиньку (10%), цегли й 
сайдингу (5%), цегли і тиньку (3%), дерева й сайдінгу (2%). 

Найчастіше зустрічаються будинки білого (37%), зеленого і червоного 
кольорів (по 19%), рідше – будинки блакитного (10%) і жовтого (9%) кольорів. 
Будинки сірого і помаранчевого кольорів однаково нечасто зустрічаються (по 3%). 
Найменше будинків синього кольору (1%). Споруди з основним фіолетовим 
кольором відсутні. Білий колір мають в переважно більш пізні цегляні і отинь-
ковані споруди. 

Спектральний розподіл дерев'яної архітектури відрізняється вираженим 
домінуванням зеленого (37%), червоного (29%) і блакитного (17%) кольорів. 

Роль блакитного кольору зростає в оформленні елементів. Елементи бу-
динку, як правило, утворюють контраст до основного кольору. Найпоширенішим 
кольором декору є білий (42%), далі йдуть блакитний (27%), червоний (15%), 
зелений (13%), жовтий (9%). Менш поширені помаранчевий (4%), синій (2%), 
сірий (2%), фіолетовий (1%), чорний (1%). Загальне відсоткове співвідношення 
перевищує 100%, тоді як елементи ряду будинків оформлені поліхромно з ви-
користанням не одного додаткового, а двох, трьох і чотирьох кольорів. 
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Число зазначених колірних поєднань – 23, з яких дев’ять – унікальних 
(зафіксовані тільки одноразово): білий-зелений-блакитний; помаранчевий-
зелений; жовтий-блакитний; жовтий-фіолетовий, білий-червоний-помаранчевий-
жовтий-блакитний, білий-червоний-жовтий-блакитний, білий-помаранчевий-
зелений, білий-жовтий-зелений-блакитний, білий-зелений-блакитний. Двічі 
відзначені такі сполучення: зелений-блакитний, білий-червоний-зелений, білий-
жовтий-блакитний, білий-блакитний-сірий. Тричі – білий-сірий і білий-синій. 

Найчастіше зустрічається червоно-блакитне, біло-червоно-блакитне, біло-
помаранчевий, біло-зелено-блакитне, біло-жовте оформлення елементів будинку. 

Найпоширеніші у садибній архітектурі міста біло-зелені (6,7%), біло-
червоні (8,2%) і біло-блакитні (близько 16%) елементи декору. 

Оформлення елементів дерев'яних будівель дещо відрізняється як за спек-
тральною структурою, так і за домінуючим кольором. Елементи дерев'яних 
будинків найчастіше пофарбовані білим кольором (53%). Блакитний колір 
зустрічається в оформленні 34% будинків, найчастіше – в комбінації з білим 
(26%). Блакитний колір декору досить часто використовується при червоному 
(15%) або зеленому (13%) основному кольорі споруди. Зелений використаний в 
оформленні елементів 11% дерев'яних будинків. 

Загалом, дослідження колористики приватних будинків показує, що 
індивідуальні переваги кореспондують із колективними. В архітектурі міських 
садиб відмічена тенденція, характерна і для стильової архітектури міста. Більш 
сучасні споруди втрачають хроматичну насиченість, зберігаючи природний 
технологічний колір матеріалу. Колірну тріаду садибної архітектури Смоленсь-
ка утворюють білий, зелений і червоний кольори. 

Додатково для дослідження було відібрано 50 об'єктів ландшафтної 
архітектури, розташованих на вулицях із садибною забудовою. Через невеликий 
розмір генеральної сукупності вибірка будувалася методом сніжного кома. Ос-
нова вибірки у вигляді списку смоленських квіткарів формувалася ланцюжком 
для кожної з вулиць, які брали участь у дослідженні. Отриману вибірку можна 
вважати репрезентативною в тому сенсі, що в неї включені всі більш-менш 
відомі представники генеральної сукупності. 

Визначення спектральної структури декоративних рослин Смоленська 
проводилося методом стандартизованого опитування. Для виявлення домінуючих 
кольорів декоративних рослин був використаний метод структуралізованого 
польового спостереження. Запис результатів спостереження проводився за до-
помогою карток реєстрації колірних тріад. Контроль отриманих даних здійснювався 
методом одночасного спостереження об'єкта двома спостерігачами з подальшим 
порівнянням результатів. 

Дослідження показало, що декоративні рослини Смоленської області ма-
ють великий видовий потенціал білого (68 видів), рожевого (58 видів), червоно-
го (47 видів), фіолетового (39 видів) і жовтого (39 видів) кольорів [1, 138–146]. 

Білий колір представлений 68 видами декоративних рослин: агератум, 
аконіт, антирринум, арабіс, асперула, астильба, астра китайська, астра багато-
річна, бадан, валеріана, водозбір, гвоздика бородата (турецька), гвоздика-
травянка, гейхера, геліхрізум, жоржина, герань, гіпсофіла, гладіолус, годецій, 
дельфініум, іберис, ірезіне, ломикамінь, кларкия, дзвіночок карпатський, 
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дзвіночок збірний, дзвіночок середній, лаватери, конвалія, левкой, лілія регали, 
лілія даурська, місячник, люпін, мак-самосійка, малопа, маргаритка, нарцис, 
наперстянка, незабудка, немезія, королицю, очиток білий, петунія, півонія, 
поводнік, примула весняна, примула Юлії, примула дрібнозубчаста, примула 
висока, троянда, бузок звичайна, скабіоза, сніжноягідник білий, тютюн крила-
тий, тюльпан, фіалка Віттрона («Анютіни глазки»), фіалка запашна, фізаліс 
Франше багаторічний, флокс північноамериканський, хризантема, Ціннія, бузок 
(«дикий жасмін» кавказький), шізантус, шток-троянда (рожа), ясколка. 

Рожевий колір на території Смоленської області мають 58 видів рослин 
відкритого ґрунту: антирринум (або левиний зів), арабіс (резуха кавказька), ас-
перула, астра китайська, астра багаторічна, бадан, валеріана, водозбір, гвоздика 
китайська, гвоздика бородата (турецька), гвоздика гібридна, гвоздика-травянка, 
гейхера, геліхрізум, жоржин, герань, гіпсофіла, гладіолус, годецію, діасція, 
діцентра («розбите серце»), кларкия, дзвіночок персиколистий, дзвіночок 
середній, лаватери, левкой, лілія гарненька, мак-самосійка, малопа, маргаритка, 
наперстянка, незабудка, обрієта, очиток видний, очиток білий, очиток Зібольда, 
очиток Еверса, петунія, півонія, піретрум, примула Юлії, примула дрібнозубчаста, 
рододендрон ледебурит, рододендрон канадський, троянда, бузок звичайна, бу-
зок угорський, бузок амурська, тютюн крилатий, тюльпан, флокс північно-
американський, хатьма тюренгенська, ряст вічнозелений, ряст порожнистий, 
Целозія гребінчаста, Ціннія, шізантус, шток-троянда (рожа). 

Червоний колір представлений 47 видами декоративних рослин: антирри-
нум («левиний зів»), асперула, астра китайська, астра багаторічна, бадан, 
чорнобривці, Гайлард, гвоздика бородата (турецька), гвоздика гібридна, гвозди-
ка-травянка, гейхера, геленіум, жоржина, герань, гладіолус, годецію, календула, 
лобода декоративна, лілія даурська, місячник, люпин, мак-самосійка, малопа, 
маргаритка, наперстянка, немезія, очиток Еверса, петунія, півонія, піретрум, 
примула весняна, примула Юлії, примула висока, рододендрон ледебурит, родо-
дендрон японський, рододендрон канадський, троянда, сальвія блискуча, бузок 
звичайна, скабіоза, тюльпан, фіалка Віттрона («братки»), флокс північноамери-
канський, хризантема, Целозія гребінчаста, Ціннія, шток-троянда (рожа). 

Фіолетовий колір мають 39 видів рослин: агератум, аконіт, астра китайсь-
ка, астра багаторічна, водозбір, гвоздика китайська, жоржина, герань, гладіолус, 
годецію, дельфініум, іберис, кларкия, дзвіночок карпатський, дзвіночок кропи-
волистна, дзвіночок збірний, дзвіночок середній, левкой, лілія гарненька, місяч-
ник, люпін, мак-самосійка, малопа, матіола, наперстянка, обрієта, очиток вид-
ний, петунія, примула бесстебельное, примула Юлії, примула дрібнозубчаста, родо-
дендрон ледебурит, рододендрон канадський, бузок звичайна, фіалка Віттрона, 
фіалка запашна, фіалка багаторічна, флокс північноамериканський, ряст порож-
нистий, шізантус. 

Жовтий колір мають 39 видів рослин: адоніс весняний, адоніс річний, 
аконіт, антирринум («левиний зів»), арабіс (резуха кавказька), астильба, астра 
китайська, чорнобривці, водозбір, Гайлард, геленіум, геліхрізум, жоржин, 
гладіолус, діасція, доронікум, ірезіне, календула, кирказон, лобода декоративна, 
левкой, люпин, нарцис, немезія, королиця, поводник, примула бесстебельное, 
примула дрібнозубчаста, примула висока, троянда, бузок звичайна, тюльпан, 
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фіалка Віттрона, форзиція, ряст Маршалла, хризантема, Целозія гребінчаста, 
Ціннія, бузок («дикий жасмін» кавказький), шток-троянда (рожа). 

Менш поширені на території Смоленська декоративні рослини блакитного 
(13 видів), помаранчевого (10 видів), синього (9 видів) і чорного (7 видів) 
кольорів. 

Блакитний колір представлений 13 видами рослин: агератум, астра китай-
ська, астра багаторічна, Брунера сибірська, дзвіночок карпатський, дзвіночок 
збірний, дзвіночок середній, люпин, незабудка, никандра, бузок звичайна, 
скабіоза, фіалка Віттрона («братки»). 

Помаранчевий колір мають 10 видів: чорнобривці, Гайлард, жоржин, ка-
лендула, поводнік, примула весняна, рододендрон японський, троянда, целлозія 
гребінчаста, Ціннія. 

Синій колір мають 9 видів рослин: аконіт, астра багаторічна, дзвіночок 
кропиволистна, левкой, люпин, обрієта, петунія, примула висока, фіалка 
Віттрона. 

Чорний колір представлений 7 видами рослин відкритого ґрунту: антир-
ринум («левиний зів»), жоржина, герань, гладіолус, шток-троянда (рожа), тро-
янда, тюльпан. 

У процесі опитування та спостереження було відзначено, що колірної 
асортимент декоративних рослин формується у фіксованому порядку. При 
мінімальній кількості колірних варіантів спектр обмежений червоним і жовтим 
кольором. Якщо в асортименті три кольори, то додається рожевий. Якщо в 
асортименті чотири кольори, то це червоний, жовтий, рожевий, білий. Якщо в 
асортименті п'ять кольорів, то до перерахованих додається фіолетовий. Синій, 
чорний кольори додаються тільки при розширенні видового асортименту рос-
лин до шести і більше найменувань. Таким чином, кольори додаються в наступ-
ному порядку: червоний, жовтий, рожевий, білий, фіолетовий, помаранчевий, 
блакитний, синій, чорний.  

Різною мірою реалізується видовий потенціал різного кольору декоратив-
них рослин: червоний – 47 респондентів, від 1 до 8 з 47 видів; помаранчевий – 
30 респондентів, від 1 до 2 з 10 видів; жовтий – 42 респондента, від 1 до 6 з 39 
видів; блакитний – 17 респондентів, від 1 до 6 з 13 видів; синій – 11 респондентів, 1 
з 9 видів; фіолетовий – 34 респонденти, від 1 до 4 з 39 видів; рожевий – 47 
респондентів, від 1 до 10 з 58 видів; білий – 45 респондентів, від 1 до 9 з 68 
видів; чорний – 6 респондентів, 1 з 7 видів. 

Встановлено незначний висхідний тренд: зі збільшенням видового 
розмаїття декоративних рослин збільшується їх колірний діапазон. У його 
структурі міститься в середньому 5,72 колірних елементи (при стандартному 
відхиленні 2,0). Середнє число видів декоративних рослин в одного садівника – 
7,42 (при стандартному відхиленні 2,8). Середнє число кольорово-видових 
комбінацій – 14,46. Видовий набір рослин в окремих респондентів характеризується 
великим розсіюванням. Крива видового розмаїття має плоску форму. 

Популярністю у смолян користується лише третина переліку декоратив-
них рослин відкритого ґрунту. У порядку поширеності квіткові культури скла-
дають наступний список: тюльпан (78%), півонія (66%), айстра багаторічна 
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(60%), троянда (56%), чорнобривці (46%), нарцис (46%), хризантема (40%), 
жоржина (34%), гладіолус (34%), конвалія (28%), дельфініум (24%), ціннія 
(24%). 

Опитування показало, що найпопулярніші у смоленських квіткарів види 
декоративних рослин білого, червоного, рожевого та жовтого кольорів. У серед-
ньому, у кожного респондента зафіксовано понад три види рослин червоного і 
білого кольорів, понад два види – рожевого та жовтого кольорів. 

Були встановлені кольори рослин, які є головними для кожного об'єкта 
ландшафтної архітектури, тобто займають найбільші площі і домінують у його 
колірній конструкції. Статистичний розподіл об'єктів за кожним з домінуючих 
колірних елементів показав, що найпоширенішими головними кольороми смо-
ленських декоративних рослин є білий (64%), червоний (58%), фіолетовий (46%), 
блакитний (34%). 

Загалом, дослідження колористики садибної архітектури показує, що 
індивідуальні переваги кореспондують із колективними. В архітектурі міських са-
диб відмічена тенденція, характерна і для стильової архітектури міста. Більш суча-
сні споруди втрачають хроматичну насиченість, зберігаючи природний техно-
логічний колір матеріалу. Колірну тріаду садибної архітектури Смоленська утво-
рюють білий, зелений і червоний кольори. Кольори тріади зафіксовані також у 
більшості вивчених об'єктів ландшафтної архітектури міста. 

Проведені сфокусоване інтерв'ю та контент-аналіз кольорових фотографій з 
особистих архівів дозволили встановити, що характер дерев'яної садибної забу-
дови змінюється повільно. Переважна більшість будинків яружних вулиць 
практично не змінила свій вигляд. Протягом життя кількох поколінь міські са-
диби зберігають свої традиційні кольори, аналіз яких може бути використаний 
у подальшому для побудови колористичної карти міста та санації архітек-
турних пам'яток. 
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ЗВУК ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЧАСУ У ФІЛЬМІ 
 
У статті вперше систематизовано дані про звук як відображення часу в фільмі з 

перших днів появи звукового кіно до сьогоднішніх днів, що має суттєве значення для 
практики звукового вирішення кінофільму. 

Ключові слова: звук, фільм, аудіовізуальна культура, звук як відображення часу 
в фільмі, функція мови в фільмі, синтез звуку і зображення, звукове кіно, німе кіно, 
звукові плани. 

 
The article is a first try to systematize data about functions of sound reflection of 

time in sound movie from the days one of its occurrence till today that is of great impor-
tance for practice of the movie sound decision. 
Key words: sound, movie, audio-video culture , functions of sound reflection of time in 
sound movie, spiking functions in movie, synthesis of sound and image, sound movie, silent 
movie, audio plane. 

 
ХХ ст. було ознаменовано своєрідною «зміною парадигм» у системі куль-

тури – і вітчизняній, і світовій. Протягом минулого сторіччя відбувалася зміна 
базових функцій того, що суспільство називає культурою і мистецтвом. Це 
привело до переходу від класичної просвітительської культури до панування 
компенсаторно-розважальних функцій, носієм яких є культура масова. 

Одним з головних механізмів такої трансформації стало те, що в сфері 
культури і комунікації, поширення інформації, у тому числі і художньої, 
провідна роль, поряд з письмовою мовою, друкованим словом, стала все 
більшою мірою належати звуку. Вся сучасна культура відзначена приматом 
аудіовізуальної (звукозорової) комунікації. 

Аудіовізульна культура – це нова комунікативна парадигма, що доповнює 
традиційні форми спілкування між людьми – культуру безпосереднього спіл-
кування і культуру письмову (книжкову). Вона зародилася разом з кінематографом 
наприкінці ХІХ ст.. Кульмінацією її еволюції стає прихід звуку в кіно, що остаточно 
сформувало кінофільм як новий вид синтетичного мистецтва.  

У даній статті будуть розглянуті проблеми звуку як відображення часу в 
фільмі, що має суттєвий вплив на теорію і практику створення звукового 
вирішення кінофільму. 

Наукових досліджень, які б розглядали проблеми звукового вирішення 
фільму у всіх його аспектах, небагато.  

Вперше розгляд основних проблем існування звуку в звуковому кінофільмі 
був зроблений С. Ейзенштейном в працях «Будущее звукового фильма. Заявка» 
[5, 315–317] і «Вертикальный монтаж». [5, 189–268], але не в усіх аспектах. 
Останнім часом ця тема зустрічається в роботах: В.Г. Горпенко [1, 71–110], 
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монографія присвячена проблемам режисури екранних мистецтв, в третьому 
томі розглядаються принципи звуко-зорового монтажу; в розділі «Трансформація 
часовопросторової єдності кадру з приходом звуку в кіно» монографії Ірини 
Зубавіної [4, 95–108] зосереджена увага на дослідженні простору і часу в їх 
нерозривній єдності на екрані; Зофьи Лисси [3, 133–285], глава «Функции зву-
кового ряда в кино»; В.С. Маньковського [3, 38–50] третя глава «Особенности 
художественной передачи звука» частково охоплює і роль звуку в художніх 
фільмах і програмах; К.Є. Розлогова [2, 65–72] – перша глава присвячена в ос-
новному артефактам звукового супроводження фільму; Бели Балаша [1, 118–
154], розділ «Звуковое кино».  

Досі не вирішено в повній мірі, що таке є звук як відображення часу в 
фільмі. Спробуємо дослідити це питання. 

Використання звукових явищ як засобу асоціації з часом, фактично не 
показаним у кадрі, було першим симптомом переходу до самостійного 
існування звукового ряду стосовно зорового.  

У той час як «поле зору» у кіно обмежено екраном, «поле слуху» набагато 
ширше й конкретніше. Це значить, що ми фактично бачимо тільки те, що пока-
зано на екрані, хоча, завдячуючи звуку, уявляємо собі «набагато більше». Тобто 
чути ми можемо не тільки те, що зображене на екрані, але й те, джерело чого не 
бачимо. 

Таким чином, звук може самостійно представляти уявлюваний світ. Він 
активно втручається в драматургію фільму як специфічний засіб відображення 
певного змісту, він бере участь у його побудові, щось додаючи до показаного 
кадру, передбачаючи явища, які тільки будуть показані в подальших кадрах, 
мотивуючи подальший розвиток дії або інформуючи про щось замість зорового 
фактора.  

Кінофільм відображає певний час, коли відбувається те, що показано зо-
рово. Його не можна ідентифікувати з тим часом, коли глядач дивиться фільм. 
Бела Балаш встановив, що в кінофільмі є три часи: 1) об'єктивний час, коли 
відбувається якась подія; 2) час скороченого зображення цієї події в кінофільмі 
й 3) час демонстрації цієї зображуваної події. Характер розвитку події і темп її 
зображення у фільмі зовсім незалежні від розвитку і темпу події в дійсності. 
Він складається з відбору та композиції фрагментів, з яких режисер будує дану 
сцену. 

Кожний фільм знімається в період часу, який стосовно часу його 
демонстрації є минулим. Незважаючи на це, він аж ніяк не відображає час, коли 
його знімали, а тільки час показуваного сюжету. Властивості зображуваного ча-
су незалежні від часу створення кінофільму, хоча деякі стилістичні особливості 
безсумнівно вказують на цей час. Кінообробки однакових сюжетів (наприклад, 
«Ромео й Джульєти» або «Гамлета») у різні періоди розвитку кіно, зрозуміло, 
будуть по характеру втілення дуже різні, але зображуваний час завжди зали-
шиться тим самим.  

Коли глядач дивиться кінофільм, він почасти перестає усвідомлювати 
свій власний психологічний час і переноситься до певної міри в зображуваний 
час. У центрі його свідомості перебуває дія, яку він сприймає, а разом з ним і 
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час цієї дії, але одночасно він зберігає свідомість і свій психологічний час, які 
він «залишає», щоб зрозуміти показувані події. Отут відбувається розщеплення 
почуття часу, аналогічно тому, як відбувається розщеплення почуття простору. 
І все-таки відчуття різнорідності двох пережитих часів ніколи повністю не 
зникає: суб'єктивного, власного часу й уявлюваного часу дії фільму, що дивиш-
ся. Якщо ця дія відбувається в історично віддалені часи, таке розщеплення 
відчувається різкіше, почуття віддалення, перспективи сторіч – інтенсивніше. 
Мірилом служить завжди власний суб'єктивний час, час, у який ми живемо.  

Як же звук представляє певний зображуваний час? Під «зображуваним 
часом» варто розуміти той час, що читач літературного твору, слухач або гля-
дач драматичного або кіновитвору уявляє собі, коли він переживає те, що 
відбувається в даному творі: тобто історичний час I століття, коли він читає 
«Quo vadis» Сенкевича, XVIII століття, коли він читає «Гойю» Фейхтвангера, 
або час наполеонівських воєн, описаний в «Війні і мирі» Лева Толстого. Те ж 
саме, звичайно, має місце і у кіно. Таким чином, «зображуваний час» – це щось 
зовсім інше, ніж «психологічний час» переживання твору, «психологічний час», 
що являє собою відрізок нашої сучасності XX століття. Інакше кажучи, зобра-
жуваний час у кіно – це той час, коли розігруються події фабули фільму. 

Ясно, що зорова сфера фільму може зображувати дію, що відноситься до 
різних «історичних часів», причому на основі специфічних умовностей подачі 
зорових явищ, зображуваних предметів і фабули. Глядач на це настроєний.  

Так звані «ретроспективні» фільми переносять нас в одному кіновитворі в 
різні зображувані часи: виступаючий у перших сценах герой розповідає про 
своє минуле, і наступні сцени показують нам це минуле. У ретроспективних 
фільмах переплітаються два зображуваних часи: час виникнення спогадів і час 
самих подій, які пригадуються. Минуле може вторгатися в кінематографічне 
«сьогодення» у вигляді галюцинацій.  

Та обставина, що в кінофільмі можуть переплітатися різні зображені часи, 
дозволяє здійснювати цікаві режисерські прийоми, наприклад багаторазове по-
вторення того самого часового уривка щораз у поданні різних героїв дії. 
Зрозуміло, це повинно відбуватися в різних фазах суб'єктивного часу хоча б з 
тієї причини, що кіно може кілька разів показати зображуваний відрізок часу 
тільки послідовно, але ніколи не одночасно В японському фільмі «Расемон» 
глядач бачить ту саму подію, тобто той самий відрізок зображуваного часу 
кілька разів - у розповідях убивці, дружини вбитого лісоруба і самого убитого, 
який говорить вустами священика, що перебуває в трансі. Оригінальність побу-
дови цього фільму полягає головним чином у цьому повторенні одного і того ж 
відрізка зображуваного часу, що глядач переживає в різних фазах свого 
психологічного часу з різними коментарями окремих героїв фільму. 

Такий же прийом застосований у фільмі «Дама й сліпий». Режисер 
показує глядачам відрізок зображуваного часу про повітряний наліт на Берлін 
багаторазово: один раз у спогадах героя – сліпого, який тепер ретроспективно 
знову переживає весь довгий епізод, коли він зустрів даму в бомбосховищі; 
другий раз ми бачимо ту ж подію трохи інакше, очима цієї жінки. Подібне 
роздвоєння фази зображуваного часу ми зустрічаємо у фільмах досить часто. В 
принципі це специфічно кінематографічний прийом, і він може бути 
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здійснений, крім кіно, тільки ще в літературі (отут треба згадати «Лоту у 
Веймарі» Томаса Мана). 

Майбутнє може бути зображене в кіно тільки у формі подань героя. 
Здебільшого ми зустрічаємося отут з картинами суб'єктивних фантастичних 
подань, а не з відведенням дії в майбутнє за допомогою кінематографічних 
засобів. Інакше виходить в утопічних фільмах. Вони зображують події такого 
часу, що, з погляду сучасної людини, може бути тільки майбутнім; але показу-
ють їх, так сказати, у вигляді «майбутнього сьогодення». 

 Цікаве нашарування двох по суті своїй різних часових подань ми 
зустрічаємо у фільмі «Попіл і алмаз». У сцені, де два колишніх варшавських 
повстанці в барі запалюють спирт у келихах на згадку про своїх полеглих бойо-
вих товаришах, з далечини непоказаного простору доноситься голос співачки, 
що співає пісню повстанців. Ця пісня представляє для глядача зображуваний 
час, і як таку її чують і герої даної сцени. Але, крім того, вона будить і в 
кіноглядачі, і у кіногероях асоціації з минулими днями Варшавського повстан-
ня. Таким чином, ця сцена направляє глядача на два зображуваних часи: час 
перших післявоєнних днів (показаний в кадрах час) і асоційований час Вар-
шавського повстання, який передано тут тільки за допомогою пісні.  

Для нас так само важливо, що при різних ситуаціях, пов'язаних з фабулою 
фільму, музика може представляти не той час, що дано зоровою сферою. У 
фільмі «Мусоргський» режисер представив окремі сцени з «Бориса Годунова» 
не на оперній сцені тодішнього Петербурзького імператорського театру, а в 
їхній реальній обстановці. Зрозуміло, цим він багато виграв в розумінні багат-
ства й барвистості кадрів, і одночасно переніс ці сцени з XIX століття, коли 
створювалася й ставилася опера, у той історичний час, коли жив Борис Году-
нов. У такий спосіб він порушив концепцію «зображуваного часу» у фільмі, що 
викликає в глядачі почуття часової «антиномії», тому що він не впевнений, на 
який час йому настроїтися: на час життя Мусоргського й першої постановки 
«Бориса» або на історичний час, коли розігралися події, що послужили сюже-
том опери.  

Інший тип роздвоєння часу в кіно спостерігається в тих випадках, коли 
справжня музика якого-небудь історичного періоду безпосередньо представляє 
нам цей період, тоді як кінокадр тільки «зображує» нам цей період, тобто 
показує його сучасними засобами. Подібне викликане музикою роздвоєння по-
чуття часу в історичних фільмах перетворилося в таку ж кінематографічну 
умовність. Роздвоєння почуття часу спостерігається у фільмі «Іван Грозний» у 
чудовій сцені вінчання на царство: хори виконують справжні православні 
церковні пісні «того часу». 

В «Гамлеті» ми переживаємо це роздвоєння часу інакше. У сцені виступу 
бродячої трупи при королівському дворі, що викриває короля як убивцю брата, 
музична ілюстрація користується двома ансамблями. Один грає па стародавніх 
інструментах стилізовану в дусі XVI століття музику; другий – сучасний пов-
нозвучний оркестр – передає сучасними музичними засобами готову вирватися 
назовні наростаючу напругу викриття, що наближає викриття убивці. Таким 
чином, двошаровості «театру у фільмі» відповідає двошаровість музики: пер-
ший шар - це внутрикадрова музика, звернена до героїв фільму, другий – закад-
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рова музика, призначена для глядача,яка його підготовлює до подальшого роз-
витку кіно дії. Обидва види музики не тільки переплітаються один з одним, не 
тільки чергуються один з одним, але часом і прямо нашаровуються одна на 
іншу. Перший вид музики зв'язаний з часом, представленим дією трупи, другий – 
дією фільму. 

Числені приклади того, як кадр і звук представляють різний зображува-
ний час, ми знаходимо у фільмі «Життя прекрасне». Ми вкажемо тільки на 
приклад того, як шумові ефекти представляють свій власний час. Кадр показує 
заупокійне богослужіння в день десятилітньої річниці бомбардування Хіросіми, 
безліч схилених людських фігур, що моляться за тисячі загиблихю У звуковій 
сфері до нього, однак, дається дуже посилений гул літаків, що викликає в нас 
спогади про ту хвилину, коли над Хіросімою вибухнула атомна бомба. 

Подання минулого часу, що сполучається з фактичним часом дії у фільмі, 
можуть спільно давати музика й шуми. Це відбувається при «кінематографічній 
ретроспективності», коли звуки можуть влучно заміняти зорову ретроспективність. 
Наприклад, у французькому фільмі «Літнє світло» закохані згадують про те, як 
вони разом ходили в кіно. Їхні спогади передаються винятково за допомогою 
звуків: спогаду жінки – у формі ліричної мелодії, на яку нашаровуються спога-
ди про цей фільм чоловіка, що втілилися в сполученні стрілянини, шуму погоні 
й звуків людських голосів. Кіноглядач одержує таким шляхом подання про ми-
нулий час. Тут важлива поліфонія обох різних звукових ліній, по яких ідуть 
спогади закоханих. 

Чудовий приклад дає фільм «Повернення», де в досить тривалому епізоді 
в кадрах даються тільки ноги двох солдатів, що бредуть після війни додому по 
нескінченних дорогах. Кадри показують тільки ноги, що йдуть, усе більше 
зношувані чоботи, потім ноги в опорках і, нарешті, босі, покриті ранами брудні 
ноги подорожан. Музика дає до цього одноманітний акомпанемент у ритмі по-
хмурого маршу, усе більше повільного і важкого. Вона охоплює значно 
більший час, ніж час кіносеансу. 

Сюди відноситься приклад з фільму «Ротація» Одноманітний марш і 
тупіт ніг супроводжує кадри, що зображують війну, а потім показують лише 
нескінченні списки німців, що полягли в боях на Волзі. Але при показі списків, 
що напливають, з іменами вбитих увесь час звучить той самий марш. Він мета-
форично характеризує зміст цього відрізка часу й заодно стискає цей час у ви-
разний візуально-слуховий фрагмент. 

У ще більшій мірі, уже з явно вираженим метафоричним характером, 
ефект часу відтворюється музичними засобами у фільмі «Справа, яку треба вла-
годити» – сатирі на бюрократів. Молода пара хоче купити піаніно, але повинна 
перебороти для цього тисячі формальностей. Доводиться бігати нагору й 
долілиць по сходам у різних установах, і всі ці підйоми й спуски ілюструються 
висхідною й спадною хроматичною гамою. Чим частіше їх посилають від 
Понтія до Пілата, тим швидше стають хроматичні пасажі; потім кадр показує 
вже не їх самих, а їхні ноги, а потім, що пролітають сходи, супроводжувані 
гліссандо долілиць і нагору Тут скорочення в часі взаємодіє з ілюстративністю. 
Остання стає вихідною точкою специфічного музично-кінематографічного 
комізму. 
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Рідше зустрічається в кіно художній прийом, при якому звукова й зорова 
сфери представляють різний час. У фільмі «Хвилина визнання» ми виявляємо 
це в сцені, де чутні голоси чоловіка й дружини, що продовжують подружню 
сварку, що ведеться протягом усього фільму, у той час, як у зоровій сфері на 
їхні голоси нашаровуються кадри, що зображують любовну історію дружини. 
Роздвоєння представленого часу особливо помітно в сцені в автомобілі, де обоє 
герої мовчать, примирені, тоді як їхні голоси, повні болі, обурення й гніву, го-
ворять поза показаною в кадрі сцени. Тут застосована особлива «подвійна часо-
ва перспектива», що як кінематографічний засіб так само ефектний, як подвійна 
просторова або мальовнича перспектива, що ми іноді спостерігаємо на картинах. 

Існують також художні прийоми, при яких музичний елемент представляє 
свого роду надчасовий фактор, протиставлюваний зображуваному в кадрі часу. 
У фільмі «Під одним небом» на екрані показана кам'яна пустеля варшавського 
гетто, безлюдні, зарослі травою й бур'яном руїни. Але звуковий ряд дає до цих 
кадрів гигантски посилений людський голос, що звучить «звідкись» з висоти; 
він співає єврейську заупокійну молитву. Тут немає ніякої реалістичної умовності: 
голос представляє «надпросторовий» і «надчасовий» фактор, символ, що говорить 
про людей, знищених тут, у цьому реально показаному місці. 

Подання про майбутній час кіномузика може давати тільки у виняткових 
випадках. У фільмі «До побачення, хлопчики» робиться така спроба: у дію 
включається кілька вставок, що передвіщають майбутню долю трьох хлопчиків, 
які вступають у військове училище, – картини гітлерівців, що марширують, 
сцени військових боїв, повернення із фронту. У багатьох цих вставних фраг-
ментах ми чуємо ті ж музичні мотиви, які з'являються в різних сценах, де 
показані епізоди з їхніх юнацьких років. І тільки ця музика інформує глядача 
про те, що вставки зображують майбутню долю хлопчиків. Вона зв'язує показа-
не сьогодення з показаним майбутнім. У противному випадку зміст вставок про 
майбутнє залишився б неясним. 

У перерахованих прикладах музика представляє зображуваний час, що 
прямо або побічно пов'язаний з переживаннями й долею героїв. Але іноді вона 
може представляти й не «особисте», а інший час, безвідносно до змісту 
кінокадрів, як, наприклад, у фільмі «Життя прекрасне», де за принципом кон-
трапункту кінокадри, що зображують атомний гриб, супроводжуються джазо-
вими ритмами, а сцени в концтаборі – сентиментальними італійськими шлягерами. 
Тут йдеться про подання часу, не зв'язаного ні з тим, коли відбувалися 
зображувані сцени, ні з долею показаних персонажів, коли таке звучання на 
основі антитези доповнює показані кадри, тому що, відносяться до того ж часу, 
коли відбуваються показувані події, воно їх коментує. 

Зображуваний час у кінофільмі не збігається з об'єктивним. Інакше кажу-
чи, темп кінематографічного часу не ідентичний темпу фізичного часу. Зобра-
жуваний час у кінофільмі конденсований або, що буває рідше, нерідко він 
переплетений із вставками, що представляють давно минулий час. Стиск часу в 
кіно є результатом відбору найважливіших для зображуваної фабули фактів і 
їхніх фрагментів.  

Принципи такого відбору можуть бути різними, і залежать вони від 
індивідуальної точки зору режисера. Триваючий півтори години кіносеанс мо-
же представляти дні, місяці й роки, часом навіть десятиліття й століття. Але да-
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леко не у всіх фільмах він забирає об'єктивний час розвитку подій (наприклад, у 
кінофільмі «Рівне опівдні», де часова тривалість зображуваної дії точно 
збігається із тривалістю кіносеансу). Але й тут він – зображуваний, штучно 
відтворений час. Тільки в діалозі, оскільки він повинен відбуватися в природ-
ному темпі, зображуваний час збігається з реальною тривалістю часу. 

У кіно можливо й розтягання часової фази шляхом послідовного показу 
епізодів різного змісту,що ідуть паралельно . У сцені на сходах, що ведуть у 
порт, в «Броненосці «Потьомкіну» ми спостерігаємо не різні явища в різні 
відрізки часу, а різноманітні явища, що відбувалися одночасно, і тільки 
суб'єктивний час сприйняття їх різний, тому що їх не можна показати інакше, 
ніж у послідовності; але зображуваний час показаний той самий. Досягнення 
Эйзенштейна полягає в тому, що він показав нам з усіх боків, через різні 
стосовні до дії сцени час, що об'єктивно тривав всього кілька хвилин. 

Із усього сказаного можна зробити висновок, що зображення часу в кіно 
менш реалістичне, ніж у всіх інших мистецтвах. Театр змушений дотримувати-
ся природного темпу тимчасових явищ у рамках кожного акту або кожної сце-
ни. У кіно, навпроти, монтаж допускає максимальну можливість в обігу з 
часовим розвитком. І тільки в самих коротких відрізках і епізодах кінофільм 
зберігає природний темп, хоча він і тут може бути порушений.  

Свобода в використанні зображуваного часу не є винятковим досягнен-
ням кіно. І в літературному творі зображуваний час можна стиснути, розтягти, 
перекинути назад, час дії можна затримати, розтягти понад усяку міру (М. Пруст – 
«У пошуках втраченого часу»). У мультиплікаційних фільмах закони зображу-
ваного простору інші, чим в ігрових фільмах, і свобода часової деформації в 
них набагато ширше; адже тут ми маємо справу з миром мальованих істот, що 
не підкоряються закономірностям реального миру, який з'являється перед нами 
в художньому фільмі. 

Бела Балаш із повним правом говорив, що звукове кіно і особливо звукові 
ефекти «навчили по новому чути мир», так само, як кінокадр учить по новому 
його бачити. 

Активне втручання звукової сфери в кінематографічні прийоми приво-
дять до того, що звукові явища зробили непотрібними деякі чисто зорові засо-
би, створені німим кіно: наприклад, швидка зміна кадрів стає неможливої 
внаслідок власного темпу розвитку звуку. Таким чином, створена в кіно звуко-
ва сфера не тільки заміняє деякі зорові засоби, але і значною мірою впливає на 
темп розвитку і ритм зорових явищ. 

Звук – явище багатоскладове. Мова, музика, шуми, пауза – рівноправні 
компоненти цілісності фільму, кожний з яких має свою «лінію», а разом із зоб-
раженням створює певний інтонаційний лад.  

На завершення треба сказати, що в результаті аналізу зібраного практич-
ного і теоретичного матеріалу про звук як відображення часу в фільмі вдалося 
сформувати систему понять про звук як відображення часу в фільмі з 
рекомендаціями до їх застосування.  

В подальшому будуть розглянуті питання звук як відображення спогадів 
героїв у фільмі. Завдяки цьому можна буде вибудувати комплексний підхід до 
вирішення проблеми існування звуку у фільмі. 
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМ  
ФІКСАЦІЇ ТАНЦЮВАЛЬНОЇ МОТОРИКИ 

 
Стаття присвячена концептуальним питанням систем нотації танцю та генезису 

розвитку систем фіксації танцювальної моторики. В ній у хронологічному порядку 
подано характеристику основних форм хореографічної нотації, широко розповсю-
джених у ХV–ХХ ст. Висвітлено проблему щодо існування в Україні єдиного інфор-
маційного хореографічного центру для накопичення, збереження та дослідження 
танцювальних творів вітчизняних та зарубіжних авторів. 

Ключові слова: нотація, запис танцю, фіксація танцювальної моторики, сценіч-
ний рух. 

 
Article is devoted to conceptual issues of systems of dance notation and the genesis 

of fixing dance motility. It provides a chronological description of the major forms of 
choreographic notation, widespread in the ХV-ХХ centuries. Clarifies the problem of 
existence in Ukraine the united information center for choreographic accumulation 
preservation and analyzing the dancing compositions by local and foreign authors. 

Key words: notation, record dance, fixation dance motility, stage movement. 
 
Тривалий час вітчизняні та зарубіжні хореографи дискутують про необ-

хідність існування єдиної системи запису сценічного руху. На жаль, єдиної ду-
мки з цього приводу до сих пір не існує. На перший погляд, наявність надсучасної 
кіно- та відеотехніки роблять нотацію танцю явищем застарілим, разом з тим, 
необхідність детального наукового аналізу авторських текстів хореографічних 
творів надає письмовій фіксації танцю найважливішого значення. В Україні у 
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спеціалізованих навчальних осередках мистецького напряму графічний та опи-
совий методи архівації танцювальної моторики є невід’ємною складовою хоре-
ографічної дисципліни «мистецтво балетмейстера». Цей факт обумовлює 
актуальність вивчення історії формування та розвитку світових систем запису 
танцю майбутніми постановниками.  

Мета даної статі – дослідити хронологію трансформації різних способів 
фіксації танцювальних елементів від простих нотацій до передових методик ар-
хівації сценічного руху. 

Відомо, що найбільш ранні системи запису танців стали формуватися ще 
у глибоку давнину, наприклад у стародавньому Єгипті користувалися ієроглі-
фами, у стародавній Індії – скульптурними зображеннями, римляни вживали 
графічну систему запису жестів [1]. 

У середньовічній Європі перші спроби фіксації танцювальних па дату-
ються XV ст. Це були прості, літеро-стенографічні системи, в яких нотація ру-
хів відбувалася одночасно з записом мелодії. До подібних рукописів можна 
віднести «Брюссельський кодекс бассдансів Маргарити Австрійської» (початок 
XV ст.) [4, 13]; записки Антоніуса де Арени (1536 р.) зі списком найпоширені-
ших на той час танців, а також їх композиційним описом та інструкціями до ви-
конання окремих рухів; книгу Фабріціо Карозо «Il ballarino» (1581 р., м. 
Венеція) зі схемою ходи кавалерів та дам у вигляді стилізованої розетки і гра-
фічним зображенням плану руху учасників. Надзвичайно цінною пам’яткою 
середньовічного танцювального мистецтва стала книга «Орхесографія» (1588–
1589 рр., м. Лангре) ченця каноніка Туано Арбо, в якій автор використав одразу 
декілька методів фіксації па: літеро-стенографічний, описовий, ілюстративний 
[4, 18]. 

На початку XVIII ст. в Західній Європі літеро-стенографічну систему за-
пису танців було замінено на графічну. Одним з перших балетмейстерів, який 
класифікував танцювальні елементи та надав їм графічного позначення, став 
Рауль Оже Фейє («Хореографія», 1700–1701 рр.). Використання нової хореог-
рафічної нотації дозволило не лише фіксувати послідовність рухів в танцях, а й 
сприяло розвитку архівації просторового й тимчасового співвідношення їх тех-
ніки. У подальші роки ідеї Р. Фойє набули значного розвитку в європейському 
мистецькому середовищі, про що свідчить низка дослідницьких праць, які 
з’явилися у наступні півстоліття.  

Перш за все, це книга вчителя танців Рамо («Abrege», 1725 р.), що мала 
чітко систематизовану таблицю хореографічних знаків. Автор позбувся склад-
них рисок, властивих системі Р. Фейє, спростив схему запису jetes та contre-
temps, відзначив діяльність опорної ноги при одночасному русі робочої. Велика 
заслуга дослідника полягала в тому, що він першим звернув увагу на бідність 
попередніх записів по відношенню до port de bras і досить докладно для свого 
часу розробив умовні позначення для їх запису.  

Не менш цінним свідченням школи Р. Фейє стала книга танцівника та пе-
дагога Маньї («Принципи хореографії», 1765 р.), що знайомила з технікою ви-
конання менуету та його реверансів, а також подавала низку корисних вказівок 
щодо запису, читання та граматики танців [4, 21]. 
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Важливим етапом в історії хореографічної думки XVIII ст. стала система 
запису танців за методикою Фав’є. Музична мелодія у рукописах цього дослід-
ника фіксувалася над записом танцю; рухи нотувалися на звичайному нотному 
папері, що дозволяло записати таким чином дует, тріо та більше виконавців. 
Саме Фав’є належить ідея відзначати ритмічні тривалості кроків різним кольором.  

З розвитком хореографічного мистецтва у його сценічній формі та куль-
тивуванням різноманітних технік виконання народних танців, системи запису 
танців, розроблені у XVIII ст. внаслідок їх ієрогліфічних принципів, поступи-
лися новим способам фіксації. 

Одним з новаторів у нотації танцю в XIX ст. став Карл Блазіс, який ввів 
так званий «геометричний» запис для вертикальних положень тіла (1830 р.). У 
наступні десятиліття ідеї К. Блазіса розвинув балетмейстер Паризької Опери 
Артур де Сен-Леон. У 1852 р. він видав книгу «Остенографія, або мистецтво 
швидко записувати танці», в якій поєднав принципи нотного запису із графіч-
ним зображенням частин тіла. Результати його дослідницької роботи вдоскона-
лив іншій фахівець – Альберт Цорн, який підготував працю «Граматика танцю-
вального мистецтва і танцопісі або хореографії з хореографічним атласом та 
окремим збірником нот» (1890 р., Одеса) [4, 45–46]. 

Визначною подією в історії нотації танцю стала поява книги артиста ім-
ператорських театрів В. Степанова (1892 р., Париж). Згодом оригінальну теоре-
тичну працю було перекладено й відредаговано викладачем Санкт-Петер-
бурзького театрального училища О. Горським під назвою «Таблиця знаків для 
запису рухів людського тіла за системою В.І. Степанова». Автор книги класи-
фікував рухи класичного танцю на певні групи (прості, складні, основні, друго-
рядні) й занотував їх шляхом фіксації на кількох рядах горизонтальних ліній у 
формі нотного запису. Саме В. Степановим було введено термін «хореографіч-
на партитура». З історичних джерел відомо, що в Маріїнському театрі на рубе-
жі ХІХ–ХХ ст. за системою В. Степанова було занотовано 27 балетів, велику 
частину яких складали постановки визначного російського балетмейстера фра-
нцузького походження М. Петіпа. У подальші десятиліття записи В. Степанова 
зберігалися в архіві Гарвардського університету. Наприкінці 90-х рр. ХХ ст. за-
вдяки ним вдалося відновити оригінальні вистави кінця ХІХ ст. – «Спляча кра-
суня» та «Донька фараона». 

ХХ ст. сприяло появі нових систем запису танцю. З розвитком танцю мо-
дерн перед балетмейстерами постали нові питання щодо фіксації танцювальної 
моторики: передача ширини та форми кроку; фіксація відокремлення ніг від зе-
млі у їх різноманітних положеннях; запис ритму, темпу та динаміки рухів у 
співвідношенні з музикою; нотування мізансцен та композиційної дії на сценіч-
ному майданчику. В окремих випадках нові розробки ґрунтувалися, як і раніше 
на нотно-лінійному записі (Я. Кула, 1927 р.; К. Сотонін, 1928 р.; П. Конта, 1931 
р.) або на фіксації за допомогою графічного зображення танцівників (С. Бабіц, 
1939 р.). Незважаючи на прагнення авторів підвести системи запису танців під 
наукове осмислення (що виразилося у надмірному навантаженні графічної схе-
ми різними позначками та рисками), все ще не вдавалося повною мірою ство-
рити чітку схему запису [1, 209]. 
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У Німеччині у першій половині ХХ ст. найбільшого поширення набули 
системи І. Фішера та Р. Лабана («Хореографія», 1926 р.). Принцип запису 
І. Фішера полягав у графічному зображенні психофізичного стану танцівника за 
допомогою експресивної кривої. Р. Лабан поклав в основу своєї теорії принцип 
виразного жесту, розроблений Ф. Дельсартом й назвав власну систему нотації 
танцю «кінетографія». Методика фіксації сценічного руху Р. Лабана дозволяла 
нотувати танець будь-якого стилю. Головною її особливістю стало використан-
ня умовних позначень, які викликали зорові асоціації з малюнком рухів та були 
здатні фіксувати просторові співвідношення танцівників у безперервності руху. 
У «лабан-нотації» застосовувався вертикальний запис, де у кожному стовпчику 
зазначалися положення різних частин тіла виконавця, послідовність, напрямок 
та амплітуда його рухів [7]. Теоретичну роботу Р. Лабана пізніше було продов-
жено його ученем та послідовником А. Кнустом. 

Система запису хореографічного па за методикою А. Меньє у Франції 
(«La Danse Classique», 1931 р.) була розрахована на фіксацію рухів класичного 
танцю. Авторка скоротила академічну термінологію до кількох літер і розташо-
вувала її під нотним станом. Графічні зображення мали оберти, деякі складні 
елементи та композиційна побудова. 

Друга половина ХХ ст. ознаменувалася появою системи запису танців 
Рудольфа та Джоан Бенеш (1956 р.) у Великобританії. Для фіксації рухів абст-
рактними знаками хореографи використали п’ять горизонтальних ліній. Засно-
вана на умовних позначеннях положень частин тіла по відношенню до 
сценічного простору, система Бенеш була здатна зафіксувати хореографічний 
твір відповідно до тимчасової тривалості рухів у просторі. У 60-х рр. ХХ ст. за 
ініціативи Д. Бенеш було створено Інститут хореології, який готував фахівців з 
запису танців, що сприяло збереженню великої кількості хореографічних творів 
класичної спадщини, в тому числі й сучасних хореографів. Сьогодні система 
Д. Бенеш вивчається в балетних школах Великобританії, зокрема, у школі Ко-
ролівського балету. 

На початку 50-х рр. ХХ ст. було започатковано систему запису танців 
Н. Ешколь – А. Вакмана в Ізраїлі. Метод полягав у фіксації рухів без урахуван-
ня їх стилістичних особливостей та емоційних чинників. Подальший розвиток 
дана система отримала в 60-70-х рр. ХХ ст., коли стала об’єктом пильного ви-
вчення багатьох хореографів. Відзначимо, що й сьогодні метод Н. Ешколь – 
А. Вакмана не втратив своєї актуальності й продовжує досліджуватися та роз-
виватися у музичних академіях та балетних школах Ізраїлю [8]. 

Значну увагу розробці систем запису танцю приділялося в СРСР. На по-
чатку 20-х рр. в Москві при Державній Академії Художніх наук було створено 
«Хореологічну лабораторію», що займалася розвитком нових методик фіксації 
хореографічного руху. Окремий інтерес серед систем становила дослідницька 
робота Е. Яворського, який використовував для запису рухів двадцять горизон-
тальних лінійок. У 30-50-х рр. ХХ ст. над вдосконаленням різних способів но-
тації танцю працювали Всесоюзний будинок народної творчості ім. Н.К. Круп-
ської (Є. Марголіс «Про запис танцю», 1950 р.) та Всеросійське театральне 
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товариство в Москві, а також Будинки народної творчості у республіках Радян-
ського Союзу.  

Першу ґрунтовну спробу проаналізувати напрацьований матеріал зробила 
в СРСР вірменська вчений-етнохореограф С. Лисиціан. В її монографії «Запис 
руху» (1940 р., Москва) було викладено оригінальну систему запису танцю, за-
сновану на математичному розрахунку та логічному аналізі законів руху. Бази-
сом методу С. Лисиціан стала ідея позначення танцювальних елементів у 
вигляді вертикальних символів, що дозволяло відобразити положення різних 
частин тіла у горизонтальній та вертикальній проекціях. Система С. Лисиціан 
здобула значну підтримку у балетному середовищі, зокрема, з боку балетмейс-
тера Великого театру Р. Захарова, який неодноразово зазначав, що «відсутність 
загально прийнятих засобів фіксації негативно впливає на історичний, теорети-
чний, практичний та науково-дослідний бік танцювального мистецтва»[3]. Ос-
новні положення методики С. Лисиціан стали поштовхом для створення 
авторських методик фіксації фольклорного танцю у роботах етнохореографів 
70–90-х рр. ХХ ст. (М. Жорницька, Л. Ногаєва, Т. Бадмаєва, С. Карабанова, 
В. Мальме, К. Бікбулатов та інші) [8]. 

У 60-70-х рр. XX ст. в СРСР було заявлено ряд інших систем нотації хо-
реографічних творів. Це, насамперед, системи Х. Суна («Нотація танцю», 1979 
р., Рига), Г. Замуеля («Короткий запис сценічної дії та фрагментів хореографії», 
1963 р., Ленінград), З. Мілюкова (Москва) тощо. Але, на жаль, жодна з них не 
була впроваджена й не отримала послідовників. Тому, у 1980 р. Міністерство 
культури СРСР затвердило авторське право балетмейстерів на власні системи 
запису танців. 

У сучасний період на пострадянському просторі продовжують виходити 
окремі публікації, присвячені вивченню та вдосконаленню систем нотації тан-
цю. Серед фахівців виділимо роботи Н. Вихрової, в яких не лише ґрунтовно 
проаналізовано різноманітні методи фіксації та розшифровки танцю, а й підня-
то гострі проблеми, пов’язані із збереженням та реконструкцією авторської хо-
реографії [2; 3; 5; 9]. 

Незважаючи на своє давнє походження, танцювальне мистецтво до сих 
пір, на жаль, не має єдиної нотації. Величезна праця, вкладена балетмейстерами 
у її створення, не дала бажаних результатів. Вітчизняні постановники викорис-
товують словесно-описовий запис танцю, доповнений хореографічною термі-
нологією та графічними малюнками. Можливо розвитку письмової фіксації 
танцю, як дослідницького напрямку в нашій державі заважає відсутність єдино-
го інформаційного центру з хореографії, який би міг надати об’єктивну оцінку 
щодо становища танцювальних творів вітчизняних та зарубіжних авторів. На 
щастя, сучасні танцювальні конкурси, творчі вечори провідних виконавців, ба-
летні постановки та уроки видатних педагогів спеціальних хореографічних ди-
сциплін записуються на відеоплівку. Але кіно- та відеозйомка можуть надати 
достатньо надійну інформацію лише за умови цільової спрямованості фіксації. 
Архівація дрібних елементів хореографічної техніки або композиційної побу-
дови робить використання танцювальної нотації важливою складовою фіксації 
сценічного твору паралельно з відеозйомкою.  
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НАПИСИ НА ІКОНАХ ІКОНОСТАСА СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ. 

ПРОЧИТАННЯ. КАТАЛОГ 
 
Завданням даної статті є публікація написів і текстів, що супроводжують зо-

браження на збережених іконах головного іконостасу Софії Київської. 
Ключові слова: Софія Київська, іконостас, ікони, зображення, написи. 
 
The inscriptions on the icons of the iconostasis of St. Sophia. Reading. Directory. 

The purpose of this article – publication of inscriptions and texts accompanying the pictures 
on the iconostasis icons of St. Sophia. 

Key words: Sophia Cathedral, the iconostasis, icons, images and inscriptions. 
 
Іконостас Софії Київської має форму і композицію вівтарної огорожі [6, 

318]. Ікони розміщені двома рядами – збереглися місцевий і цокольний ряди. 
Тричастинний розподіл іконостасу відповідає трьом нефам Собору – головному 
престолу, жертовнику та діаконіку.  

Хронологію і коротку історію будівлі приводить в своїй праці, присвяче-
ній історії Софії Київської, протоієрей Києво-Софійського кафедрального собо-
ру, дослідник київських старожитностей Петро Гаврилович Лебединцев [2, 12]. 
Імена проектантів, архітекторів, автора іконографічної програми, як і різьбярів 
та художників, які створили іконостас, достовірно не з’ясовані [3, 5], [7, 15]. В 
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історію українського мистецтва іконостас Софії Київської увійшов як пам’ятник 
київської школи різьблення та живопису українського бароко [4, 93].  

Завдання даної статті – публікація написів і текстів, що супроводжують 
зображення на збережених іконах головного іконостасу Софії Київської. Без 
точного прочитання написів та виявлення першоджерел цитат неможливо коре-
ктно встановити назву ікони і провести тлумачення зображень. Тим більше, що 
в українській іконі XVII–XVIII століть процес створення нових іконографії час-
то йде по шляху буквального ілюстрування гімнографічних творів, окремих 
епітетів або рядків із церковних служб та текстів Старого і Нового Завіту.  

Прочитання написів на іконах іконостасу Софії Київської стало можли-
вим внаслідок візуального дослідження і фотографування текстів у звичайному 
світлі (але при потужному джерелі світла) і дослідження-фотографування в ІК-
діапазоні випромінювання (з наступною обробкою на комп’ютері ІК-рефлек-
тограм), а так само вивчення та залучення до роботи бібліографічних джерел, як 
у випадку з написами на іконах «Ієрархи віри» [2, 18] та «Свята Софія Премуд-
рість Божа» [1, 19], де написи і зображення в сучасному вигляді мають значні 
втрати.  

 
КАТАЛОГ НАПИСІВ 
Ікони місцевого ряду. 
«Христос Вседержитель». 
Пальці правої руки Христа складені іменнословно, в лівій руці Спаситель 

тримає відкриту книгу. На розвороті сторінок текст: EC¡VCC: глC¡а: Д‚  iс‚а ЗXXА   
ДхЃъ Гд‚нъ на’_мн’�, gго‘жg ра‘_ди пома‘за м#’, блЃгов�сти‘ти Ни‘_mымъ 
посла‘ м#, исц�ли‘ти сокрu_шgJ¡нї# срDцgмъ, про_ ЗX¡А �‚І  лuк‚а  про-
пов�да‘ти пл�нgJ¡нымX ^пumg‘_нїg, и†сл�пNм прозр�‘нїg: wпuсти‘ и 
сокрuшg“J¡нi  во^ра‘дu: пропов�да‘ти  л�‘_то Гд‚нg при#‘_тно., (Лук., 4; 17 – 
19). Христос зображений в традиційному типі Спаса Вседержителя. Текст на 
розвороті книги, яку тримає Спаситель – фрагмент з проповіді Христа в Галілеї.  

Картуш з написом – а‘зъ g‘смь св�‘тъ мi‘ру (рис.1). 
 
«Богородиця з немовлям». 
Немовля Христос сидить на лівій руці Богородиці. Права ручка немовля-

ти зігнута в благословляючому жесті, у лівій він тримає розкриту книгу. На 
розвороті книги золотом напис: АЗЪ ЕСМЬ АЛФА ИОМЕГА. Напис розміщений так, 
щоб той, хто стоїть перед іконою, міг прочитати її, тобто орієнтований на гля-
дача. Картуш з написом над нею прgдста царица одgсную тgбg.  (Псалми Да-
видові, 44: 10). 

 
«Ієрархи віри». 
Дослідниця Н. Нікітенко називає цю ікону «Сім святителів» [5, 34], по-

вторюючи назву з рукопису П.П. Лебедінцева [2, 18]. Отже, ми вважаємо більш 
коректною назву «Ієрархи віри», як написано на самий ікони. 

На небі, в центральній та вищій точці, зображений Голгофський хрест, 
оточений рожевою за кольором, і овальною за формою мандорлою, від якої йде 
золоте сяйво. Спочиває хрест на хмарах. Під Голгофою, на сувої, напис: И жg 
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свы‘шшg прgмDрость пg‘рв| тра g¡. потолга жg ми‘рна кротка блЃго покор-
на непо‘лнъ милости иплодовъ блЃги нgсuм�P¡иа инgлицg м�‘рна,  iле где i 
(Соборне послання святого апостола Якова 3, 17). 

Зліва в круглій за формою і рожевій за кольором мандорлі три жезли свя-
тительських, перехрещених між собою, у вигляді трикутника. З мандорли вихо-
дить золоте сяйво, внизу напис золотом: Три святитgли трgми своими 
жgзлами mить троици прgсвятыя пишuтъ быти снами. 

Справа в круглій за формою і рожевій за кольором мандорлі чотири жез-
ли святительських. Два жезла перехрещені між собою по діагоналях, ще два 
приставлені з боків. З мандорли виходить золоте сяйво, внизу напис золотом: 
Чgтырgхъ святитgлgй жgзлы начинаютъ имя Мариi тоmить потроици яв-
ляютъ. 

Другим регістром на небі розташовані сім ліпних медальйонів. Кожен ме-
дальйон відповідає святителю. Під першим медальйоном крайнім ліворуч сто-
їть на четвертій сходинці Святитель Христов Василь Великий і напис  
Святитgль хR¡въ Васи‘лїи‡ Вели‘кїи‡჻ 

Два медальйона, другий і третій, ліворуч, об'єднані знизу, стрічкою. На 
стрічці напис: А(киноварью)F(киноварью)ронъ Сизантійскїй. 

Під другим медальйоном зображений Святитель Христов Григорій Бого-
слов и напис сU¡¦ хR¡въ Григорій БгЃосло‘въ჻ 

Під третім медальйоном зображений Святитель Христові Іоанн Золотоус-
тий и напис сU¡¦ хR¡въ Іwанъ Златоu‘стый჻ 

Під четвертим, центральним, медальйоном зображений Святий Яків [Брат 
Господній] и фрагменти напису сU¡¦ хR¡въ Іако б […]ъ  гдh¡н[…]჻  Над свя-
тителем (і під медальйоном) напис у стрічці: Д(киноварью) іgрX¡лимскїй. 

Під п’ятим медальйоном зображений Святитель Христові Ігнатій Богоно-
сець і напис сU¡¦ хR¡въ iгна‘тій бJ¡го[…]осgц჻  Над святителем (і під медаль-

йоном) напис у стрічці: А(киноварью)нтиω¡хійскій. 
Під шостим медальйоном зображений Святитель Христов Афанасій і на-

пис сU¡¦ хR¡въ А‘fана‘сій჻. 
Під сьомим медальйоном зображений Святитель Христов Кирило і напис 

сU¡: хR¡въ кvри‘лъ ჻. 
Два медальйони, шостий та сьомий, праворуч об'єднані знизу стрічкою. 

На стрічці напис: В (киноварью) Алgзандрійскій. 
Якщо на перших чотирьох сходинках стоять святителі, то на наступних 

розташовані написи і символи. На п'ятій сходинці, по центру між рипідами, на-
пис золотом: «Два хgрuвіми сuт тgрлскій». Ліворуч, біля підсвічника на три 
свічки: Трg& стлgй три свhe¡чиL¡ >вл#g჻. Праворуч, біля підсвічника на дві 
свічи: Тgрлискіхъ дво& свhтиM¡ великий. Під нею, на шостий сходинці, по 
центру між рипідами напис золотом: пgрвостль иантіωхіскій. Ліворуч біля під-



 141

свічника на трі свічки: им же с‚титM¡gскъ чиJ¡ блвT¡л#gU. Праворуч біля 
підсвічника на дві свічи: «сgи дво‘g свhe¡чиJ¡ ω‰‰бра g‚¦  толиви 

Напис на сьомий сходинці говорить: ПАТРІАРШЫЙ ПРЕСТОЛЫ 
ЧЕТИРЫ QТВЕРЖДАЮТСÆ ЗСИХЪ СЕДМЬ ІЕРАРХЪ ВЕРЫ. На 
цій же сходинці, в центрі – дві рипіди золоті із зображенням херувимів. З боків 
від рипід – свічники золоті зі свічками (справа – на три свічки свічник, зліва – 
на дві). 

Фігури святителів представлені у повний зріст, фронтально і поставлені в 
ряд на сходинках. Кожен святитель одягнений в золотий, багато вбраний «до-
рогоцінними каменями» і візерунками одяг. Пальці правої руки кожного з них 
складені іменнословно, в лівій руці – Євангеліє в дорогоцінному окладі. 

Лики святителів імперсональни, «письма жівоподібного». За контрастом з 
декоративним фоном, який подібний твору ювелірного мистецтва, лики зда-
ються мальовничими вставками. 

Колорит ікони декоративний; яскравий насичений синій, золотий і роже-
вий створюють урочистий колірний лад. Одяг створюється золотом і кольоро-
вими лаками по золоту. Тлумачення ікони полягає в її назві: «Патриаршие 
престолы четыре утверждаются на них семь иерархов веры». Чотири патріа-
рших престолу – чотири богословських школи: Візантійська, Єрусалимська, 
Антіохійська, Олександрійська. І сім святителів – Сім Вселенських Соборів. 
Основоположними теологічними творами називаються догмати про Трійцю 
(«Три святители треми своими жезлами щить троици пресвятыя пишуть 
быти с нами») і трактат про Боголюдську природу Христа («Четырех святи-
телей жезлы начинають имя Марии тощить по троици являють»); догмати, 
які були предметом для обговорення на Семи Вселенських Соборах. 

Картуш з написом над нею: «Ту‘ g‘смь посрgд’h и‘хъ.» (рис.2). 
 
«Свята Софія – Премудрість Божа». 
Під захистом сіні на семи стовпах стоїть Божа Матір на серповидному мі-

сяці, що лежить на хмарі, і під хмарою амвон з шістьма ступенями. На грудях 
Божої Матері сидить Немовля у білому хітоні зі златою хламидою через ліве 
плече, правицею благословляє, а в руці тримає прозору сферу. На карнизі сіні 
напис слів Соломонових: Й∑OΦІA ΩΚΟΔΟΜΗΣΕΝ ΕΑΥΤΗ ΟΙΚΟΝΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΙΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΕΠΤΑ (Премудрость созда себе дом и утверди столпов 
седмь). Вгорі зображений у променях благословляючий Бог Отець з його вуст 
по променях написані слова Давидові (Псалми 74, ст.4): аз утвgрдих, а в 
лgвую столпы gя. Нижче Бога Отця, зверху сіні у сяючих хмарах Дух Святий, 
оточений світлими променями. По обидва боки Бога Отця сім крилатих янголів: 
по праву руку – Михайло з полум'яним мечем (напис михаи‘лъ), Уріїл з блис-
кавицею, пущеною униз (напис ωрии‘лъ), і Рафаїл з алавастром миру (напис 
рафаи‘лъ); по ліву руку – Гавриїл (напис гаврии‘лъ) з лілейною квіткою, Се-
лафіїл з чотками (напис сgлафии‘лъ), Ієгудиїл з царським вінцем (напис 
гuдии‘лъ) і Варахиїл (напис варахии‘лъ) з купою квіток на білій хустці. 

Перед Божою Матір'ю на сходинках амвона стоять Праотці і Пророки: з 
правого боку знаходиться Пророк Мойсей (напис С:пророкъ Моисgй) з подвій-
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ною скрижалю в обох руках і правої руки перстом вказує на напис на скрижа-
лях: Радuйс# скрижа‘лh внg‘йжg пgR¡gсто‘мъ  ^тчиN¡ написа‘с# сло‘во гЃ. 
тhс‘мь ака‘фистъ". На четвертій сходинці – Аарон (напис с£:пророкъ ааронъ) 
у первосвященчічеському вбранні, в правій руці тримає жезл; на шостій сходи-
нці – Давид (напис с£:пророкъ цЃрь давидъ) у царському вінці та мантії з гор-
ностаєвим коміром тримає в обох руках ковчег Завіту. З лівого боку від 
Богородиці – пророк Ісая (напис с£:про[..]) вказує на напис на хартії: сg Дъва 
вочрg‘вg пріймgтъ иродитъ снЃа инарgкутъ им# емu е‘манuи‘лъ ·саiа: гла-
ва [..]. На четвертій сходинці – Єремія (напис с£:про[..]), який тримає у пра-
вій руці сувій. На п'ятій сходинці – Єзекиль (напис с£:прор[..][..]кійль), що 
тримає в руках Врата зачинені. На шостий сходинці – Данило (напис 
с£:пророкъ даниилъ) з каменем у руках.  

На сходинці знизу написи: вhра, а ліворуч та праворуч: сgдмью восходов 
восхождgния gя. На другої сходинці напис надgжда, на третій – любовь, на чет-
вертій – чистота, на п’ятій – смирgніg, на шостій – блгЃть, на  сьомій слава. На 
всіх семи стовпах сіни емблеми в колах: книга з сімома печатками, над нею 
вгорі напис: 1. [..] да‘р прgмDр[..], а під нею напис: ви‘дh кни‘гu 
запgча‘тла[..] сgдмью пgча‘тію" апоL¡. На другому стовпі емблема свічник з 
сімома свічками, над ним напис: 2. вЃ: да‘ръ разuма і потім напис: ви‘дhхъ 
свh‘mникъ злаТъ исg‘дмъ свhтилниL¡ вgрхu gго" заa¡; д:. На третьому стов-
пі емблема сім очей. Над ними напис: 3. гЃ: да‘ръ совh‘та, потім напис На 
ка‘мgни gдиномъ сg‘дмъ wчg‘съ" заa¡. На четвертому стовпі емблема сім тру-
бних рогів, над ними напис: 4. дЃ: да‘ръ крh‘пости і потім напис: Сg‘дмь 
трu‘бъ нападg‘ниg g‘рихо‘на" навνJ¡: sЃ:. На п'ятому стовпі емблема – рука, 
оточена сімома зірками, над нею напис 5. gЃ: да‘ръ видh‘н·""і потім напис 
Врu‘цh дg‘снh сgдмъ звhзD"а п‰сR¡: zа. На шостому стовпі зображено сім 
курильниць вогненних з написом: 6. зЃ: да‘ръ б[..]г[..]ты і потім напис 
СеDмъ фиа‘лы zла‘ты поM¡ны ѲимиаN  "жg сuU млЃтвы свЃтых" ·о е:. На 
сьомому стовпі – сім вогненних блискавок з написом: 7. зЃ: да‘р стра‘ха БжЃ·а 
і потім напис Глг҃лша сеDмъ гро‘мовъ гла‘сы своими" а поL: ¶z:. 

Картуш з написом над нею – Сло‘во пло‘ть бы‘сть. (рис. 3). 
 
Ікони царських врат. 
Арочний отвір царських врат іконостасу прикрашений іконою Спаса Не-

рукотворного. На іконі написів немає. Медальйони із зображеннями митропо-
литів розташовані на бічних укосах царських врат. 

Медальйон «Кіпріан Митрополит Київській». 
Напис на тлі виконано золотом сЃ: хЃрс [… ] к[… ] прамъ (ліворуч) 

мwтрополитъ: киgвск [… ] (праворуч). 
Медальйон «Петр (?) Митрополит». 
Напис на тлі виконано золотом, зберігся фрагментарно мwтрополитъ [… ] 

(праворуч). 
Медальйон «Святитель Христов Алексій Митрополит». 
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Написи виконані фарбою: хр[… ] алg΄[… ] (нижче). сЃ. хртвъ [… ] 
лgксъй митроп[… ] (вище). 

Медальйон «Іона Митрополит». 
Написи виконані фарбою х[… ] (нижче): стъ [… ] м[… ], [… ] иwна ми-

трополитъ.  
Медальйон «Святитель Христов Филипп». 
Написи виконані фарбою: сЃ.хртовъ (нижче) ос[… ], фили[ ]ъ.  
Медальйон «Священномученик Макарій Митрополит Київській».  
Написи виконані фарбою: сùgнмоąочgнiкъ макарiя [… ]ъ кig [… ].  
 
Ікони цокольного ряду. 
«Мідний змій». 
На іконі цокольного ряду «Мідний змій» над головою пророка Мойсея 

розміщений напис «   ». 
«Послання Святого Апостола Павла до євреїв». 
Дослідниці Н. Нікітенко помилково називає цю ікону як «Проповідь Іоан-

на Предтечі» на основі неправильно прочитаного напису як «Покайтеся..» [5, 35]. 
Отже, ключем до зображення є напис на сувої: Повинuйтgс#наста‘внико-
мъва‘шимъи покар#‘йтgс#: тійбоuд#тъ ą дшЃахъ ва‘шихъ "ко сло‘во воз-
да‘ти хо т#mg• [..]вреЕмъ „ гЃ. Це слова Святого Апостола Павла з 
послання до Євреїв XIII, 17, які тлумачаться Церквою як поради віруючим про 
їх поведінку. Співзвучне звернення Апостола Павла до Св. отців, вчителів і па-
стирів церкви: «Поминайте наставники ваша, иже глаголаша вам слово Божие 
их же взирающее по скончание жительства, подражайте вере их» (Евр., XIII, 7) 
дозволяє припустити, що й наведений вище вислів послужило причиною роз-
міщення ікони на розглянутий сюжет безпосередньо під іконою «Ієрархи віри», 
із зображеннями тих, до яких звернені ці слова. 

 
«Проповідь Святого Апостола Петра в Кесарії». 
Дослідниця Н. Нікітенко називає цю ікону як «Послання святого апостола 

Павла до євреїв» на основі прочитаного напису Вси’ увhдєтъмє §мала да‘же 
довели‘ка и„хъ • быт·я лдЃ,  [5, 34, 35]. Отже, нами сюжет ікони визначений 
за аналогією з зображенням настінних розписів Троїцької надбрамної церкви 
Києво-Печерської Лаври. Практично ідентична композиція, де персонажі розді-
лені на дві групи: справа – Апостол Петро і припавши до його руки «... один 
чоловік на ймення Корнилій сотник з полку» (Діян. X, 1). За ними і зліва від 
них тільки що хрещені язичники; зверху у вигляді променів сходить Святий 
Дух. Дія в іконі з іконостасу собору Софії Київської виникає на тлі пейзажу, в 
розписах Троїцької надбрамної – в інтер'єрі. В іконі з іконостасу собору Софії 
Київської хрещення язичників – Корнилія і домашніх його – підтверджується 
не тільки фігурою сотника і сяйвом, спадаючим на Петра і оточуючих, але й фі-
гурою старця в червоному хітоні та сіро-блакитному гіматії: його обличчя звер-
нене до юнака, який стоїть поруч з ним, а пальці лівої руці його складені в 
іменословном жесті. Діти в нижніх сорочечках і кинутий одяг – це додаткові, 
зрозумілі кожному віруючому візуальні символи обряду хрещення. Розміщений 
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художником в ліву групу тільки що хрещених кульгавий з простягнутою рукою 
змушує згадати чудо зцілення кульгавого при дверях храму: «Він, побачивши 
Петра та Іоанна перед входом до храму, просив у них милостині» (Дії III, 3) і 
подальше призивання Петра народу до покаяння «Покайтеся і похрестіться, 
щоб загладити гріхи ваші» (Дії III, 19). Простір пейзажу в даній композиції 
(тобто відсутність обмежувальних рамок сюжету) – шлях апостола Петра з 
проповідницькою діяльністю і з чудесами. Проповідь в Кесарії – один з епізо-
дів. У композиції з настінних розписів Троїцької надбрамної церкви акцент ста-
виться на апостольської діяльності Петра: в Кесарії, навчений Божественним 
баченням, «багато вчинив, охрестив Корнилія, сотника римського і домашніх 
його (Діян. X, 7; XI, 1-18)». Зображення апостола Петра, домашніх сотника в 
інтер'єрі – будинку Корнилія – обмежує тимчасові рамки сюжету: композиція 
відображає безпосередньо момент хрещення Святим Духом. Ключем до прочи-
тання сюжету в розписах Троїцької надбрамної слугує напис: «Дух Святий на 
Корнилія і на всіх, що чули слово, вилився, каже Петро: Коли хто може заверне, 
якщо не хрестіться ім.» (Дії X, 44, 47). В іконі з іконостасу собору Софії Київ-
ської напис «Все увидите мя от мала даже до велика их» (Євр.8: 11) є части-
ною фрази з Послання Святого Апостола Павла до Євреїв («І не буде навчати 
свого ближнього, і кожен брата свого , кажучи: Пізнай Господа, бо всі, від ма-
лого до великого, будуть знати Мене » (Іер.31: 24) і тлумачиться як пізнання 
Бога через обряд хрещення. 

 
«Архістратиг Михайло перемагає диявола». 
У центрі іконного поля зображена сцена битви Архістратига Михайла з 

дияволом – Сатаною (Одкровення святого Іоанна Богослова – Апок. 12). Архіс-
тратиг в пишному вбранні давньоримського воїна і з вогненним мечем в руці 
вражає дракона з п'ятьма головами, на головах якого роги і діадеми. Вище, за 
спиною Архистратига – образи з видіння Іоанна: престол, що стоїть на небі з 
символом всевидющого ока, що позначає присутність Господа Бога Вседержи-
теля («... і ось, престол стояв на небі, і на престолі Сидячий ... Одкровення, 4, 
2); жінка, яка народила немовля і звертає його до престолу і водночас з жахом 
поглядає на дракона («... і вродила вона чоловічої статі, яким належить пасти 
всі народи жезлом залізним; і дитина її була взята до Бога і Престолу Його, Од-
кровення,, 12, 5 ); і дружина, зодягнена в сонце («і з'явилась на небі велика 
ознака - Жінка, зодягнена в сонце, а під ногами її місяць, а на голові вінок із 
дванадцяти зірок», Одкровення, 12, 1). Остання фраза Одкровення (12, 7, 9, 13, 
14) відображена на стрічці, яка розміщена під сценою битви Иданы быша 
женъ крыла орла великаго. дапари‘тъ впєтнынй впuстыню вмhсто свое’. 
Апокалипсисъ  абЃ  

«Сім Янголів із трубами». 
Врівноважена і одночасно повна динаміки композиція представляє сім 

Янголів із трубами – образи з одкровення Святого Іоанна Богослова, 8. «І я ба-
чив сімох Янголів які стояли перед Богом, і дано їм сім труб ... і прийшов іний 
Ангел і став перед жертовником із золотою кадильницею ... і взяв Ангел кади-
льницю, і наповнив її огнем із жертовника, та й кинув на землю ...». Як і в по-
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передніх композиціях спостерігаємо буквальне дотримання тексту Священного 
Писання: вгорі, в центрі – Янголи, які отримують від Бога труби. З боків п'ять 
Янголів, «які стояли перед Богом», перед жертовником Янгол валить на землю 
кадильницю з вогнем. На стрічці, поміщеної внизу зображення, напис: Изыдg 
дымъ кадилный молитвамъ стЃыхъ §рuкй аЃггла пре‚д бгЃа. Апокаліј·съ, 
іі (сучасна транскрипція напису: «… и вознесся дым фимиама с молитвами свя-
тых от руки Ангела пред Бога», Одкровення, 8, 4). 

Ікона «Сон Якова» написів не має. 
 
Фрагмент іконостасу жертовника включає в себе ікони «Іоанн Богослов», 

«Пресвята Богородиця – Симеоново прореченіе», які знаходяться у централь-
ному нефі Собору, та ікони «Таємна вечеря» та «Зустріч Авраама з Мельхіседе-
ком», які знаходяться у галереї. На іконі Іоанна Богослова є написи: назва ікони – 

«С.Iоаннъ Богословъ; напис на сувої – и̑ четвертое животно 

подобно орлу летяùему. Апокл Г. Д с‚ зz (Одкр. 4; 7) та написи у книзі И ви-
дэхомъ славу гw мi славу дино роднаго ) А (Иоанн. 1; 14); на окладі ікони 
«Пресвята Богородиця – Симеоново прореченіе» жало меча обвиває стрічка з 
написом: итебе.самои проиде.ору жіе. въдушу, що є цитатою з пророчої пісні 
старця Симеона: «Люди зрадять смерті свого Спасителя, і Ти будеш свідком 
всіх Його страждань: і тобі самій душу пройде зброя»; прозвучали слова у свято 
Стрітення Господнього.  

Ікони «Таємна вечеря» та «Зустріч Авраама з Мельхіседеком» написів не 
мають. 

Фрагмент іконостасу діяконника включає в себе ікони «Різдво Богороди-
ці», «Собор Пресвятої Богородиці», які в центральному нефі Собору, та ікони 
«Зачаття Пресвятої Богородиці», «Авраам і Сара» знаходяться в експозиції пів-
денної галереї другого поверху. Ікони іконостасу дияконнику не мають написів; 

лише на іконі «Собор Пресвятої Богородиці» – напис Соборъ Пре-
святые Бцы (дослідниця Н. Нікітенко толкує цю ікону як «Покрова» 
[5, 38]), а на іконах «Різдво Пресвятої Богородиці» і «Зачаття Пресвятої Бого-
родиці» – приналежність сюжетів до Маріелогічного циклу позначають 
монограми Богородиці. Так, на іконі «Різдво Пресвятої Богородиці» монограма 
Марії розміщена посередині діамантової зірки, а в іконі «Зачаття Пресвятої 
Богородиці» – ініціали Богородиці розміщені в сяйві, що виходить з лілії. Ікона 
«Авраам і Сара» написів не має. 

Залишається додати, що в повному обсязі тексти і написи з ікон іконоста-
су Софії Київської прочитані і опубліковані вперше. 
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ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ ЗАПОРІЗЬКОГО 

ПРИАЗОВ’Я ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ 
 
У статті розглянуто особливості культурного простору Запорізького Приазов’я 

останньої третини ХХ – початку ХХІ століть. Обгрунтовано процеси культурного 
простору як регіонального явища в контексті загальноукраїнської культури. 

Ключові слова: культурний простір, Запорізьке Приазов’я, регіональна культура. 
 
In article features of cultural space of the Zaporozhye Priazovye of last third ХХ – 

beginnings ХХІ of centuries are considered. It is proved processes of cultural space as 
regional phenomenon in a context of development of all Ukraine culture. 

Key words: cultural space, Zaporozhye Priazovye, regional culture. 
 
Культурний простір Запорізького Приазов’я останньої третини ХХ – по-

чатку ХХІ століть є загальним планом, що окреслює контури різних видів мис-
тецтв. Культурний простір Запорізької області є гарантом збереження національної 
ідентичності українців, їх самобутності і гідності. Головні передумови самозбере-
ження: ментальність, любов до рідної землі, пошана до родинних і релігійних 
традицій, освіта, історична пам’ять. На основі жанрового розмаїття митці ство-
рюють індивідуальні «жанрові сценарії», пристосовані до особливостей і кон-
кретних умов. В результаті життєдіяльність у запорізькому регіоні «обрамлюється» 
і організується у контексті загальноукраїнської культури. 

Конкретно-історичне розуміння запорізької культури спирається на бага-
тогранність соціокультурного процесу: існуючі культури зі своїми особливос-
тями. Про це свідчать образ мислення, стандарти життя, норми поведінки, 
характер мистецтва.  

Ситуація духовно-психологічного засвоєння регіональної особливості мі-
стить у собі складний динамічний процес оформлення поетичної образності, 
яка створювалася під впливом суто місцевих природних і соціальних факторів. 
Запорізький край породжує історично детерміновані, але динамічні автообрази 
культури: систему уявлень «про себе», яка відбивається, зокрема, в місцевій 
художній спадщині. Через це неодмінно відбувається спрощення або «забарв-
лювання» його окремих ланок, спроможних до періодичних перебудувань, мо-
дифікації – внаслідок підкорення їх культурним процесам.  

Зручний інструментарій для вирішення змінних процесів культурного 
простору окреслено в роботах Ф. де Соссюра, Ч. Пірса, Ч. Морріса, К. Леві-
Строса, Ю. Лотмана; питання особливостей культурного простору Запорізького 
краю – у дослідженнях Д. Яворницького, М. Данилевського, Д. Семенова, 
В. Козирєва та ін. На думку дослідників, прийнято широке розуміння традицій-
ного розвитку регіональних культурних процесів, за яким його сфера охоплює 
різноманітні жанри мистецтв. Культурна традиція розглядається як творче, ва-
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ріантне відтворення сукупності певних видів мистецтв, що містять у собі умови 
подальшого розвитку [9, 106].  

За дослідженням Ю. Лотмана, образно-втілена традиційна ідея культур-
ного простору має значні смислові потенції, які і утворюють символічне ядро 
культури [7, 218]. Перспективи розбудови української нації потребують відро-
дження регіональної культури і традицій передачі пам’яті поколінь, примирен-
ня суспільної думки навколо «болючих» регіональних тем історії. 

Як вважає Г. Васильчук, об’єктивне історіографічне дослідження, особ-
ливо на зламі епох, є актуальним, оскільки має відповісти на складні й супереч-
ливі питання історіографічного процесу. Історична наука виконує важливі 
пізнавальну, культурно-просвітницьку та інформаційну функції. Вона формує 
не лише власний інтелектуальний простір, а й суспільну свідомість через актуа-
лізацію тих чи інших подій в історії [3, 179–183]. 

Як показує історична практика, політичні і культурні зміни у Запорізько-
му краї є лише адекватним віддзеркаленням суспільства. На думку дослідників, 
в просторі культури знаходиться мистецьке життя регіону. Культура Запорізь-
кого Приазов’я останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. пронизує все життя у 
всіх його проявах. Але життя не є само по собі феноменом культури, воно 
предстає як явище багатополярного світу за межами культурного простору. 
Стосовно простору запорізької культури воно є «позапросторовим» процесом. 

Як вважає І. Лосєв, невід’ємною частиною культурного простору є сцена-
рії [6, 203]. На основі відбитого в культурі соціального досвіду Запорізької області 
можна виділити різні культурні сценарії, на яких вибудовуються індивідуальні жа-
нрові сценарії. Таким чином, будь-який культурний сценарій забезпечує 
відповідність дій людини умовами суспільного життя, її успішну можливість та 
розвиток жанрової системи в окремій мистецькій галузі даного регіону [4, 24]. 

Мета статті – визначити особливості культурного простору Запорізького 
Приазов’я останньої третини ХХ – початку ХХІ століть. 

Культурний простір Запорізького Приазов’я останньої третини ХХ – по-
чатку ХХІ ст. виступає як соціокультурно-умовлений сценарний план, як осно-
вна сюжетна лінія життєвих дій регіону. У просторі запорізької культури 
існують еталонні сюжети культурних сценаріїв та інваріантні, незалежні від 
конкретних життєвих ситуацій принципи побудови. Але в рамках загального 
культурного сценарію існує цілий набір різноманітних варіантів і нюансів роз-
витку жанрової систем різних видів мистецтв на зламі століть, де кожен митець 
вибирає якийсь із них залежно від конкретних обставин свого життя і своїх вла-
сних особливостей. В індивідуальному сценарії жанрова система Запорізького 
Приазов’я набуває своєрідності, характерної саме до конкретного мистецтва. Вона 
складається із змін, варіантів, в яких відбуваються особистісні і ситуативні момен-
ти щодо культурного простору [4, 163]. 

Відсутність ґрунтовного культурного минулого Запорізького краю в піс-
лявоєнний період та початок грандіозного «новітнього» облаштування регіону, 
що здійснювалися зусиллями митців, спричинили потужний викид місцевої 
творчої енергії, активізуючи цілу низку жанрових процесів у різних видах мис-
тецтв. 

Сучасна історична ситуація «шва» між епохами, черговий етап суттєвого 
оновлення регіональної культури з часом перебудовується на провідну культу-
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рну програму і національну ґрунтовність. Необхідність подальшого дослідження 
поетичної природи формування регіональних мистецьких напрямків залишається 
у різних видах мистецтв: література, музика, театр, скульптура, архітектура, деко-
ративно-ужиткове мистецтво, графіка, живопис, художня фотографія, дизайн 
тощо. Взаємозв’язок просторово-часових і культурних процесів Запорізького 
Приазов’я останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. у розвитку мистецьких жан-
рових систем має свої особливості: з одного боку, ускорення розвитку культури 
різноманітних сфер діяльності (особливо в науці), по-друге, поширення культу-
рного процесу у різних галузях культури: філософії і літератури, музики, живо-
пису тощо [4, 32]. 

На сучасному етапі розвитку мистецьких жанрових систем у культурному 
просторі Запорізького Приазов’я останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. вже 
створена і функціонує складна, високорозвинена жанрова система різних видів 
мистецтв, яка забезпечує продукування, поширення і споживання регіональних 
культурних цінностей, їх зберігання і передачу. Вона впливає на виробничу, 
економічну, соціальну і політичну сфери людського життя, в свою чергу, пере-
буваючи під їх впливом. Практична значущість жанрової системи різних видів 
мистецтв для культурного простору Запорізького краю проявляється в мистець-
кому загальноукраїнському процесі, який регламентує діяльність системи осві-
ти та науки, роботу засобів масової інформації, культурну спадщину як у сфері 
науково-технічної, так і художньої творчості. 

Як вважає В. Козирєв, щоб відтворити наявність різних видів мистецтв у 
культурному просторі Запорізької області, треба зрозуміти сутність досліджу-
ваних явищ жанрової системи мистецтв, закони взаємозв'язку, виникнення і 
розвитку жанрів [5, 74]. 

Створення сучасної жанрової систематики Запорізького мистецтва зали-
шається актуальним. Але жанрові форми, народжуючись, вмираючи і трансфо-
рмуючись, продовжують зберігати свою регіональну своєрідність.  

Значну роль у збагаченні культурного простору Запорізького Приазов’я 
останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. відіграли жанрові процеси різних видів 
мистецтв. З інформаційно-семіотичної точки зору культури жанрові процеси, у 
яких існує, зберігається і розвивається інформаційно-знаковий зміст суспільно-
го життя, виступають як засоби, що визначають умови, необхідні для задово-
лення і розвитку жанрової системи різних видів мистецтв даного регіону. 
Розглядаючи культурний простір Запорізького краю у масштабі регіоніки, важ-
ливо підкреслити, що жанрові процеси відбуваються як досить різноманітні й 
багаточисленні. 

В період останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. складалися різні куль-
турні процеси Запорізького Приазов’я, у яких жанрова система мистецтв віднахо-
дила засоби для постійного розвитку: мистецькі уявлення, філософія, театралізовані 
казацькі ігри тощо. Окремі із них мають замкнутий характер і не виходять за межі 
вузької племінної та етнічної спільності (форми побуту, місцеві обряди і звичаї, 
святкові ритуали), інші набувають інтернаціонального характеру і стають формами 
загальнолюдської культури (філософія, наука, мистецтво) [8, 11 – 12]. 

У специфічних культурних формах вирішується завдання щодо збере-
ження, відтворення і примноження регіональної жанрової інформації. Відро-
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джуються звичаї, які передають майбутнім поколінням людей досвід попередніх 
поколінь [8; 13 – 14]. 

Окремі феномени мистецької культури, що заповнюють той чи інший 
культурний простір Запорізького краю, являють собою узгоджені жанрові 
системні утворення, наприклад жанрова система музичного мистецтва, жанрова 
система літератури, жанрова система живопису тощо. Проте не всі форми регі-
ональної культури можна розглядати як системи. А. Береза вважає, що у кожній 
жанровій системі втілюються якісь специфічні смисли – знання, цінності, регу-
лятиви даного регіону. Жанрова система мистецтв виникає та існує тому, що 
вона задовольняє потреби людей у культурному розвитку даного регіону. Всі 
вони відрізняються тим, що вимагають більшої чи меншої розумової та творчої 
активності, які потребують деякого запасу знань і вмінь [2, 74]. 

Жанрова система мистецтв Запорізького Приазов’я останньої третини ХХ – 
початку ХХІ ст. стає ніби «поляризованою», зорієнтованою на ту чи іншу «вісь» 
культурного простору (когнітивну, ціннісну чи регулятивну). Для того щоб 
рівень жанрового потенціалу культурного простору не знижувався, його 
потрібно постійно відтворювати, поповнювати [15, 67]. 

Роль жанру як культурологічного феномена полягає у забезпеченні роз-
витку регіонального культурного простору та постійному оновленні запорізько-
го регіонального мистецтва. Такий постулат вимагає від суспільства відповідних 
затрат: повинні знайтись люди, які будуть опікуватися жанровою системою різ-
них видів мистецтв і сприяти пошуковій діяльності.  

Отже, якщо суспільна потреба у якому-небудь жанрі послаблюється, то 
зацікавленість у збереженні її потенціалу зникає. Так відмирали деякі жанри 
мистецтв Запорізького краю (наприклад із відходженням язичеських культів за-
булися пісенні та літературні жанри) і з’являлися нові жанри запорізького ін-
формаційного простору у телебаченні, радіомовленні. В екстенсивному плані 
береться за увагу сила впливу сучасного культурного простору на регіональну 
культуру і суспільство в цілому, тобто ступінь впливу створеної жанрової сис-
теми на явища культурного простору регіону. Ця сила являє собою соціальний 
потенціал культурної форми, величина якого визначається тим, наскільки смис-
ловий зміст даної культурної форми, її ідеї і принципи відбиваються на суспі-
льному житті Запорізької області, які формують відповідні норми відношень, 
досягнення, традиції краю [9, 49]. 

Різноманітні культурні форми нашаровуються одна на одну і утворюють 
загальне ментальне поле, яке пронизує весь культурний простір Запоріжжя, за-
йманий якою-небудь національною культурою або соціокультурним світом. Під 
впливом ментального поля в суспільстві відпрацьовується характерна для Запо-
різької культури сукупність уявлень, переживань, життєвих установок людей, 
яка визначає їх спільне бачення світу. Ця сукупність створює менталітет, або 
ментальність в культурі даного регіону. Соціальні перетворення і еволюції ре-
гіональної культури призводять до поступової зміни менталітету даного регіо-
ну. Але зміна його – порівняльно повільний процес на відміну від тимчасових 
перемін суспільного настрою, коливань суспільної думки і емоційних поривань, 
які можуть охоплювати великі маси людей і весь народ [9, 34].  

В цілому менталітет в мистецькому середовищі Запорізького Приазов’я 
останньої третини ХХ–початку ХХІ ст. стійкий і консервативний, він зберігається 
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майже в одному і тому самому вигляді протягом цього часу. Тому трансфор-
мація жанрової системи мистецтв відбувається лише внаслідок жанрових змін. 

Загальні уявлення і установки, яких дотримуються запорізькі митці у 
сприйманні і розумінні об'єктивної реальності розвитку регіональної культури, 
відбиваються універсальними атрибутами оточуючого об’єктивного світу. Сю-
ди відносяться: простір, час, рух, зміни, властивість, якість, кількість, причина, 
наслідок, відповідність, закономірність тощо.  

Ментальне поле запорізької культури з його «категоріальною сіткою» і 
сукупністю у цій сітці ментальних комплексів зумовлюють існуючу окрему ці-
лісну систему образів, які характеризують світоустрій та виступають як регіо-
нальна культура [4, 24]. 

Як зазначає Н. Артюхина, стереотипи культурного простору здебільшого 
емоційно зафарбовані і визначають позитивну чи негативну оцінку соціальних 
явищ – суспільних організацій, політичних партій, націй, професій, результатів 
діяльності людей, суспільних подій та традицій [1, 112]. Традиційне мистецтво 
Запорізького краю визначається як мистецтво, що будує свій культурний прос-
тір на основі свідомості та окреслює загальні контури людської поведінки. За 
культурними сценаріями запорізькі митці створюють індивідуальні сценарії, 
пристосовані до сценарних особливостей і конкретних умов. Внаслідок цього 
життєдіяльність людей Запорізького Приазов’я останньої третини ХХ – початку 
ХХІ ст. «обрамляється» і організується регіональною культурою, яка виступає 
як культура мистецької діяльності.  

На зламі епох останньої третини ХХ – початку ХХІ ст., коли відбувається 
складний, в муках народжуваний процес переходу до нового суспільства, 
самоусвідомлення гідності та її державності як підойми до розв’язання всіх 
проблем, по-новому постають проблеми регіональної культури. Як зазначають 
дослідники, в перехідний період в умовах економічного виживання однією із 
перших жертв стає культура. В усіх перипетіях нашого буття знову і знову по-
стає необхідність вирішення долі регіональної культури, пошуку виходу із кри-
зи, нової політики. Одним із шляхів, вихідною підоймою є усвідомлення 
справжньої ролі, місця і функцій регіональної культури [4, 76–93]. Складна си-
туація, у якій перебуває суспільство, як ніколи вимагає реальної і зваженої діа-
гностики і прогнозування тенденції розвитку різних видів мистецтв Запо-
різького краю [4, 32]. 

Проблеми розвитку культури Запорізької області вимагають відзначенно-
сті в певних специфічних параметрах, а тому мистецька діяльність розглядаєть-
ся на тлі і в контексті не тільки сучасної соціокультурної ситуації, а й з 
урахуванням особливостей сучасної естетичної і художньої реальності даного 
регіону. Від запорізьких митців суттєво залежить стан культури, її потенції. 
Виходячи із світового досвіду і ситуації розвитку регіональної культури, треба 
знайти в культурній політиці спільне між вирішенням завдання збереження 
надбань і модернізацією культури та окремих її сфер в поєднанні з відроджен-
ням національної культури. 

Пройшовши довготривалий шлях історичного розвитку, зазнавши потуж-
них позитивних і негативних іншокультурних впливів, культура Запорізького 
Приазов’я останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. сформувала унікальну іден-
тичність, властиву для всіх її видів мистецтв. Лише у світлі традицій, у широ-
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кому історичному аспекті, враховуючи своєрідність і специфіку регіонального 
перебігу соціокультурних процесів, ми можемо спостерігати за розвитком 
культурного простору регіону у сьогоденні [5, 76]. Виявлення внутрішніх смис-
лів запорізької культури, засвоєння багатоманітної культурної спадщини, зна-
йомство з внутрішньою структурою регіональної культури того чи іншого 
міста, осмислення ритмів його історичного буття та перспектив майбутнього 
зробили проблему співвідношення історії та культури однією з актуальних в 
урбаністиці Запорізької області [8, 100]. 

Культурна складова Запорізького Приазов’я останньої третини ХХ – по-
чатку ХХІ ст. як сукупність традицій, звичаїв, зразків та символів для регіона-
льної ідентичності відіграє ледь не основну роль, забезпечуючи необхідний 
баланс спадковості та інноваційності шляхом періодичної самоідентифікації, 
самовпізнання в існуючому культурному образі краю. З кожним новим істори-
чним поколінням (тим паче це стосується періодів радикальних державно-
суспільних перетворень та змін ідеологічного вектора-сенсу розвитку) свідомо 
чи ні відбувається інтерпретація головних духовних констант регіонального 
культурного простору Запоріжжя. А отже, відтворюється більш-менш реальна 
ситуація знаходження (або незнаходження) регіональним суб’єктом себе в ус-
падкованому ним регіональному образі культури. 

На створення індивідуальних регіональних образів культурного простору 
Запорізького краю впливає багато факторів: природні, історичні, геополітичні, 
етнічні тощо. Рефлексія регіональних суб’єктів предмета власної культурної 
самості, ролі і місця свого краю у міжрегіональному просторі, яка завжди акти-
візується з початком нового культурно-історичного етапу, є проявом вже зазна-
чених сутнісних захисних (адаптивних) механізмів культури. Регіональна 
багатоелементність регіонального поля сприяє віднаходженню нового творчого 
потенціалу для подальшого саморозвитку Запорізького Приазов’я останньої 
третини ХХ – початку ХХІ ст., забезпечуючи повноту, універсальність та дина-
мічну цілісність [9, 75–77]. 

Регіональний інформаційно-культурний простір Запорізького краю ста-
новить сукупність сфер суспільно-культурної діяльності та засобів забезпечен-
ня культурно-мистецьких і мовних потреб громадян, що включає до свого 
складу сфери мистецької, культурно-просвітницької, культурно-дозвіллєвої ді-
яльності (професійної та аматорської), ефірний простір електронних ЗМІ, наці-
ональний ринок видавничої продукції, ринки інших культурно-мистецьких 
товарів та послуг, українські ресурси Інтернету, а також суміжні сфери освіт-
ньої та наукової діяльності [6, 113].  

Для забезпечення культурних потреб населення в Запорізькій області 
працює значний потенціал галузі: п’яти театрів, у тому числі три обласних, два 
муніципальних; цирк; три парки культури та відпочинку, 614 масових бібліотек 
(книжковий фонд – 9,7 млн. примірників). Визнаним лідером бібліотечної спра-
ви є Обласна універсальна наукова бібліотека, бібліотечний фонд якої стано-
вить 1,5 млн. примірників, з них 10 тис. рідкісних видань, 586 будинків 
культури, два музеї-заповідники, Національний заповідник «Хортиця», 74 ди-
тячі школи естетичного виховання.  

Гордістю й прикрасою м. Запоріжжя є Обласний український музично-
драматичний театр. Запорізька обласна філармонія – одна з найбільших конце-
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ртних організацій України. Симфонічний оркестр, очолюваний народним арти-
стом України В. Редею, добре відомий далеко за межами України. Високий 
професійний виконавчий рівень дозволяє оркестру співпрацювати з видатними 
музикантами сучасності. Діяльність установ культури спрямовується на розви-
ток української культури та культури всіх національних груп, що проживають 
на території області. Глибоким знанням українських традицій, неповторністю, 
самостійністю художнього мислення відзначаються роботи майстрів декорати-
вно-прикладного мистецтва та художників-аматорів. Їх нині в області понад 1,5 
тис. чоловік, серед них – вишивальниці, різьбярі, килимарниці, майстри з лозо-
плетіння та інші.  

У регіоні активно діють заклади культури клубного типу. За останні роки, 
внаслідок реструктуризації клубної мережі, створюються установи нового типу: 
районні та міські центри культури і дозвілля, клуби-бібліотеки, сільські клуби-
кіно, будинки народної творчості, культури й дозвілля.  

Запорізька область багата на чисельні пам’ятки – унікальні твори матері-
альної і духовної культури, вивчення, охорона та використання яких є важли-
вим напрямком культурної політики. До державного обліку прийнято 5580 
пам’яток археології, 1654 – історії, 75 – мистецтва; 93 пам’ятки внесено до 
Державного реєстру національного культурного надбання: Національний запо-
відник «Хортиця»; Антропоморфні стели (3-2 тис. до н.е.); Кам’яні баби (11-8 
століття до н.е.); Козацька фортеця на неприступному острові Хортиці (XVIII 
століття); Святомиколаївський кафедральний собор (1836 р.); Земська управа 
(1912 р.); Запорізький 700-річний дуб; Музей історії запорізького козацтва; Да-
вні кургани; Захаріївська фортеця (1770 р.); Собор св. О. Невського (XVII сто-
ліття); Історико-археологічний заповідник «Кам’яна могила»; Краєзнавчі музеї; 
Музей народної творчості та етнографії та ін. 

Отже, значення концепції культурного простору Запорізького Приазов’я 
виходить далеко за рамки суто теоретичного осмислення сучасних культурних 
процесів, оскільки вони відповідають на глибинний запит світової культури 
останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. з її явним чи неявним потягом до 
духовної інтеграції. Набувши надзвичайної популярності в світі мистецтва, 
культурний простір Запорізького краю, як ніяка інша категорія, вплинув на са-
му культурну практику, на самосвідомість сучасного митця. Культурний прос-
тір Запорізького Приазов’я останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. утворений 
багатьма феноменами культури, що переплітаються і взаємодіють одна з одною 
із зосередженням багатьох об'єктів. До них відносяться жанрові системи різних 
видів мистецтв та їх різноманітні комплекси. Оскільки запорізька культура 
являє собою невід’ємну частину суспільного життя, то культурний простір да-
ного регіону слід розглядати як галузь, що знаходиться у багатовимірному 
просторі соціальної реальності. 

Перспективою подальших розвідок є дослідження культурного простору 
Запорізького Приазов’я останньої третини ХХ–початку ХХІ ст. як регіонально-
го явища в контексті загальноукраїнської культури. 
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Статтю присвячено проблематиці класифікації ПР-технологій за методами 

впливу на окрему людину і на суспільство в цілому та доцільності використання ви-
явлених методів у закладах культури. 
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The article is devoted the problem of classification of pr-technologies using affecting 
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Проблема розвитку і оптимального використання ПР-технологій у сфері 

культури потребує ретельних досліджень. Необхідність їх вивчення, надання 
критичної оцінки, відбір корисного з досвіду інших країн, де процеси розробки 
та впровадження технологій «паблік рілейшинз» мають вже напрацьовані мето-
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дики і певну історію, обумовлено потребою сьогоденних процесів розвитку ін-
формаційного суспільства.  

Вивчення ПР-технологій у соціально-культурній сфері дозволить виявити 
тенденції розвитку та зміни поведінки населення залежно від впровадження рі-
зних методів впливу. Сьогодні в суспільному житті відбувається процес відмо-
ви від багатьох стереотипів, що затвердилися за роки Радянської влади, йде 
критична переоцінка соціальних цінностей, здійснюється пошук нової моделі сус-
пільного устрою, що інколи супроводжується певним погіршенням якості життя 
людей. Тому потреба глибокого дослідження класифікацій ПР-технологій з точки 
зору їх використання у роботі закладів культури є досить актуальною. 

Для визначення можливостей, природи та класифікації ПР-технологій 
значну роль відіграють загальні теоретичні ідеї та практичні дослідження, що 
представлені в працях В. Бебика («Інформаційно-комунікаційний менеджмент у 
глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз»), 
Д. Гаври («Социально-коммуникативные технологии: сущность, структура, фу-
нкции»), В. Зінченка [«Паблік рілейшнз (відносини із громадськістю). Форми, 
методи, стратегія»], В. Кузнєцова («Связи с общественностью: теория и техно-
логи»), Ю. Сурміна («Теория социальных технологий»), А. Чумікова («Связи с 
общественностью: теория и практика»), М. Шишкіної («Паблик рилейшнз в 
системе социального управления»). 

Аналіз проведених нами досліджень дає змогу зробити висновок: питання 
розгляду ПР-технологій досліджено недостатньо ґрунтовно. Саме відсутність 
структурованої моделі, що відповідатиме певним запитам, наштовхує на необ-
хідність додаткового розгляду проблеми класифікації ПР-технологій, аналізу 
розподілу даних технологій за видами діяльності організацій (громадських, 
державних, комерційних). Дослідження відносно наявної проблематики прово-
дяться науковцями переважно з політичної або бізнесової точки зору, тому до-
цільно розробити таку концепцію класифікації ПР-технологій, яка буде 
відповідати вимогам соціально-культурної сфери. 

Метою нашої статті є класифікаційний аналіз ПР-технологій та розкриття 
специфіки застосування цих технологій в сфері культури. 

Науково-технічна революція, що розпочалася ще в минулому столітті, 
поклала початок розвитку інформаційній епосі суспільства, що охоплює всі 
сфери людської діяльності, перетворюється на потужний прискорювач соціаль-
ного прогресу. Технологічні нововведення впливають на розвиток не тільки 
технічних можливостей людини, але й на розвиток її світогляду, формування 
власної думки щодо соціального та культурного розвитку суспільства. Так, ми 
можемо стверджувати, що сьогоднішні технічні інновації, розвиваючись шви-
дше, але майже паралельно з соціальними технологіями, впливають на характер 
соціальних стосунків у суспільстві та на їх гармонізацію. 

Розмаїття технологій сьогодення наштовхує на необхідність ретельного 
вивчення саме поняття «технологія». «Технологія» (від грец. τέχνη – майстер-
ність, λόγος – слово, вчення) – сукупність способів передачі знань, майстерність 
передавати [7, 524] Ми, в свою чергу, можемо трактувати цей термін як знання 
про використання певних умінь на користь вирішення існуючих завдань, засто-
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совуючи при цьому набуті попередніми поколіннями навички, знаряддя та за-
соби. Тому технологічний процес притаманний будь-якій сфері діяльності, 
адже саме заглиблюючись в цей процес і використовуючи надбання попередніх 
поколінь, можна винайти щось нове.  

Будь-яка ПР-технологія є складною системою, що охоплює власні про-
блеми, цілі, функції, форми, ресурси та результати конкретної діяльності. Та-
ким чином, доцільно розглядати типові програми більшості технологій «паблік 
рілейшинз», що складаються з чотирьох основних етапів:  

– аналіз, дослідження та визначення цілей і завдань;  
– розробка плану дій;  
– комунікації та виконання плану;  
– контроль за результатами, оцінка та можливі зміни.  
Існуюча послідовність обумовлена управлінською функцією «паблік рі-

лейшинз», що є невід’ємною частиною при формуванні портфелю технологій, 
які використовуються в будь-яких організаціях та закладах. Зазначимо, що сьо-
годення, певною мірою, визначає обрання тих чи інших інструментів впливу на 
суспільство, але для ефективного їх використання необхідно володіти інформа-
цією про класифікацію ПР-технологій та про методи, їм притаманні. 

Сучасний комунікативний простір, який перенасичений інформацією, а 
також засобами її передачі, дає нам змогу зрозуміти щільність зв’язків між 
окремими людьми, соціумами, державами, континентами. Глобалізаційні про-
цеси, що починаються зі світової економіки й завершуються сферою культури, 
формують певний світогляд людства та дають йому змогу еволюціонувати. Ін-
тенсивність інформаційно-комунікативної діяльності дозволяє говорити про 
змістове наповнення комунікативного простору, що визначається обсягом ін-
формації, яка передається за одиницю часу. Глобалізація засобів масової кому-
нікації, їх висока технологічність, зумовлюють потребу відображати інформацію не 
тільки у вигляді певних символів, але й у вигляді більш наявних форм спілку-
вання та риторичного структурування у відповідному, зокрема художньому, 
контексті. На сучасному етапі це можливо лише внаслідок впровадженню висо-
котехнологічних комунікацій. Мережа Інтернет дозволяє здійснювати обмін 
інформацією не тільки державним, політичним, торговельним установам, але й 
на рівні особистого спілкування, вдосконалювати процеси інтерактивної освіти, 
у яких людина безпосередньо залучена до прямої комунікації. Новітні техноло-
гії руйнують комунікативні кордони і перетворюють поняття національного ін-
формаційного простору на умовність.  

ПР-технології тісно пов’язані з поняттям «комунікація», що використову-
ється в багатьох суспільних науках як складна комунікативна схема і як зви-
чайний діалог між кількома особами. Комунікація припускає наявність не 
менше трьох складових: суб'єкта, що передає інформацію (комуніканта) – пере-
даної інформації (повідомлення) – приймаючого суб'єкта (реципієнта). Отже, 
комунікація – це різновид взаємодії між суб'єктами, опосередкованої деяким 
об'єктом [5, 69].  

Що стосується безпосередньо технологій «паблік рілейшинз», у науковій 
літературі існує два підходи до його визначення. В першому випадку йдеться 
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про збирання, обробку та аналіз інформації, щодо стану об’єкта управління; ви-
роблення цілей впливу на свідомість і настрої громадськості; визначення та ви-
користання форм такого впливу, управління ситуацією, роботу зі ЗМІ; вивчення 
суспільної думки як зворотного зв’язку в діяльності PR. Такого погляду на ви-
значення ПР-технологій дотримуються В. Зінченко, К. Прохоренко, І. Слісаренко, 
В. Кузнєцов та інші. 

Технології в системі зв’язків з громадськістю не тільки підпорядковують 
засоби досягнення цілей, але і закріплюють послідовність дій, розробку відпо-
відних форм соціальної поведінки суспільних груп. В. Кузнєцов наполягає на 
такому визначені: «ПР-технології можуть бути встановлені лише в тому випад-
ку, коли на шляху досягнення мети складається послідовність операцій, а також 
фіксуються певні етапи проекту і відбувається дотримання конкретних прийо-
мів і засобів досягнення конкретної мети» [4, 196]. У контексті такого підходу 
має сенс розробляти й впроваджувати певні концепції, структури, ПР-програми, 
що ґрунтуються на ПР-технологіях і постають як сукупність багатьох видів 
людської діяльності, зокрема інформаційно-комунікаційної, соціально-психоло-
гічної, організаційної тощо.  

Другий підхід базується на формах та засобах впливу на громадськість. 
Особливістю класифікації ПР-технології є визначення шляхів та методів, завдя-
ки яким ПР-суб’єкти ефективно проводять заходи, які спрямовано на бажаного 
результат.  

Глибинне розуміння такого підходу демонструє нам класифікація ПР-
технологій, наведена та обґрунтована Ю. Сурміним і Н. Туленковим. Науковці 
розглядають ПР-технології за сферами та об’єктами їх застосування, цілями, 
функціональним значенням, засобами впливу та механізмами здійснення [9, 
291–293]. 

За сферою застосування ПР-технології поділяються на політичні (як засіб 
здійснення політики, наприклад виборчі технології), управлінські (як ефектив-
ний засіб взаємодії з громадськістю в різних сферах управління), бізнесові (орі-
єнтовані на формування привабливого іміджу в бізнесі), соціальні (спрямовані 
на підвищення та покращення соціально-культурного рівня суспільства). 

За об’єктом застосування ПР-технології класифікуються на персональні 
(спрямовані на формування індивідуального іміджу політика, менеджера, вче-
ного, підприємця тощо), інституціональні (орієнтовані на створення образу того 
чи іншого інституту держави, законопроекту, влади тощо), організаційні (при-
значені для формування обличчя організації, підприємства, фірми, держави то-
що, товарні (спрямовані на формування привабливого образу товару або послуг 
з метою просування їх на ринку).  

Метою застосування «паблік рілейшинз» є технології взаємодії, спрямо-
вані на встановлення позитивних відносин із зовнішньою громадськістю; тех-
нології формування та покращення іміджу, призначені для створення певних 
образів та оперування ними в засобах масової інформації.  

Наведена класифікація, на нашу думку, відображає комплекс ПР-технологій, 
які спрямовано лише на зовнішню громадськість, і враховує лише її інтереси. В 
цілому ми маємо з цим погодитись, адже зовнішнє суспільне середовище має 
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більшу вагу в соціумі, але ми маємо враховувати й внутрішнє середовище будь-
якої організації, особливо закладів соціально-культурної сфери. 

За умов урахування інтересів зовнішньої, а також і внутрішньої аудиторії 
ПР-технології класифікуються за функціональним призначенням на дослідни-
цькі (об’єднують сукупність прийомів, інструментів і методів, спрямованих на 
вивчення поведінки громадськості, розробляють комплекс процедур, що від-
творюють зв’язки з цією громадськістю, а також вивчають її реакцію на інфор-
маційний вплив); антикризові (спрямовані на з’ясування проблем, залучення до 
них уваги, впровадження та коригування дій, а також пошук засобів їх вирі-
шення); консультаційні технології (структурований портфель інформації, яка 
може надаватися на запит для вирішення певних питань); маркетингові (спря-
мовані на вивчення ринку та просування товарів і послуг, притаманних певному 
ринку); інформаційні (консолідують комплекс дій щодо забезпечення інформуван-
ня суспільства стосовно діяльності певного об’єкта).  

Незважаючи на те, що поняття «ПР-технологія» більш широке ніж понят-
тя «комунікація», ми розуміємо, що спільність цих тлумачень полягає в тому, 
що комунікація – це частина, певний підвид технологій по зв’язках з громадсь-
кістю, і саме ця частина несе в собі вагому функцію впливу на думку об’єкта, 
висновки щодо певної події, а також дії, які об’єкт має виконувати після аналізу 
отриманої в результаті комунікації інформації.  

Таким чином, ми можемо звернутися до ще одного виду класифікації ПР-
технологій. За засобом впливу на об’єкт ПР-технології класифікуються на:  

1) інформаційні, які об’єднують весь технологічний процес отримання, 
обробки та використання інформації на шляху формування позитивної думки 
(вплив на інформаційний простір за посередництвом розповсюдження певної 
інформації, створення баз даних тощо);  

2) нейролінгвістичні, які охоплюють сукупність прийомів, що забезпечу-
ють взаємодію нервової системи об’єкта, який приймає повідомлення первин-
ною та вторинною мовами передавача цього повідомлення, внаслідок чого 
відбувається програмування ефективності комунікативної діяльності людей;  

3) психологічні, які об’єднують певні методи із забезпечення ефективного 
психологічного впливу (технології мотивації, переконання, зараження, залу-
чення та утримання уваги аудиторії тощо);  

4) організаційні, що становлять систему організаційно-управлінських 
прийомів та засобів діяльності і мають забезпечити формування позитивного 
іміджу, його підтримку та просування вже створеного образу організації. 

Продовжуючи теоретичні розробки вітчизняних і закордонних вчених, 
пропонуємо власну класифікацію PR-технологій за такими основними напря-
мами їх сутності. Систематизація PR-технологій за напрямками використання 
дозволяє виокремити такі спільні для них ознаки як сутність, тип, мета, об'єкт, 
предмет, послідовність дій.  

Комунікативні ПР-технології спрямовано на винайдення або створення 
ситуацій, що є реальнішими за дійсність. Саме ці, штучно створені, ситуації 
мають виглядати настільки реально, щоб людина сприймала їх за справжню 
дійсність. Ефективність такого напрямку комунікативних технологій полягає не 
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у нав’язуванні нових стереотипів, а у підсилені тих, що вже наявні в людини. 
Беручи за основу той досвід, світовідчуття, думку, яка притаманна певній лю-
дині (групі, соціуму), комунікативна технологія має підсилювати або дещо 
трансформувати необхідне посилання, яке є основним і на якому ґрунтувати-
меться уявлення про певну (створену, винайдену) ситуацію.  

До комунікативних належать технологія взаємодії зі ЗМІ, технологія ло-
біювання, технологія взаємодії з місцевим населенням, з інвесторами, з акціо-
нерами, зі споживачами тощо. Маємо відзначити, що всі ці технології, а 
точніше методи комунікації, повинні забезпечувати зворотний зв'язок аудиторії 
і організації, яка застосовує комунікативну технологію, адже саме на цьому (на 
зворотному зв’язку) і ґрунтується комунікація. 

Психологічні PR-технології полягають в організації соціально-психологічних 
процесів, що характеризують акт соціальної взаємодії та отримання на виході 
змінених, скоригованих чи сформованих соціально-психологічних станів, про-
цесів чи характеристик задіяних суспільних суб’єктів. Соціально-психологічні 
технології у сфері маркетингу можуть реалізувати досить широку сукупність 
функцій і економічного, і соціально-психологічного характеру, що дає нам під-
стави здійснити класифікацію PR-технологій за економічними (відповідність 
стадіям життєвого циклу товару), психологічними (відповідність рівню психо-
логічної готовності аудиторі до PR-взаємодії) та соціально-психологічними по-
казниками (співвіднесення з певними соціально-психологічними функціями) [8, 98].  

Інформаційні PR-технології за своєю сутністю є співробітництвом із роз-
повсюджувачами певних повідомлень. Розглядаючи процес взаємодії певної 
організації з бажаною аудиторією, ми уявляємо організацію – суб’єкт господар-
ської діяльності, що являється носієм певної інформації. Безпосередньо інфор-
мація має бути донесена до громадськості належним чином і з максимальною 
користю для суб’єкта. Для цього шляхи передачі інформації мають якнайкраще 
задовольняти аудиторію, а повідомлення має містити ту інформацію, яка буде 
не тільки цікавою для об’єкта, але ще буде торкатися саме його інтересів. Це 
складне завдання інформаційної технології має ґрунтуватися на попередньо 
розглянутій нами комунікаційній технології, точніше на її напрямку зворотного 
зв’язку. Таким чином, суб’єкт управління інформацією має ретельно обирати 
ефективні джерела та зручну (для об’єкта) форму її подання (міжособистісне 
спілкування, повідомлення в засобах масової інформації, організація прес-
конференцій, брифінгів, «круглих столів», публічних відкритих обговорень, 
презентацій і тому подібне).  

Інформація, впливаючи відповідним чином на громадськість, змінює її 
ставлення до вже відомих фактів та новостворених подій. Відомості про зміни 
думки та настрою передаються по каналах зворотного зв'язку і використову-
ються для коригування задуму і подальших дій. Саме демократичне суспільство 
характеризується головною ідеєю «паблік рілейшнз» в епоху «Ери ПР», а саме 
двостороннім характером і гармонійністю зв'язків організації (суб'єкта управ-
ління) і громадськості. Для інформаційних технологій характерне використання 
методів міфологізації, дірект-мейл, розповсюдження прес-релізів тощо.  
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Соціальні PR-технології є певним засобом організації й упорядкування 
доцільної практичної діяльності, що характеризується сукупністю прийомів, 
спрямованих на формування або перетворення світогляду та смаків певного со-
ціального об’єкта – особистості, щодо культурних цінностей, викладення їх ес-
тетичних форм та культурного розвитку суспільства.  

Технологію соціального ПР відображає формула RACE (Research – дослі-
дження, Action – дія, Communication – комунікація, Evaluation – оцінка), на чому 
наполягає російський вчений А. Зєльманов. В свою чергу, його колега В. Кузнєцов 
обґрунтовує думку, що до соціального ПР можна віднести тільки розв’язання соці-
альних проблем за посередництвом певних акцій, при цьому точно визначити, що є 
соціальним піаром, а що ні – складно [4, 240]. 

Ґрунтуючись на дослідженнях науковців, узагальнимо поняття «соціальна 
технологія»: це цілеспрямована системно організована послідовність дій суб'єк-
та, що вирішує будь-яке соціально значуще завдання; являє собою систему 
процедур і операцій використання соціальних ресурсів, що забезпечує вирі-
шення цього завдання. Головним інструментом у цьому випадку є «паблік рі-
лейшинз», адже це діяльність, яка безпосередньо впливає на соціальний об’єкт, 
запроваджуючи усі методи, притаманні саме роботі з громадськістю. В свою 
чергу, під соціальними ресурсами розуміються будь-які ресурси, пов'язані зі 
спільним існуванням і спільною діяльністю людей: економічні, політичні, соці-
альні та інші. 

Головною зброєю соціальних ПР-технологій є соціальний фандрейзинг та 
його різновиди: спонсоринг, патронаж, благодійність, меценатство [3, 41]. Саме 
фандрейзинг являє собою процес збирання коштів та інших ресурсів на користь 
реалізації соціально вагомих програм. У той самий час у фандрейзингу головне 
не кошти, а цілі, досягнення яких потребує підтримки, а це, в свою чергу, соці-
ально-культурна сфера, для якої (в даному випадку) притаманне залучення ре-
сурсів для реалізації цільових програм; аналіз ефективності діяльності 
організації; накопичення нових ідей для майбутніх програм; підвищення іміджу 
організації та зміцнення довіри громадськості до неї; інформування громадсь-
кості щодо проблем, які вирішує організація.  

Безперечно, ми не можемо виділяти лише фандрейзинг як вагомий ін-
струмент соціальних ПР-технологій. Існують і другорядні методи, що сприяють 
ефективній роботі соціально-культурних організацій, а точніше програмам і за-
ходам, запроваджуваним закладами культури, – спонсорінг, патронаж, донорст-
во – це саме той набір дій, який сприяє фінансовій підтримці соціально-
культурного проекту. В класичному варіанті цей комплекс заходів можна на-
звати Investors Relations. «IR – «паблік рілейшнз» у інвестиційній сфері, який 
має на увазі ланцюг інформаційно-комунікаційних дій, покликаних забезпечити 
існуючим акціям певних комерційних організацій ринкову привабливість – з 
одного боку; а з боку некомерційної установи (закладу культури) – це теж сис-
тема дій, але вже спрямованих на ресурсне забезпечення функціонування пев-
ного проекту» [10, 451]. 

У контексті вивчення певних методів, притаманних соціальним ПР-
технологіям, хочеться закцентувати увагу на використанні такого функціональ-
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ного інструменту як Selebreti Marketing. «Селебреті маркетинг» – це, певним 
чином, використання позитивного іміджу відомої особистості при формуванні 
громадської думки відносно діяльності закладу. Залучення відомих персон має 
на меті не тільки служіння на користь загального іміджу організації, а й налаго-
дження діалогу з громадськістю, що має викликати довіру до якості послуг, які 
надає установа. В свою чергу, для «селебретис» співпраця із закладами соціа-
льно-культурної сфери теж слугуватиме на користь власного іміджу. 

Опрацьований матеріал дає нам змогу дійти висновку, що соціальна ПР-
технологія – це система інструментів і методів, які мають забезпечувати ефек-
тивну роботу з певними групами громадськості та окремими особистостями, що 
належать до цих груп і можуть впливати на громадську думку суспільства (гру-
пи). Також соціально-культурна технологія має бути спрямована на виявлення 
культурних потреб населення і можливість їх задовольнити, не обтяжуючи 
громадськість додатковими проблемами. 

Практика зв’язків з громадськістю може охоплювати різноманітні види 
діяльності (ПР-діяльність): прес-посередництво, сприяння (просування), роботу 
відділів у справах громадськості (що, як правило, типово для державних уста-
нов), пабліситі, рекламу та багато іншого. Але ми маємо розуміти, що будь-
який напрям діяльності, пов’язаної зі зв’язками з громадськістю, є методом, 
притаманним певній ПР-технології. Для найбільш ефективного вибору вектора 
впровадження ПР-методів певний заклад або організація культури має визначи-
ти загальну стратегію діяльності та, відповідно, сукупність технологій, прита-
манних обраній стратегії. 

Проведене дослідження надає впевненості в тому, що класифікаційний 
підхід, наведений в нашій роботі, дає загальне розуміння про технології «паблік 
рілейшнз», адже саме за такою методикою можна побачити спільні до всіх ПР-
технологій ознаки, такі як сутність діяльності певної організації, безпосередньо 
тип закладу (комерційний, некомерційний, громадський тощо), мета закладу, 
предметне поле, в якому існує заклад, послідовність дій, що має впроваджувати 
заклад-організація для досягнення успіху. 

На доданок ми маємо визнати, що не всі технології по зв’язках з громад-
ськістю та методи притаманні до тієї чи іншої ПР-технології можуть бути ефек-
тивно використані в закладах соціально-культурної сфери. Адже нами було 
визначено, що деякі з технологій «паблік рілейшинз» є вельми затратними, а 
вагомий бюджет на сьогодні соціальний заклад культури не може собі дозволи-
ти. Тобто заклад культури має впроваджувати соціальні й бюджетні ПР-
технології. Ефективною альтернативою може слугувати діяльність волонтерів, 
а також паралельне застосування спонсорства, донорства, фандрейзенгу тощо. 
Глибоке вивчення технологій «паблік рілейшнз» дає змогу використовувати їх 
якомога ефективніше. 
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СИМВОЛІКА КИЄВА В КОНТЕКСТІ СИМВОЛІКИ СВІТОВИХ МІСТ 

 
У статті розглядається символіка світових міст (Афіни, Рим, Константинополь, 

Петербург, Москва, Єрусалим)та символіка Києва в контексті цих міст. 
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The article ideals with symbols of world cities (Athens, Moscow, Jerusalem, Kyiv) 

Kyiv and in the context of the secities. 
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Проблема світових міст є актуальною в контексті сучасних глобалізацій-

них процесів, на тлі яких надзвичайно актуальною виступає національна про-
блематика суверенних держав. Інтеграційне формоутворення в сфері комуніка-
ційно-інформативного і економіко-технологічного процесів не стосується незмін-
ного статусу архетипічної бази національних культур, до яких відносяться і 
світові міста.Адже, кожне світове місце виникає на перетині історичних часів і 
культур та маніфестує ці універсальні цінності, які були закладені в історичні 
часи, які вічність закарбувала на фасаді цих міст, як вагомі чинники розвитку 
національних культур. 
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Історіографія культурологічного аналізу світового місця не має поки що 
потужної традиції наукового дослідження,але в роботах вітчизняних дослідни-
ків віддзеркалюються деякі аспекти дослідження цієї проблеми. Так М.М. Бахтін в 
своїх працях відтворив карнавальні та літургійні традиції міст; С.С. Аверінцев 
розглянув в контексті Софії Київської центровану структуру давньоруського 
міста; Ю.М. Лотман провів семіотичний аналіз образів Москви і Санкт-
Петербурга в російській культурі,; С.Б. Кримський розглянув сутність Києва 
крізь призму архетипів української культури і в контексті порівняльного аналі-
зу з Єрусалимом.Видатний український філософ С.Б. Кримський багато часу 
присвятив вивченню історії та культури Києва, спогляданню за його сучасніс-
тю. Наслідком його нескінченної любові до столиці України ми вважаємо робо-
ту «Ранкові роздуми». Дослідженню символіки Києва у контексті архетипу 
софійності присвячене дослідження Н.Д. Ковальчук. 

Метою нашої статті є, по-перше, аналіз символікиКиєва в контексті сим-
волів світових міст.Вирішення цієї проблеми пов’язане з розв’язанням наступ-
них завдань: розкрити символіку таких світових міст як Афіни, Рим, Констан-
тинополь, Петербург, Москва та Єрусалим. По друге – на тлі розкриття 
символіки світових міст, проаналізувати символіку Києва. 

Світові міста виникають не просто як перехрещення торгових шляхів, 
комунікаційних та військових маршрутів військ, але насамперед як перетин іс-
торичних часів та культур. Кожне світове місто має певне культурологічне під-
ґрунтя основи якого сягають доби античності. В інтегрованому плані античність 
запропонувала нам буття представлене як космос. Етимологічно це характери-
зується сполученням терміну «космос», з ідеєю порядку та ошатного жіночого 
вбрання. Тобто космос розуміли як естетичне впорядковане буття в його наоч-
ній чуттєвій предметності. У такому ракурсі світові міста протиставляли хаосу 
як утілення природної та соціальної гармонії. Експлікація світового міста з боку 
його цивілізаційної компоненти, реалізується у вигляді моделі «розумної ойку-
мени», «софійного буття». 

Світові міста розглядали не тільки як центр світу, а й як його модель, ви-
значену небесним прототипом. Якщо виходити з концепції А. Тойнбі, яка ґрун-
тується на антитезі «Заклик-Відгук», то стародавня Греція запропонувала 
Європі перший культурно-цивілізаційний варіант буття , який виходив з тріади 
«істина-добро-краса».Тим самим античністьпровела чітку демаркаційну лінію 
між культурою (істина-добро-краса) і варварством (сила-авторитет-рід). Ці за-
гальноєвропейські цінності, як інваріанти культури, пройшли крізь всю історію 
всіх європейських культур і зберігають свою актуальність в сучасному світі. 
Невипадково, Г. Геґель підкреслював, що в стародавній Греції ми знаходимось 
в дитинстві всієї європейської культури.І дійсно, і поезія, і міфологія, і театр, і 
музика, і наука стародавньої Греції лежать в підвалинах розвитку культурологі-
чного ландшафту європейських країн. 

Столиця стародавньої Греції Афіни виступала як символкультури. 
Центральним храмом Афін єпам’ятка світового значення – Парфенон.Так само 
як центральним храмом Києва є Софія Київська.В контексті аналізу можна го-
ворити про певну паралель між афінським Парфеноном і київською святою Со-
фією.Подібно до того, як афінській Парфенон збудовано на місті історичної 
битви з персами, так само Софія Київська збудована на місті бою з печенігами, 
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після якого ці кочівники взагалі зійшли з історичної арени.Подібно до того, як 
Парфенон присвячені богині мудрості – Афіні, так само Софія Київська при-
свячена Софії(мудрості). 

На культурному тлі елліністичного світу виникає Римська імперія, 
центром якої постає Рим, як символ влади. Втіленням моці та історичного зна-
чення Риму стають тріумфальні споруди, що прославляють воєнні перемоги ве-
ликої Римської імперії. Як одне із найдавніших міст світу Рим називають 
«вічним містом» і містом на «семи пагорбах». Рим виступав як митрополія за-
хідноєвропейського стародавнього світу. Іншим свідченням сутності Риму як 
символу влади є римське право, яке відноситься до базовихзахідноєвропейсь-
ких цінностей і зберігає свою сутність в захисті прав людини та функціонуван-
ня громадянського суспільства у сучасному світі.Римське право, як правова 
система Стародавнього Риму, було запроваджене імператором Юстиніаном. 

Рим в античні часи відрізнявся від грецьких міст-держав тим, що з осо-
бою наполегливістю розробляв офіціальну і офіціозну емблематику інсигній і 
регалій. Латинське слово «officium», представляє собою один з центральних те-
рмінів давньоримської римської етики і позначав собою «обов’язок» окремої 
людини перед порядком держави і традицій. Слід відзначити, що цей римський 
стиль емблематики має суттєвий вплив на релігійну емблематику ранньосеред-
ньовічної церкви. Достатньо згадати, що церковна архітектура освоїла схему 
римської будівлі для гласного судочинства так званої базиліки [3, 117–119]. 

Константинополь, як столиця нової Візантійської імперії, постає як «Но-
вий Рим». Візантійській світ починає і виправдовує своє існування за допомо-
гою ряду перейменувань. На землі майбутнього Константинополя біля тисячі 
років існувало грецьке місто Візантій, заснований вихідцями з Мегари біля 660 
р. до н.е. Як зазначає відомий дослідник С.С. Аверинцев,візантійська столиця 
виросла немов на пустому місці, і якщо емпірично це було навіть не так, то ця 
ідея лежить в основі заснування цього міста. 

Назва «Константинополь» не зовсім офіційна, але по суті це місто не має 
ім’я, а тільки титул «Новий Рим». Назва, яку йому дали як місту царів і царю 
міст, – «Царгород» – також представляє собою титул. 

У системі культури Візантії її столиця Константинополь розцінюється як 
символ усього світу. Світ, своєю чергою, інтерпретується як алегорія часу. Час 
являє собою рухливий образ вічності. А вічність уявляли іконою «Царства Хри-
стового». «З таких реальних алегорій і катахрез складалася – зазначає С. Аве-
ринцев, – життя, державність і культури величезної епохи» [3, 110]. 

В основі розуміння Москви, як «Третього Риму» лежить релігійно-
політична міфологема, яка мала за ціль відкрити легітимність претензій Москви 
на (Візантійську спадщину) Московське царство.Релігійна складова цієї міфо-
логеми ґрунтується на тлумаченні св.. Йоаном Золотоустим 2 Фес. 2,7. У біб-
лійному тексті говориться, що «вже діється таємниця беззаконня; тільки той 
хто тримає її тепер, аж поки не буде усунений із середини». Св. Йоан Золотоус-
тий у своїй інтерпретації цього біблійного уривку говорить, що «коли Римська 
держава перестане існувати, прийде антихрист. А отже допоки будуть боятися 
цієї держави, ніхто не підкориться антихристу, але після того як ц держава буде 
зруйнованою, він намагатиметься заволодіти усією божественною і людською 
владою». Згідно з цією концепцією, Римcьке царство непорушне, оскільки Гос-
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подь перебуває у цій владі. Коли Перший Рим упав під навалою Германців 
(1476), і Візантія була завойована мусульманами (1453), ця традиція повинна 
була привести до Москви»третього Риму», як останню підпору православного 
християнства на землі. З цього випливає думка, виказана ігуменом Філотеєм: 
що «третім Римом» є Москва, вона стоїть, а четвертому небувати. 

Міфологема Москви як «Третього Риму» має свою ґенезу, вона пережи-
вала довгу і складну еволюцію. Початок її пов’язаний з історією другого Болга-
рського царства, яке претендувало на роль спадкоємця візантійської імперії. 
Духовні особи балканського походження занесли цю ідею до східної Європиче-
рез Україну, до Новгорода і Пскова, де вона знайшла придатний ґрунт, а зго-
дом, з відповідними змінами ,була засвоєна на Московщині. Концепція 
Філатея,в її остаточному оформлені,(Москва – «Третій Рим» , а четвертому не-
бути) стає в середині 16 століття остаточно сформованою.  

«Петербурзька міфологія «розвивалась на тлі інших, більш заглиблених 
пластів міської семіотики. Петербург був задуманий як морський порт Росії, 
російський Амстердам, але одночасно він повинен бути і «військовою столи-
цею», і резиденцією – державним центром країни, і навіть, як переконує аналіз, 
і Новим Римом з імперськими претензіями. Всі ці пласти практичних і символі-
чних функцій вступали в протиріччя одне з одним і не рідко були несумісними. 
Семіотичний поліглотізм – закон для міста такого типа [4, 44]. 

В семіосфері Петербурга відбувається вічна боротьба стихії і культури, 
яка реалізується в петербурзькому міфі як антитеза води та каменю . Причому 
цей камінь – не « природний», «дикий». Це не скелі, які завжди стоять на своїх 
місцях, а привнесений, оброблений і окультурений камінь. Петербурзький ка-
мінь – артефакт, а не феномен природи. Каміння, скеля в петербурзькому міфі 
наділяються не звичними ознаками нерухомості, вмінню протистояти напору 
вітру і хвиль, а протиприродною здатністю рухливості. Петербурзький камінь – 
камінь на воді, на болоті, камінь без опори .В «петербурзькій картині» вода і 
камінь змінюються містами: вода вічна, вона була до каменя і здолає його, ка-
меню ж притаманна тимчасовість. Вода його руйнує. Виникає ситуація «пере-
горнутого світу», яка вписує таку модель міста в широку течію європейської 
культури XVI–XIX ст., в кінцевому рахунку цей петербурзький міф співвідно-
ситься з традицією бароко. 

Одночасно Петербург має певні тенденції ототожнення з Римом. Ця ідея 
отримала загальне поширення в літературі. Поєднання в образі Петербурга двох 
архетипів: «Вічного Риму» і «невічного приреченого Петербурга» має подвійну 
перспективу: вічність і водночас приреченість на знищення. 

Ця ідея випливає з вихідної семіотичній заданості Петербурга, який впи-
саний в подвійну ситуацію, що дозволяла одночасно трактувати його як «пара-
диз», утопію ідеального міста майбутнього, втілення Розуму, і як зловісний 
маскарад Антихриста.В обох випадках мала місце максимальна ідеалізація , але 
з протилежними ознаками [4, 32–34]. Ідеальне «штучне місто», створене як реа-
лізація раціоналістичної утопії, повинне було не мати своєї персональної істо-
рії, оскільки розумність означала заперечення історично складних структур. Це 
передбачало будівництво міста на новому місці , і відповідно руйнування всьо-
го старого, якщо воно тут перебувало. В цьому місті-утопії відсутність історії 
викликало бурхливий ріст міфології [4, 36]. Вся маса текстів усної літератури 
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(1820–1830 рр.) змушує сприймати Петербург як простір, в якому «таємне і фа-
нтастичне є закономірністю» [4, 39]. 

Іншою особливістю петербурзької просторовості, як зазначає Ю. Лотман, 
є ії театральність. Там,де великі архітектурні ансамблі унікально витримані , не 
відокремлені один від одного будівлями різного часу, виникає відчуття декора-
цій. Театральність петербурзького простору проявлялась в чіткому поділі його 
на «сценічну» та «закулісну» частини. Петербурзький ефект театральності по-
стійно підтримується коливанням «сценічної» та «закулісної» частин реальнос-
ті. Ю. Лотман виділяє просторову антитезу міста, а саме : Невський проспект (і 
вся парадно-палацова частина Петербурга і Коломна, Василіївський острів, 
окраїни [4, 4]. 

Центром зародження християнства та містом, в якому відбуваються осно-
вні події пов’язані з життям Ісуса Христа є Єрусалим. 45-ий псалом характери-
зував Єрусалим, але був переадресований Києву, що трактувався як земна ікона 
Небесного Єрусалима. Відповідно легендарно склався відео образ вічного міс-
та, координатами якого були сакральні пагорби у вигляді храмової гори, де роз-
ташувався Храм Соломона, гора поховання засновника ізраїльської держави – 
царя Давіда, Голгофа та Маслічна гора, на якій уперше Ісус проголосив молит-
ву «Отче наш». Цим сакральним центрам Єрусалима легендарно, за аналогією, 
відповідали певні місця Києва. Так, на роль Храмової гори може претендувати 
Кияниця, де було збудовано перший пам’ятник Хрещення Русі – Десятинну це-
ркву.На роль сакрального центра літописного згадування державних діячів мо-
же претендувати Щекавиця, де (за Нестором) було поховано засновника династії 
Рюріковичів – князя Олега. Місцем, аналогічним Маслічній горі, могла вважа-
тися Хоревиця, де , за біблійною метафорою, Бог вручив людям заповіт, а одну 
з версій розташування Голгофи можна пов’язувати з лобним місцем на західних 
схилах Фролівської гори, яка була лобним місцем страт перед замком Киселя 
[1, 96]. 

Порівняння з Єрусалимом позначалось і на деяких рисах київської архіте-
ктури, в якій візантійська традиція переосмислювалася в напрямі близькосхід-
них аналогій. Прикладом може бути зіставлення Золотих Воріт Царгорода і 
Золотих Воріт Києва. Здавалось би, останні можна розглядати як конкурентний 
варіант в’їзду до столиці Візантії,що підкреслював рівно імперську значимість 
української держави з центром східної християнської імперії. Проте тут вияв-
ляються і помітні відмінності. Золоті Ворота Києва знаменують Благовіщеня, 
появу Христа у світі, а константинопольські Ворота є пам’ятником Діві Марії 
як захисниці, оборонниці Візантійської держави. Золоті Ворота є і в Єрусалимі, 
але вони (як і в Києві) відмічають подію в’їзду Христа у місто . Тому ці ворота і 
були закладені мусульманами, щоб уникнути вторинного в’їзду в Єрусалим 
Месії. Отже, виходить, що якщо єрусалимці зачиняють ворота перед Богом ін-
шої релігії, то кияни, навпаки, за дугою вічності будують урочистий шлях для 
входження благодаті у свою столицю. Тому порівняно з Єрусалимом не затьма-
рює християнські святині Києва, а свідчить про боже місто , яке є гідною столицею 
українського народу, епічна історія якого не менш насичена драматичними подія-
ми, ніж життєвий досвід стародавніх греків та римлян, котрий свідчить, що піс-
ля Іліади, тобто героїчної боротьби, наступає Одіссея, тобто довга мандрівка у 
збурених морях у пошуках своїх першоджерел у мета історії [1, 97]. 
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У своїх дослідженнях Києва, С. Кримський зазначає, що Київ був центром 
формування греко-слов’янської цивілізації, що успадкувала традиції античності 
та Візантії. Виразом цього став храм Софії Киїївської, ідейно-художня програ-
ма якого проголошувала ідею софійності, розглядання буття як втілення божес-
твенних смислів. Предметні витвори культури тим самим уявлялись як знаки, 
чи текст певних святинь. Таким «текстом» словянських святинь і виступає Київ. 
Знаменною в цьому відношенні є та обставина, що дніпровська столиця нале-
жала до того рідкісного переліку міст, формування яких визначалось апостоль-
ським пророкуванням. Адже Андрій Первозваний пророче проголосив, що на 
київських пагорбах засяє Божа Благодать, бо Київ був освячений мощами без-
посереднього учня апостола Петра Клемента Александрійського та численними 
святими Лаври . Істотним є те , що у зоні майдану Незалежності конфігурація 
пагорбів на лінії від готелю «Україна» (чи в прямому розумінні перетин урвища 
на вулиці Інституцькій з вулицею хрещатик) до провулка Шевченка (що відмі-
чена пагорбом, на якому колись була телевізійна вежа) топографічно утворює, 
за ствердженням С.Б. Кримського, хрест як символ хресного шляху України 
[94]. Вчений підкреслює, що топографія Києва приховує високі смисли, плато-
нівську реальність.Його увагу привертає і те, що Дніпро біля Києва робить по-
воріт на 90 градусів, утворюючи Київський виступ,володіння ним дозволяло 
контролювати весь шлях «з варяг у Греки», який став головною магістраллю 
торгівлі Заходу зі сходом, особливо під час арабських та турецьких завоювань 
Середземноморя.Ця магістраль окреслювала потужне комунікативне поле між-
континентальних культурних зв’язків . Цим і пояснюється паралелізм багатьох 
символів української культури зі знаками європейської цивілізації [94]. 

Статурою смислів виявляються і силуети київських забудов. Так, аналізую-
чи панораму Лаври, якою вона постає з лівого берега Дніпра, І. Мойсеєв деко-
дує її як вертикальну смислову композицію символізації буття. У цю композицію 
входять вода (як річка часу, космогонічна стихія, материнський початок земно-
го життя, навичерпна мудрість); печера (інтимний інтер’єр духу, таїна, глибина 
серця, жіноче лоно, «могила-вагітниця», в якій сплять ще не пробуджені сили); 
гора (символ висоти духу, хребетного стовпа світу, чи асоціація кургану як зна-
ка епічних часів або «світового дерева» з його символікою безмежного життя 
всесвіту); змієподібне оточення хвилястих мурів (магічне коло святого довкіл-
ля); храм на горі (як світова вісь, зв'язок землі та неба); золоті барочні бані (де у 
примхливих заломах поєднується справжній порив угору та водночас сходжен-
ня вниз); і нарешті, небо і земля, бо останні – необхідний компонент цілого 
[див. 2]. 

Центральним кафедральним собором Києва є Софія.Символом «дому 
премудрості» була Софія Київська, збудована Ярославом Мудрим. З одного бо-
ку столиця – це вираз мудрості, з іншого – основний образ, що домінує в софій-
ському соборі, є образ Оранти, Богородиці. У православ’ї образ Богородиці 
часто накладався на образ Софії. 

Тема Софії була започаткована Кирилом Філософом, набула розвитку в 
творчості Іларіона та переводів з грецької. Ідея софійності продовжувалась у 
працях діячів Києво-Могилянської академії (П. Могили, Г. Конинського, Г. Сково-
роди), в українській поезії (С. Почаського, К. Саковича, О. Митури), у київській 
гравюрі (А. Тарасевич, Г. Левицький). 
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Таким чином, експлікація світового міста з боку його цивілізаційної ком-
поненти зазвичай реалізується у вигляді моделі «розумної ойкумени» та «со-
фійного буття». Це призвело до того що світові міста розглядали не тільки як 
центр світу, а його модель визначену небесним прототипом.Символіка світових 
міст, таких як Афіни символізує культуру; Рим символізує владу; Москва сим-
волізує «Третій Рим»; Єрусалим як центр духовності та Київ як Другий Єруса-
лим віддзеркалює архитепічну базу національних культур та маніфестує ті 
універсальні цінності, що закладені у підвалини цих міст. 

 
Література 

 
1. Кримський С. Ранкові роздуми / С. Кримський: Зб. ст – К: Майстерня Білецьких, 

2009. – 120 с. 
2. Моісеєв І. Храм української культури / І. Моісеєв. – К.: Всеукраїнський фольклорно-

етнографічний центр «Рідна хата» 1996. – 464 с. 
3. Аверинцев С. Поетика ранневизантийской литературы / С. Аверинцев. – М:, «Coda» 

1,997. – 343 с. 
4. Ю. М. Лотман. Семиотикагорода и городской культуры. Труды по знаковым сис-

темам. – Тарту. – 1984–139 с. 
5. Мойсеєв. Храм української культури / Мойсеєв. – К.,1996. – С. 118. 
 
 
УДК 304.42(477)  Ольга Зіновіївна Кузьо 

здобувач Національної академії  
керівних кадрів культури і мистецтв 

 
ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНА КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА»  
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У статті проаналізовано теоретико-методологічні підходи до визначення понят-
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В історії людства не існувало держави, яка б не проводила ту чи іншу куль-

турну політику. Власне жодна держава не може обійтись без цілеспрямованої 
культурної політики, адже культурна політика є одним з головних факторів 
стабілізації суспільства. Сьогодні ці проблеми осмислюються як державно 
важливі та безпосередньо пов’язані із життєздатністю самої держави. На думку 
експертів Ради Європи, Україна як географічно найбільша європейська держава 
ХХІ ст., яка продовжує модернізуватися, має зосередитися саме на практичних 
питаннях культури та культурної політики [10].  

Втім, не менш актуальними залишаються питання теоретичного характе-
ру, що стосуються проблем культурної політики. Так, аналіз вітчизняної 
наукової літератури виявив глибоку зацікавленість сучасної філософської, 
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культурологічної, політологічної, соціологічної думки у розробці окресленої 
проблематики. У працях сучасних вітчизняних вчених В.П. Андрущенка, Л.В. Гу-
берського, С.В. Дрожжиної, С.Б. Кримського, В.Г. Кременя, Н.Д. Ковальчук, 
В.А. Личковаха, М.І. Михальченка, Ю.В. Павленка, Ю.Н. Пахомова, О.М. Сема-
шка, В.А. Скуратівського, І.Ф. Надольного та інших виокремлено місце і роль 
культури в житті сучасного українського суспільства.  

Важливу роль мають дослідження європейських вчених В. Болто, 
Ч. Лендрі, С. Манді, Ф. Матарассо, Е. Еверітт, американських Г. Хілдмана-
Чартрана, К. Мак-Кохи та ін., які розглядають культуру як визначальний чин-
ник розвитку сучасних суспільств та пріоритет у виробленні культурної 
політики.  

Віддаючи належне науковій та практичній значущості розглянутих нау-
кових праць вітчизняних і зарубіжних учених, присвячених дослідженню 
культурної політики в сучасних умовах, слід зауважити, що дослідницькі 
інтереси науковців зосереджені на окремих аспектах зазначеної проблеми. Це 
зумовлює необхідність систематизованого дослідження із узагальненням кон-
цептуальних підходів до визначення поняття «державна культурна політика». 

Метою статті є аналіз та систематизація сучасних теоретико-методологічних 
концепцій в аспекті визначення поняття «державна культурна політика». До-
сягнення поставленої мети передбачає звернення до сучасних філософських, 
культурологічних, соціологічних, політико-правових, державотворчих концепцій 
вітчизняних та зарубіжних вчених, накопиченого міжнародною спільнотою 
досвіду щодо визначення та впровадження культурної політики, а також до 
державних нормативно-правових документів у сфері культури України.  

Важливим джерелом теоретичного та практичного міжнародного досвіду, 
що сприяє розширенню спектру наукових досліджень у сфері національних 
культурних політик є діяльність міжнародних організацій та міжурядових 
інституцій – Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури 
(ЮНЕСКО, 1946 р.) та Ради Європи (РЄ, 1949 р.). У сучасному світі ці структу-
ри значною мірою визначають основні парадигми культурної політики як на 
міжнародному, так і на національному рівнях.  

Позиції, які знайшли відображення у документах міжнародних конференцій з 
питань культурної політики – Конвенціях, Деклараціях, Рекомендаціях обґрунто-
вують роль культури в сучасному суспільстві, що стикається з проблемами гло-
бального характеру, а також виносять питання культурної політики на рівень 
першочергових стратегічних пріоритетів в культурному розвитку європейського 
співтовариства, розглядають їх в якості одного з найважливіших компонентів 
політики сталого розвитку світової спільноти.  

Організовані під егідою ЮНЕСКО міжнародні щорічні семінари та 
конференції, присвячені проблемам культурної політики, такі як Всесвітня 
конференція з питань політики в галузі культури, проведена у Монако (1967 р.), 
Міжнародна міжурядова конференція в Гельсінкі (1972 р.), Всесвітня конференція 
по культурній політиці у Мехіко (1982 р.), Міжурядова конференція по 
проблемі використання культурної політики в інтересах суспільного розвитку у 
Стокгольмі (1998 р.), Доклад по культурі ЮНЕСКО (2000 р.) та ін. на основі 
різноманітних підходів щодо здійснення культурних політик у різних країнах 
світу роблять продуктивними обговорення зазначених проблем з метою засто-
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сування накопиченого міжнародного досвіду в конкретних соціокультурних 
умовах різних країн.  

На дискусії, що відбулася за ініціативи ЮНЕСКО у Монако (1967 р.). за 
участю 24 країн-учасниць, у доповіді «Політика в газлузі культури – попередні 
роздуми» під «культурною політикою» було вирішено розуміти «комплекс 
операційних принципів, адміністративних і фінансових видів діяльності та про-
цедур, які забезпечують основу дій держави у сфері культури» [14, 5], а також 
«сукупність свідомих дій чи утримання від дій у суспільстві, які спрямовані на 
досягнення певних культурних цілей шляхом оптимального використання усіх 
фізичних та духовних ресурсів, які має суспільство» [14, 7].  

Найбільш актуальним, з точки зору своєї сутності, є поняття «культурна 
політика», вживане у «Декларації про політику в галузі культури», що була 
прийнята на Всесвітній конференції з питань політики в галузі культури в 
Мехіко (26-липня-6 серпня 1982 р.). Визначаючи в самому широкому розумінні 
культуру як комплекс найбільш яскравих духовних, матеріальних, інтелектуальних 
рис, що характеризують суспільства або соціальну групу, конференція визначи-
ла культурну політику в якості одного з найважливіших компонентів політики 
стійкого розвитку в межах існуючої системи.  

Міжурядова конференція з питань культурної політики в інтересах суспі-
льного розвитку, яка проводилася у Стокгольмі (30 березня – 2 квітня 1998 р.), 
визначила культурну політику в якості одного з найважливіших компонентів 
політики сталого розвитку суспільства, що має використовуватися на основі 
інтегрованого підходу та враховувати культуру як таку, а оновлення культурної 
політики має відбуватися одночасно на місцевому, регіональному та глобаль-
ному рівнях. Враховуючи потужний розвиток інформаційно-комунікаційних 
технологій у світі, Конференція визнала необхідність співпраці країн в аспекті 
інформаційних та міжкультурних комунікацій: «Країни повинні працювати ра-
зом над розбудовою інформаційного світу міжкультурних комунікацій і 
взаєморозуміння, в якому розмаїття культурних цінностей, етнічних та 
поведінкових моделей складають справжню культуру світу» [11, 11]. 

Розробляючи програму діяльності на 2010–2011 роки, головним напрямом 
діяльності в галузі культури та комунікації ЮНЕСКО визначила інтеграцію 
міжкультурного діалогу та культурного різноманіття у національну політику. В 
той же час, ЮНЕСКО планує і надалі приймати участь у процесах, що стосу-
ються культурної політики на національному та регіональному рівнях, зокрема 
шляхом надання консультацій, розробки навчальних засобів, створення 
потенціалу осіб, які визначають політику, провідних спеціалістів в галузі куль-
тури та розробки інноваційної культурної політики.  

Осмислення проблем національної культурної політики вітчизняною нау-
ковою думкою активізувалося у зв’язку із здобуттям Україною незалежності та 
безпосередньо було пов’язано із визначенням подальших шляхів розвитку 
національної культури в нових політичних, економічних та соціокультурних 
умовах, а також в аспекті потужного розвитку інтеграційних процесів. У цьому 
зв’язку важливими є праці відомих вчених та громадських діячів сучасності – 
І.М. Дзюби, М.Г. Жулинського, М.В. Поповича, М.М. Заковича, І.А. Зязюна, 
О.М. Семашка, В.М. Шейка та ін..  
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В роботі «Між культурою і політикою» відомий вчений, академік 
І.М. Дзюба визначає предмет, мету та засоби культурної політики в сучасних 
умовах розвитку суспільства. Предметом культурної політики, на думку вче-
ного, є не просто певні групи закладів культури, театри, музеї, бібліотеки тощо, 
а вся сукупність регульованих соціокультурних процесів та взаємодій, пов’язаних із 
створенням, збереженням, розповсюдженням культурних цінностей, їх сприй-
няттям, а також з організацією дозвілля. Головна мета культурної політики 
незалежної Української держави полягає у тому, щоб сприяти розвитку й 
самореалізації особистості, гуманізації суспільства, утвердженню й розвиткові 
демократичної Української держави через відродження, створення цілісної 
національної культури, яка б активно виходила на світовий культурний простір, 
а також через підтримку культурного життя різних національних груп та куль-
турних інтересів громадян України різних національностей [4, 33]. 

Особливу увагу дослідник приділяє засобам культурної політики, які 
особливо потребують інновацій в умовах переходу від директивного, адмініст-
ративно-командного керування культурою. В цьому зв’язку важливим, на думку 
вченого, є створення законодавчої та нормативної бази, поєднання центрально-
го координування із розвитком регіональних структур, враховувати взаємодію 
із приватною ініціативою тощо [4, 34].  

Відносини культури і держави, культури і влади, що впливають на 
розуміння поняття «культурна політика», аналізуються в роботах вітчизняного 
вченого-культуролога В.М. Шейка. Автор доводить думку проте, що духовна 
культура і влада в суспільстві є гарантом його стабільності. Духовна і 
матеріальна культури задають і підтримують зразки людської діяльності, 
здійснюють процес соціалізації людини; державна ж влада спрямовує свої зу-
силля на скріплення зв’язків між різновидами культури, інститутами, спільностями 
насамперед там, де вплив духовної і матеріальної культур виявляється недостатнім, 
де норми моралі підкріплені правом, законом. Примусом. Це завдання виконує 
одна з підсистем механізму політичної культури – інститути політичної влади. 
[13, 56].  

За останні роки вітчизняною науковою думкою поняття культурна полі-
тика осмислено з позицій філософсько-естетичного та соціально-філософського 
аналізу у працях: Л.Т. Левчук, В.І. Панченко, О.І. Оніщенко, Д.Ю. Кучерюк, 
С.В. Дрожжиної. Вагомий внесок у розробку практичних аспектів культурної 
політики зробили сучасні вітчизняні вчені О.М. Берегова, О.А. Гриценко, 
В.В. Карлова, В. Нікітін, М. Кузьменко, О. Кузьменко, Л.В. Мартиненко, праці 
яких віддзеркалюють різноманіття підходів до розуміння досліджуваного нами 
поняття.  

З позицій філософсько-естетичного підходу культурна політика розглядаєть-
ся сучасною філософською думкою (Л.Т. Левчук, В.І. Панченко, О.І. Оніщенко, 
Д.Ю. Кучерюк), як певний (усвідомлений або неусвідомлений) вплив держави 
на культуру з метою зміни (повної або часткової) чи збереження її. Основним 
об’єктом такої культурної політики виступає народ та його загальнонаціональ-
на картина світу, формування якої відбувається в кожному суспільстві протя-
гом тривалого історичний періоду. В умовах національної держави національна 
політика у галузі культури має бути спрямована на підтримання національної 
картини світу і через неї – на підтримання єдності нації [6, 398].  
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Розуміння культурної політики через призму формування та збереження 
картини світу як складно структурованої цілісності, що притаманна певному 
суспільству, дає можливість аналізувати досліджуване нами поняття із залу-
ченням таких важливих філософських категорій як світогляд, світосприймання, 
світовідчуття. Будь-яке суспільство акумулює в собі цілий спектр різноманіт-
них субкультур, кожна з яких має власну картину світу. Всі субкультури суспі-
льства здатні взаємодіяти і підтримувати зв’язки одна з одною завдяки 
наявності загальнонаціональної картини світу – ядра культури суспільства. От-
же, методологічно це дозволяє розглядати поняття державної культурної полі-
тики крізь призму культурологічних категорій – культура та субкультура, ядро 
культури, картина світу, загальнонаціональна картина світу. 

Серед філософських підходів до визначення поняття культурної політики 
слід відзначити працю сучасного вітчизняного вченого-філософа С.В. Дрожжиної 
«Культурна політика сучасної полікультурної України: соціально-філософський 
та правовий аспекти». Автор визначає культурну політику в соціально-філософ-
ському аспекті як процес надання умов та регулювання суспільством, державою, 
іншими суб’єктами культурного життя відносин, процесів, що складають, характе-
ризують і реалізують культуру на сучасному етапі розвитку певної людської спіль-
ноти [5, 12]. Дослідниця акцентує увагу на регулюючій ролі держави та суспільства 
у процесі створення умов для реалізації політики у сфері культури як такої.  

Поряд із філософськими підходами щодо визначення поняття «державна 
культурна політика», має місце погляд на проблему з позицій державного 
управління. Виходячи з розуміння культури як об’єкту державного управляння, 
автор дисертаційного дослідження «Державна політика у сфері культури: сут-
ність та особливості реалізації в сучасних умовах» В.В. Карлова доводить, що у 
галузі державного управління правомірніше використовувати поняття «держав-
на політика у сфері культури», яке більш точно відповідає ролі держави в роз-
витку й функціонуванні культури, адже саме діяльність держави, спрямована на 
максимально можливе забезпечення основної ролі культури в розвитку і 
самореалізації сутнісних сил людини, збереження національної самобутності 
народів, утвердження їх гідності [9].  

В контексті досліджуваної проблематики особливе місце займають праці 
сучасного українського вченого О.А. Гриценка. У праці «Культурна політика: 
концепції й досвід» щодо визначення поняття «культурна політика», вчений 
посилається на найоб’єктивніше визначення ЮНЕСКО, в якому «під культур-
ною політикою розуміється комплекс операційних принципів, адміністратив-
них та фінансових видів діяльності й процедур, які забезпечують основу дій 
держави у сфері культури». На думку вченого, ключовими у цьому визначені 
видаються три моменти: цілі держави/суспільства і не тільки у у суто культур-
ній сфері, скільки більш широкого плану; по-друге, адміністративні та господа-
рчі можливості культурної політики, що залежать від характеру суспільного 
устрою та стану економіки; по-третє, як саме окреслюється саме «галузь куль-
тури» [3, 7].  

Важливим з точки зору нашого дослідження є аналіз культурної політики 
як чинника комунікаційних процесів в культурі. Так, на думку сучасного вче-
ного-мистецтвознавця О.М. Берегової комунікаційний аспект є принципово но-
вим для культурної політики України. Дослідження особливостей і закономір-
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ностей комунікаційних взаємовпливів у сфері культури може бути корисним 
при здійсненні комплексу заходів, спрямованих на підвищення ефективності 
культурної політики, зростання авторитету та довіри до органів управління 
культурою, що в кінцевому результаті, є запорукою успіху реформ у галузі 
культури» [1, 150]. 

Вагомий внесок у розробку зазначеної проблематики зробили російські 
вчені – філософи, політологи, культурологи: А.І. Арнолодов, Л.Є. Востряков, 
І.І. Горлова, В.С. Жидков, К.Б. Соколов, А.Я. Флієр та ін..  

У праці відомих російських вчених-культурологів В.С. Жидкова та 
К.Б. Соколова «Культурная политика России» поняття «культурна політика» 
розглянуто вченими саме з культурологічних позицій. Культурна політика 
розглядається дослідниками як вид специфічної діяльності по врегулюванню 
культурного життя, що зводиться до впливу на особистість з метою формуван-
ня її «картини світу». Відповідно культурна політика має зберігати або 
змінювати картину світу таким чином, щоб це відповідало інтересам суб’єкта 
культурної політики. 

Дослідники вбачають під культурною політикою вплив суб’єкта культур-
ного життя на культуру з метою збереження чи зміни національної картини 
світу або картини світу деякої субкультури. Вказаний вплив є результатом 
відповідного уявлення суб’єкту культурного життя про бажаний стан системи 
«культура», визначення стратегічних цілей, формулювання (у певному соціо-
культурному контексті) приоритетних цілей та на їх основі – відповідних зав-
дань (програм), а також використання відповідних методів впливу на культурне 
життя [7, 70].  

На думку російського вченого-культуролога І.І. Горлової, культурна 
політика визначається самою природою культури (ні економікою, ні політикою), 
саме її багатозначністю, багаторівневістю сенсів та змісту культури. Вчений 
визначає культурну політику як вид діяльності (в ідеальних і матеріальних 
формах), що базується саме на визначальній ролі культури в розвитку та 
самореалізації людини та спрямована на максимально можливе забезпечення 
повноцінного духовного життя суспільства та особистості, збереження 
національної самобутності народів та утвердження їх гідності. Для оптимальної 
культурної політики визначальним є пріоритети людини, її права та інтереси, 
сприяння реалізації її сутності [2, 71]. 

Важливою є думка відомого російського культуролога, дослідника 
культурної політики Росії А.Я. Флієра. Вчений вважає, що передусім, слід 
диференціювати власне культурну політику та оперативне управління культу-
ротворчими процесами як два різних рівня стратегії і тактики управлінської 
діяльності. Такі методологічні засади забезпечують можливість аналізу зазна-
ченого феномену з позицій відповідного розмежування цілей, завдань, методів 
та інструментів культурної політики, а також виокремити два концептуально 
різних підходи до визначення культурної політики.  

З огляду на це, культурну політику дослідник визначає як сукупність нау-
ково-обґрунтованих поглядів і заходів по всебічній соціокультурній модернізації 
суспільства та структурним реформам по всій системі культуротворчих 
інститутів, як систему нових принципів державної і громадської складових в 
соціокультурному житті, як комплекс заходів для своєчасного налагодження 
наукового й освітнього забезпечення цих принципів, який передбачає цілеспря-
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мовану підготовку кадрів для кваліфікованого регулювання соціокультурних 
процесів, а найголовніше – як осмислене коригування загального змісту 
вітчизняної культури [12, 14].  

У прийнятому нещодавно Верховною Радою України в Законі «Про куль-
туру» (№ 2778-ІУ від 14.12.2010) не виділено окремо поняття «державна куль-
турна політика», втім, надане тлумачення поняття культури дає можливість 
визначити ті сфери, на які спрямована, власне, культурна політика держави. У 
зазначеному документі культура визначається як сукупність матеріального та 
духовного надбання певної людської спільноти (етносу, нації), нагромаджено-
го, закріпленого і збагаченого протягом тривалого періоду, що передається від 
покоління до покоління, включає всі види мистецтва, культурну спадщину, 
культурні цінності, науку, освіту та відображає рівень розвитку цієї спільноти 
[8]. Саме окреслені напрями стають сферою державної підтримки, що в цілому 
визначає зміст сучасної національної державної політики України.  

Отже, аналіз філософських, культурологічних, соціологічних, політико-
правових концепцій вітчизняних та зарубіжних вчених свідчить, що в сучасних 
дослідженнях представлено різні підходи до визначення змісту поняття «дер-
жавна культурна політика». Слід зазначити, що воно отримало ґрунтовну роз-
робку в документах, прийнятих на багатьох міжнародних форумах, присвячених 
проблемам культурної політики, що особливо підтверджує значущість державної 
культурної політики в процесах світового культурного розвитку. Ідеологічні, 
соціально-економічні та культурні трансформації українського суспільства 
наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. сприяли активізації наукового інтересу до 
проблем державної культурної політики. 

Узагальнюючи загальні підходи до визначення поняття «державна куль-
турна політика», можна зробити висновок щодо концептуальної розробленості 
окресленого поняття. Так, серед найбільш уживаних підходів можна виділити 
політико-правовий, управлінський та державотворчий. Втім, за останні роки 
вітчизняною науковою думкою зроблено вагомий внесок у царину теоретичної 
розробки окресленого поняття з позицій філософського-естетичного, соціально 
філософського аналізу. 

Слід відзначити принципову різницю між категоризацією даного поняття 
на теоретико-методологічному рівні та на рівні конкретних управлінських 
рішень. Це дає можливість констатувати суттєві відмінності між визначеннями 
культурної політики, розробленими теоретиками-культурологами та тими, хто 
вирішує реальні завдання управління у сфері культури. Так, управлінські ви-
значення спираються на складові тактичного порядку та відповідають на пи-
тання – якими шляхами, за допомогою яких ресурсів культурна політика може 
бути реалізована тощо. Рівень теоретичних узагальнень у філософсько-
культурологічному аспекті дослідження зазначеного поняття демонструє кон-
цептуально нові методологічні підходи щодо його визначення.  

Так, міжнародною спільнотою культурна політика розглядається як 
інструмент забезпечення діалогу між культурами, рівноправності та культурних 
прав усіх громадян, їх участі у розбудові інформаційного суспільства, а також 
відзначаються такі функції культурної політики як інформаційна, комунікаційна, 
що складають важливий аспект будь-якої культурної політики.  
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Визначення культурної політики у сучасних вітчизняних та зарубіжних 
культурологів базуються на визначальній ролі культури в розвитку та само-
реалізації людини, спирається та такі базові культурологічні категорії як 
«культурні цінності», «картина світу», «духовно-ціннісні аспекти суспільного 
буття» тощо. Разом з тим, не дивлячись на варіативність визначень культурної 
політики, слід відзначити в них відсутність таких категоріальних складових, як 
«суб’єкт культурної політики». Втім, розширення суб’єктного поля культурної 
політики сприяє значному розширенню ролі, яку починає відігравати в ній 
суб’єкт або актор. Це передбачає необхідність розробки такого поняття 
культурної політики, де суб’єктна складова була б представлена більш повно.  

Отже, рівень сучасних наукових узагальнень створює нові концептуальні 
можливості для вироблення поняття «державна культурна політика» як куль-
турологічного концепту на основі використання культурологічного катего-
ріального апарату. 
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АНІМАЦІЯ В ТУРИЗМІ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
У статті проаналізовано тенденції в розвитку наукової думки у контексті про-

блематики активного та культурного дозвілля. Розкриваються концептуальні підходи 
до дозвілля як соціокультурного, рекреаційного, анімаційного чинників життя люди-
ни. Розглядаються теоретичні аспекти анімаційних процесів в туризмі. 

Ключові слова: активне дозвілля, культурне дозвілля, рекреація, анімація в ту-
ризмі, культурна практика. 

 
In the article the main tendencies in the development of the scientific researches as 

for the problems of active and cultural leisure have been analyzed. The basic concepts of 
leisure as socio-cultural, recreational, animation aspects in human life have been studied. 
The theoretical aspects of animation activity in tourism have been considered. 

Key words: active leisure, cultural leisure, recreation, animation in tourism, cultural 
practice. 

 
Кожна нова галузь знань, особливо якщо вона має прикладний характер, 

потребує розробки теоретичного підгрунтя. Не винятком є і анімація в туризмі. 
Якщо розглядати анімаційну діяльність не лише як нову галузь знань, але й як 
культурну практику, то її теоретичною основою буде виступати прикладна 
культорологія, предметом вивчення якої є дозвілля як форма діяльності у віль-
ний час. Дозвіллєва діяльність виконує важливі для суспільства та особистості 
соціокультурні функції, головними з яких є рекреаційна й культуротворча. Реа-
лізація цих функцій натепер не можлива без засосування сучасних методик і 
технологій організації культурно-дозвіллєвих практик. Однією з найефективні-
ших нам вбачається аімаційна практика організації дозвілля. Вона поєднує в 
собі активні форми і культурне наповнення діяльності людини у вільний час і 
виступає каталізатором культурно-рекреаційних процесів. Отже, у контексті 
теми статті, ми будемо розглядати системні підходи до анімації як предмета на-
укових досліджень. 

 Не зважаючи на значний доробок світової наукової думки, тема анімації, 
(тобто активного, одухотворюючого, культурного дозвілля) в працях зарубіж-
них і вітчизняних вчених висвітлена недостатньо. Це пояснюється тим, що у 
ХХ столітті (крім останніх двох десятилітть) необхідність акценту на активних 
формах дозвілля гостро не стояла. В кінці ХХ – на початку ХХІ століття – соці-
окультурна ситуація в світі кардинально змінилася. Внаслідок швидкого розви-
тку наково-технічного прогресу знизилась фізична активність у всіх сферах 
життя, що негативно відбилося на психофізичному і духовному стані людини. 
Гіподинамія, стреси, ожиріння – з одного боку, звикання до соціокультурної та 
комунікативної бездіяльності – з іншого, стали ознаками повсякденного життя 
людей цивілізованих країн. Соціокультурна пасивність вже призвела до зни-
ження загального рівня культури, низького рівня самореалізації індивіда, неза-
доволенності більшості його духовних потреб. Відтак, актуальним стало 



 179

завдання посилення анімаційної складової, в першу чергу, дозвіллєвої діяльно-
сті, що прискорило б рекреацію та культурний розвиток людини. 

Наочним прикладом культурно-рекреаційної ефективності організації до-
звілля стала анімація в туризмі. Використовуючи туристичний сегмент (940 
млн. туристів у 2010 р.), аніматори запропонували своєрідну модель комплес-
ного відпочинку, сутність якого полягає в поєднанні активних, культротворчих 
і комунікативних форм спеціально організованої дозвіллєвої діяльності. Що-
правда, на сьогодні анімація лише формується як самостійна галузь туризму. 
Цей процес ускладнюється нерозробленністю її теоретичного підгрунтя, відсу-
тністю нових методик і технологій впровадження анімації в практику туристи-
чної діяльності.  

Особливо потребує наукового підходу туристична сфера України. Попри 
наявність широкого спектру природних і культурних ресурсів, вдале геогафічне 
розташування, духовність і гостинність українського народу, країна не стала 
об’єктом масового туристичного інтересу. Причина такого стану – у відсутності 
сучасної туристичної інфраструктури, недостатньому спектрі високоякісних 
послуг і низькому рівні науково-методичного забеспечення туризму. За умови 
органічного поєднання теорії з пратикою анімація може стати стимулятором ін-
тересу до України як туристичної країни, важливим чинником впливу на роз-
ширення культурно-рекреаційних і економічних можливостей українського 
туризму. 

Анімація в туризмі базується на теоретичних засадах культурно-дозвіллєвої 
діяльності. Тому нас цікавлять попередні дослідження, які стосуються, у першу 
чергу, аналізу дозвілля як соціокультурної та рекреаційної діяльності. Суттєвий 
внесок у дослідження дозвілля здійснили М. Вебер, Т. Веблен, Е. Дюркгейм, 
Б. Рассел, Д. Рісман та інші зарубіжні вчені. Теорію дозвілля аналізували соціо-
логи, педагоги, рекреологи, культурологи з різних країн світу. Системний ана-
ліз концепцій, моделей, підходів до дозвілля як предмету наукових досліджень 
зробили М. Каплан, Дж. Келлі, С. Паркер, Дж. Шиверс; російські – Г. Євтєєва, 
Н. Кострова, І. Новікова, О. Орлов, Б. Тітов, В. Ядов; українські – В. Кірсанов, 
І. Петрова та інші вчені. 

Однією з найпопулярніших концепцій дозілля є концепія американського 
дослідника Макса Каплана, який пропонує класифікувати дозвілля на такі мо-
делі: 

– гуманістична модель, в якій дозвілля розглядається як мета, як спогля-
дання і задоволення; 

– терапевтична модель, що трактує дозвілля як засіб, інструмент досяг-
нення життєвих цілей; 

– кількісну модель, в якій дозвілля ототожнюється з вільним часом; 
– інституційну модель, що розглядає різне ставлення до дозвілля в залеж-

ності від поглядів на релігію, освіту, політику, культуру; 
– епістемілогічну модель, яка пов’язує дозвіллєву діяльність, її зміст з ак-

сіологічними та естетичними поглядами на життя; 
– соціологічну модель, що характеризує дозвілля як сукупність певних 

елементів, протилежних роботі й таких, що визначають дозвіллєву діяльність як 
добровільну і творчу [17, 22]. 
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Виходячи з теми даної статті, де базою застосування моделей дозвілля є 
туризм (в тому числі й рекреаційний), нам видається важлививою суто рекреа-
ційна концепція Джей Шиверс, в якій вона пропонує розглядати рекреацію як: 

– дозвілля (під час якого відбуваються процеси відновлення і самовира-
ження); 

– результат основної мотивації (спонукання до дій, що призводять до 
отримання задоволення); 

– свободу вибору (добровільна участь у будь-якій гедоністичній діяльності); 
– активну діяльність під час відпочинку; 
– чесноту (рекреаційна поведінка корисна і благотворна) [18, 106]. 
Російський соціолог і рекреолог О. Орлов виокремив чотири напрями ви-

вчення рекреації: ідеалістичний (рекреація – це гра), реалістичний (гра – для ді-
тей, рекреація – для дорослих), прагматичний (в основі якого психологія 
рекреаційної поведінки), експериментальний (рекреація як регенерація енергії, 
як конструктивна діяльність в процесі дозвілля) [12, 106]. 

У фундаментальній роботі «Дозвілля в зарубіжних країнах» (2004) украї-
нський дослідник І. Петрова вперше у вітчізняній науці здійснила грунтовний 
аналіз дозвіллєвої сфери зарубіжних країн, в результаті якого автор дійшла ви-
сновку, що в сучасному світі склалися три школи дозвілля: французька, амери-
канська й німецька [13, 69].  

Не звжаючи на значний обсяг наукових праць з дозвіллєвої проблематики 
в зарубіжній і вітчизняній літературі, тема анімації в туризмі починає цікавити 
науковців лише на початку ХХІ сторіччя. Каталізатором цього інтересу стала 
анімаційна практика як важлива складова туристичної діяльності. Важливо 
здійснити цілеспрямований аналіз результатів наукових досліджень з метою 
виділення в окремий блок тих, що в сукупності могли б скласти теоретичне під-
грунтя нового напрямку культурно-рекреаційної діяльності – анімації в туризмі. 

Метою даної статті є дослідження трансформації наукової думки щодо 
анімації в туризмі як культурної практики.  

Проблематика культурно-дозвіллєвої діяльності цікавить людство багато 
століть. Ще давньогрецькі філософи Арістотель, Платон, Епікур розмірковува-
ли над змістом дозвілля. Давньоримський мислитель Пліній Молодший у своїх 
листах оцінював якість курортного відпочинку. Франсуа Раблє у XVII ст. роз-
робив класифікацію народних ігор. Але перші, по-справжньому грунтовні й си-
стемні дослідження дозвілля, розпочалися із середини XX століття. Хоча вже в 
1930 році у США було створено Національну асоціацію рекреації, з появою якої 
пов’язують формування національної концепції відпочинку у довоєнні роки. У цей 
період активно працюють дослідники дозвілля Г. Кіттен, Дж. Ландберг, А. Пак, 
В. Пенгбурн, В. Рассел. 

Дослідженню ігрового елементу дозвілля приділив великої уваги Й. Гейзінга, 
який у монографії «Людина, що грає» (1938) стверджує, що світова культура 
формується за законами гри. Велика заслуга у розробці засад активного дозвіл-
ля належить американському досліднику Л. Гулику, який у 1920 р. у книзі «Фі-
лософія гри» довів важливість гри як соціально-культурного чинника життя 
людини. 

Після Другої світової війни разом з відновленням промисловості, приско-
ренням розвитку науково-технічного прогресу, перед європейськими країнами 
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гостро постала проблема культурно-рекреаційного дозвілля. Людство почало 
усвідомлювати, що лише фізично й духовно здорова людина з високою внутрі-
шньою культурою здатна побудувати цивілізоване суспільство. У цей визнача-
льний для розвитку культурного дозвілля період активно розробляють його 
теоретичне підгрунтя такі дослідники як Ч. Брайтбіл, Дж. Дюмазедьє, М. Каплан, 
Дж. Келлі, Х. Мейер, Ст. Паркер, Р. Сю та інші. 

У контексті нашої теми не можна оминути доробок французького вчено-
го, Ж. Фрідмана, який одним з перших дійшов думки, що дозвілля – це діяль-
ність, спрямована на розвиток особистості, підвищення її культурного рівня. На 
IV міжнародному соціологічному конгресі в Мілані у 1959 році послідовник 
Фрідмана, один с фундаторів соціології дозвілля, Дж. Дюмазедьє вперше ви-
значив відпочинок, розваги та розвиток особистості як пріорітетні функції до-
звілля. Крім того, вченим доведено, що дозвілля не є додатком до праці. 
Дозвілля, на думку Дж.Дюмазедьє, це діяльність, специфічний феномен, що 
розвивається за своїми власними законами відносно незалежно від соціальної 
та політичної кон’юнктури. Американський дослідник М. Каплан у 1960 році 
здійснив грунтовну аналітичну роботу «Дозвілля в Америці», в якій підвів під-
сумок розвитку теорії і практики дозвіллєвої діяльності на той час [12].  

Вплив західних концепцій дозвілля відчули на собі вчені країн Східної 
Європи. Так, чеські автори К. Данек і З. Тепли розглядають дозвілля як активну 
діяльність, спрямовану на відновлення психофізичних функцій організму. У 
монографії «Мистецтво відпочивати» (1980) дослідники доводять, що відпочи-
нок може бути ефективним лише тоді, коли він реалізується у активних, різно-
манітних формах, в екологічно чистій місцевості. В роботі не застосовуються 
терміни «анімація» та «рекреація», але фактично метою дослідження стало ана-
ліз практичних аспектів рекреаційно-анімаційної діяльності [5]. 

Суттєвий внесок у розвиток теорії культурного дозвілля зробили радян-
ські вчені М. Бахтін, М. Гєнкін, Н. Іконнікова, Т. Лісовській А. Жарков, 
О. Сасихов, В. Тріодін та інші. Не зважаючи на ідеологічний тиск радянської 
влади, вченим вдалося створити свою школу дозвіллєзнавства, яка орієтнува-
лась переважно на освітню, виховну складову дозвіллєвої дільності. Рекреацій-
на сутність дозвілля радянськими вченими майже не досліджувалась. Проблеми 
культуризації дозвілля вже в пострадянський період вивчали російські вчені 
М. Аріарський, Г. Бірженюк, А. Марков, Ю. Стрєльцов та ін. 

Зокрема, фундатор російської школи прикладної культурології М. Аріар-
ський запропонував своє бачення дозвілля як культуротворчого, культурно-
виховного феномена. У монографії «Прикладна культурологія» (2001) вчений 
зазначає, що глибокі суперечності між культуротворчим потенціалом дозвілля 
й низьким рівнем його реалізації викликані, в першу чергу, науковою нерозро-
бленістю механізмів залучення різних груп населення до культуротворчої дія-
льності в умовах вільного часу. На думку Аріарського, предметом прикладної 
культурології і педагогіки є дозвілля, що забеспечує відпочинок, органічно по-
єднаний з духовним і фізичним розвитком особи [1]. 

Тему культуризації дозвілля досліджує й культуролог Ю.А. Стрєльцов. В 
цілому, не заперечуючи виховного значення дозвілля, у книзі «Культурологія 
дозвілля» він свідомо відійшов від того вузькопедагогічного розуміння дозвіл-
ля, що було притаманне радянським вченим. Дослідник розглядає дозвілля у 
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широкому контексті теоретичних, методологічних і технологічних проблем. До 
їх числа, на думку вченого, належать такі питання дозвілля і культури як куль-
туризація вільного часу, формування культурогенного середовища, діяльнісна 
організація культурного дозвілля тощо. 

Дослідження Ю. Стрєльцова відіграли важливу роль в розумінні цінності 
розваг як культурних практик. Вчений доводить, що рівень культурної наси-
ченності розважального процесу залежить не стільки від індивідуальнх потреб, 
скільки від культурно-дозвіллєвого середовища, створеного організаторами. 
Досягненням вченого є й дослідження сутності та структури спілкування у сфе-
рі вільного часу, проаналізовані ним психологія спілкування, методика й техно-
логія організації комунікативних практик вже використовуються аніматорами у 
дозвіллєвій практиці. Резюмуючи роботу, вчений підкреслює доцільність по-
глибленого вивчення анімаційного характеру дозвіллєвої діяльності. «Це в по-
вній мірі стосується аналізу діяльності з організації вільного часу як діяльності 
яскраво вираженого анімаційного характеру» [15, 178]. 

В незалежній Україні тему дозвілля досліджують такі вчені як І. Бестужев-
Лада, В. Кірсанов, О. Копієвська, І. Петрова, В. Піча, В. Подкопаєв, Н. Цим-
балюк, Л. Устименко та інші. 

Першим серед українських авторів розглядає дозвілля як культурно-
рекреаційну діяльність В. Кірсанов. В його роботах послідовно розкриваються 
психологічні аспекти дозвілля, вплив мистецтва на рекреаційні процеси, зна-
чення фізичної культури для розвитку людини. Кірсановим вперше в українсь-
кій культурології застосовується термін «соціокультурна анімація» у контексті 
дозвіллєвої діяльності [8]. 

Однак на пострадянському просторі піонером теми соціокультурної ані-
мації став петербурзький дослідник Е. Мамбеков, який у дисертаційному дослі-
джені «Організація дозвілля у Франції: Анімаційна модель» розкрив сутність 
анімаційної діяльності. На його думку «соціокультурна анімація є частиною 
культурної та виховної системи суспільства і може бути репрезентована у ви-
гляді особливої моделі організації соціокультурної діяльності: як сукупність 
елементів (закладів, державних органів, організацій, аудиторій), що знаходяться 
у постійних відносинах, які характеризують цю модель; сукупність занять, ви-
дів діяльності, відносин, де головну роль грають аніматори..., які мають спеціа-
льну підготовку та використовують, переважно, методи активної педагогіки» 
[12, 9–10]. Щоправда, Є. Мамбекова цікавили здебільшого соціально-
педагогічні аспекти анімаційної діяльності, натомість тема анімації в туризмі 
майже не прозвучала. 

Туризм як сфера організації аніміційної діяльності почав цікавити дослід-
ників ще за часів Радянського Союзу. У 1980 р. московський вчений А. Даринський 
видав книгу «Культурно-масова робота в здравницах и на турбазах: організація 
і методика», в якій сформульовано практичні рекомендації з організації дозвіл-
лєвих заходів для масового споживача. Такий підхід відповідав тогочасній іде-
ології дозвілля. У роботі А. Даринського практично не висвітлено питання 
індивідуальних потреб туристів, стратифікації аудиторії культурно-масових за-
ходів, ролі активного відпочинку для рекреації. Конструктивним началом книги 
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стало розкриття специфіки дозвіллєвої діяльності в умовах санаторно-
курортних та спортивно-оздоровчих закладів [6]. 

Бурхливий розвиток анімації в туризмі в кінці XX – на початку XXI ст. 
зумовив підвищення уваги до неї з боку дослідників. Першими зрозуміли необ-
хідність теоретичноі розробки анімаційної діяльності представники туристич-
ної сфери. Так, піонерами на пострадянському просторі в розробці механізмів 
впровадження анімаційних форм дозвілля в практику туризму стали представ-
ники Російської міжнародої академії туризму Н. Гаранін та І. Булигіна, які 2003 
р. випустили книгу «Менеджмент туристської і готельної анімації». На жаль, 
вчені не розкрили повний спектр форм і видів анімаційної діяльності в туризмі, 
не визначили адресність анімаційних програм, досить поверхово підійшли до 
методології та технології організації анімаційної діяльності. Позитивом роботи 
є визначення типології анімації в туризмі (розподіл на туристичну і рекреаційну 
складові) та характеристика роботи анімаційної служби [4]. 

Для нас незаперечний інтерес викликає праця Л. Курило «Теорія і прак-
тика анімації», в якій грунтовно досліджено рекреаційну та психолого-
педагогічну сутність анімації в туризмі, вперше показано зв’язок анімації з 
культурою. Л.Курило визначила роль культури у формуванні анімаційного ін-
тересу, розкрила сутність свята як анімаційного заходу [8]. 

Як культурну практику в сфері туризму слід розглядати розробку аніма-
ційних програм. У цьому напрямку працює Т. Гальперіна. В її монографії «Ре-
жисура курортно-дозвіллєвих програм в роботі менеджера туристської анімації» 
(2006) розкривається сутність сценарної та режисерської розробки анімаційних 
заходів в туризмі. Важливим видається культуротворчий аспект цього процесу. 
Автор акцентує увагу на рівні фахової підготовки аніматора, на формуванні його 
загальної культури [3]. 

Практичним аспектам організації соціокультурної анімації в туризмі при-
свячено дослідження Є.М. Приєзжевої «Анімаційний менеджмент» (2007) [14]. 
Робота пропонується у вигляді трьох посібників, що послідовно висвітлюють 
питання соціально-культурної анімації, організації і методів ігрової діяльності в 
туризмі, анімації в курортній справі. Книга грішить невизначеністю основних 
понять, недостатнім теоретичним обгрунтуванням запропонованих автором ме-
тодик, а поняття «лікувально-анімаційна програма» може нашкодити розумінню 
рекреаційної анімації як оздоровчого (а не лікувального) чинника. Лікувальним 
він може стати лише у разі наявності у аніматорів медичної освіти. 

В Україні питанням теорії та практики анімації в туризмі до недавнього 
часу уваги майже не приділялось. В окремих працях В. Кіфяка, О. Любіцевої, 
Т. Сокол, В. Стафійчука та ін. ця тема лише згадувалась. Зокрема С. Байлик у 
досліджені «Вступ до анімації гостинності» (2006) розкрив спортивно-оздоровчі 
аспекти готельної анімації [2]. 

У 2007 році, враховуючи багаторічний досвід роботи в туристичних і ре-
креаційних закладах України, нами було здійснено спробу створити власну 
концепцію анімаційної діяльності в туризмі («Анімація в туризмі», 2007 р.), яка 
б грунтувалася на культурологічних засадах. В основі нашого бачення основ-
них напрямів розвитку анімації в туризмі стоїть ментальність українського на-
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роду, його потяг до неформальної комунікації, культуротворчості, гри як куль-
турної практики. В роботі також приділяється увага рекреаційному та кадрово-
му аспектам анімаційного процесу [7]. 

На жаль, у загальному контексті культорологічних досліджень, частка 
анімаційної тематики вкрай незначна. Попри нагальну потребу в подібних до-
слідженнях молоді вчені майже не вивчають цю проблематику. Причина такого 
стану речей, на нашу думку, полягає у відсутності всебічного базового дослі-
дження теоретико-методолологічних, технологічних і практичних основ аніма-
ції, на які могли б спиратися теоретики-початківці. 

Сьогодні, наукову нішу анімації заповнюють круглі столи, семінари, нау-
ково-практичні конференції, влаштовані інституціями сфери туризму. Так, До-
нецький інститут туристичного бізнесу систематично організовує конференції 
на тему «Розвиток сфери розваг – основа сучасної концепції підвищення ефек-
тивності туристичного бізнесу». Фактично, на конференції обговорюються 
проблеми анімації в туризмі, але навіть понятійний апарат, що застосовується, є 
застарілим [16].  

Найбільше в Україні об’єднання санаторно-курортних закладів ЗАТ 
«Укрпрофоздоровниця» регулярно виступає ініціатором семінарів на тему 
«Організація культурно-масової роботи в санаторно-курортних закладах» [11]. 
Семінар 2005 р. (м. Миргород) в процесі обговорення нашої доповіді виявив 
принципові розбіжності практиків у підходах до розуміння сутності, принципів, 
форм, технології організації анімаційної діяльності в рекреаційних закладах. 
Причини розбіжностей – у бажанні певної частини клубних працівників ще ра-
дянської формації не змінювати старі принципи роботи. Як бачимо, проблеми 
переходу від культурно-масової роботи до рекреаційної анімації теж потребу-
ють теоретичного та методологічного осмислення. 

У Карпатському регіоні організовуються нові фестивалі (переважно фо-
льклорного і гастрономічного спрямування), відроджуються свята і традиції. У 
Кримському регіоні ініціюються конференції, семінари, майстер-класи. Так, під 
егідою Міністерства курортів і туризму Криму 2004 р. в м. Судак відбулася 
Міжнародна конференція «Великий шовковий шлях», де вперше тема анімації в 
туризмі була виведена на рівень науково-практичної дискусії. Вона виявила за-
цікавленість практиків – рекреаторів у співробітництві з науковцями на рівні, в 
першу чергу, методологічних і технологічних розробок. 

Подією наукової анімації стала Міжнародна конференція «Культурний 
туризм в Криму» (2005 р.), де вперше в Україні була створена секція анімацій-
ного туризму. Хоча в професійний обіг таке словосполучення ще не введено, 
робота секції дає підстави говорити про перспективи появи нового виду туриз-
му, основою якого стане анімація. 

Отже, можемо зробити такі висновки: 
– анімація в туризмі як культурна практика є предметом дослідження на-

уковців провідних туристичних країн: Франції, Нідерландів, США, Чехії, Росії 
та ін. Не зважаючи на це, ступінь наукового осмислення анімаційної проблема-
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тики в Україні низька, хоча інтерес до неї, як до рекреаційно-культурної прак-
тики, постійно зростає; 

– практика анімаційної діяльності в туризмі випереджає процес створення 
її теоретико-методологічної бази. Відтак, анімаційна сфера в українському ту-
ризмі формується дещо хаотично.  
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ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНІ КУЛЬТУРНІ ФАКТОРИ  

ТА ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 
 
У статті розглянуто актуальні проблеми ціннісних орієнтацій української мо-

лоді та загальносистемні культурні фактори через призму наукових досліджень; ви-
значено причини занепаду української культури; досліджено основні категорії 
цінностей; проаналізовано культурний аспект сучасної української молоді та основні 
властивості цінностей; розглянуто типологічні групи молодих людей щодо орієнтацій 
на певні цінності. 

Ключові слова: молодь, культура, культурний розвиток, цінності, ціннісні оріє-
нтації, криза цінностей, особистість, суспільство, трансформація, культурні зразки, 
культурні зміни. 

 
In the article issues of the day of the valued orientations of the ukrainian young peo-

ple, and also general system cultural factors, are examined through the prism of scientific 
researches; certainly reasons of decline of the Ukrainian culture; investigational basic cate-
gories of values; the cultural aspect of modern Ukrainian youth and basic properties of val-
ues is analysed; the tipological groups of young people are considered in relation to 
orientations on certain values. 

Key words: young people, culture, cultural development, values, valued orientations, 
crisis of values, personality, society, transformation, cultural standards, cultural changes. 

 
Культура є невід'ємною частиною суспільства, соціальної групи, особистості. 

Саме на основі культурних цінностей будуються основні стереотипи суспільства та 
його характеристики, визначаються напрямки розвитку молоді, яка водночас є 
основним носієм культури, її перетворювачем. 

На сучасному етапі соціокультурного розвитку постає питання про подаль-
ший культурний розвиток особи, національності, нації, народності, суспільства в 
цілому. Цим питанням переймаються багато відомих вчених світу, висуваючи 
різні концепції розвитку світового суспільства. Але основна проблема полягає в 
тому, що не всі теорії розвитку та концепції можуть бути сприйняті спільнотою 
і тому більшість з них так і залишається лише теоретичними. 

Суспільство та його внутрішні процеси розвиваються за своїми власними 
законами, які мало залежать від зовнішніх чинників. Соціокультурний розвиток 
повністю залежить від самосвідомості людей, їх духовного розвитку та свідомої 
оцінки ситуації, що складається в суспільстві, а також від гнучкої державної 
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політики. Основною рушійною силою цього розвитку є інтереси та потреби 
людей, а отже єдиними, хто може впливати на процеси розвитку культури є 
індивіди, особистості.  

Швидко змінюються «змістові поля» особистості, людина відчуває триво-
гу, невпевненість, невлаштованість життя, що зумовлене значно більшою мірою 
саме ціннісною кризою, ніж економічними та соціально-політичними зрушення-
ми. Виникла та поглиблюється суперечність між усвідомленням необхідності 
прийняття нових ціннісних орієнтирів та ідеалів розвитку суспільства й особис-
тості, пошуку ціннісного консенсусу та наявними попередніми орієнтирами в 
системі ціннісних орієнтацій. Існує потреба в цілісній системі цінностей, що мо-
же слугувати основою соціалізації індивіда в умовах трансформації. У цих нових 
умовах на рівні філософської рефлексії необхідно осмислити ситуацію, що скла-
лася в духовному житті, здійснити науково-теоретичний аналіз закономірностей 
і особливостей становлення, функціонування й розвитку системи цінностей кри-
зового суспільства, з’ясувати можливості взаємодії цінностей та особистості в 
процесі соціалізації.  

В умовах перехідного кризового суспільства вивчення стану та зміни цін-
нісних орієнтацій молодих людей викликається, насамперед, практичною необ-
хідністю. Адже від того, з якою якістю цінностей молодь житиме у ХХІ 
столітті, залежатиме напрям соціально-культурного та політико-економічного 
розвитку суспільства майбутнього.  

Сучасний розвиток української держави, соціальних інститутів та суспі-
льних відносин визначається як період трансформаційних процесів, пошуку 
власного шляху розвитку та зміни цінностей. Тому зрушення, котрі відбува-
ються нині, безпосередньо впливають на ціннісну свідомість молоді. Отже, 
проблема полягає в тому, що багато з тих цінностей, які виховувало радянське 
суспільство, поступово почали змінюватися, бо, з одного боку, нові соціально-
економічні умови вимагають від людини таких якостей, як готовність до ризику 
і особистої відповідальності за свої вчинки, уміння швидко пристосовуватися 
до економічної кон’юнктури, наполегливо працювати заради досягнення доб-
робуту та успіху. З іншого боку, цінності, що в минулому мали високий ранг і 
пов’язувалися із закріпленими в масовій свідомості соціально-психологічними сте-
реотипами пріоритету загального над особистим і самореалізації особистості в 
праці, сьогодні молоддю заперечуються. Криза традиційних ціннісних орієнта-
цій особливо яскраво проявляється у сфері праці, ставленні до роботи. І саме 
тому вивчення змін у системі ціннісних орієнтацій молоді сприятиме вироб-
ленню ефективніших засобів і методів розв’язання молодіжних проблем, зок-
рема і проблем суспільства взагалі. 

Дослідження ціннісних орієнтацій в соціології привертало увагу багатьох 
авторів. Про це писали ще Ф. Знанецький і У. Томас, Г. Спенсер, М. Вебер, 
Е. Дюркгейм, Т. Парсонс. Вивчають цю проблему й сучасні науковці, зокрема 
О. Ручка , М. Титма, В. Оссовський, І. Мигович , О. Балакірєва та інші.  

Система цінностей – це результат духовної роботи суспільства, це діюча 
суспільна свідомість, взята в єдності всіх її форм. Вона певним чином пронизує 
всі форми суспільної свідомості, об’єднуючи беззаперечні інтереси різними 
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ідейними, моральними та естетичними засобами, і стає важливим джерелом 
безпосередніх мотивів поведінки, стимулів людської діяльності. 

Культура, цінності та ціннісні орієнтації є також предметом і науково-
філософського інтересу протягом багатьох століть. Зауважимо лише, що з ціннісної 
проблематики у 80–90-ті роки в СНД з’явилось ряд праць, що заслуговують на ува-
гу. Слід зазначити таких науковців як С.Ф. Анісімов, Г.П. Вижлецов, О.М. Мак-
симов, Е.Л. Носенко, Н.В. Фролова, І.Ф. Кононов. Монографії М.С. Кагана, 
П.С. Гуревича, докторські дисертації П.І. Смірнова, О.М. Панфілова.  

Проблема цінностей була предметом дослідження ряду виконаних в 
Україні дисертаційних досліджень, зокрема: Ю.В. Борисової, П.І. Гнатенка, 
Є.А. Подольської, Н.В. Костенко, А.А. Кавалерова та наукових праць М.Ф. Голо-
ватого, В.С. Цибульника, М.Н. Підлісного, Ю.О. Тарабукіна та ряду інших. Од-
нак, й досі ряд аспектів, що пов’язані з вивченням ціннісної проблематики, 
залишається недостатньо проясненими. У нових соціально-політичних умовах 
розвитку України необхідно глибоке теоретичне осмислення ціннісного факто-
ра, який має істотний вплив на всі сфери суспільного буття, особливо серед мо-
лодого підростаючого покоління. 

Молодь – це найактивніша соціальна група, що проходить етапи соціалізації 
через інститут освіти, який значною мірою формує молоду людину як особи-
стість з особливим набором норм і цінностей. Цей ціннісний набір у процесах 
подальшої соціалізації засвоюється і трансформується, залежно від вимог часу і 
конкретно історичних умов. На думку Ю.О. Тарабукіна, саме дисфункції у 
сфері освіти сприяють поширенню культурних дисфункцій суспільства, появі 
криз у духовній сфері, аномії та ін. [5]. 

Трансформаційні процеси в Україні досить впливають на формування 
культури громадян, особливо молодих, що формується на основі навчання, 
розвитку пізнавальної активності, задоволення визначених соціокультурних 
потреб. Серйозною перешкодою для цього є відсутність необхідних можли-
востей. Останнім часом в Україні значно зменшилася кількість палаців 
культури, клубів, об’єднань по роботі з дітьми, підлітками і молоддю за мі-
сцем проживання. До цього можна додати і проблему комерціалізації культу-
ри, що існує у всіх постсоціалістичних країнах, у тому числі й в Україні. 

Принципове значення з погляду не тільки культурного розвитку лю-
дини взагалі, але й формування в неї почуттів патріотизму має відношення 
до книги, читацького смаку. Це свідчить про необхідність не просто розви-
вати в індивіда потреби в оволодінні культурними, духовними цінностями і 
тяжіння до них, а й формувати визначені естетичні смаки, розуміння і від-
чуття прекрасного. Для цього слід активніше використовувати всі засоби – 
навчальну, пропагандистську роботу тощо. У театрах, художніх колективах, 
групах, творчих об’єднаннях сьогодні працюють понад 100 тис. молодих 
діячів літератури, мистецтва; тисячі талановитих людей навчаються у тво-
рчих навчальних закладах різного рівня. Протягом ряду років в Україні та 
за її межами набули великої популярності фестивалі та конкурси. 

Проте майнове розшарування населення в Україні, розвиток комер-
ційного сектора створюють об’єктивні умови для пропозиції населенню, на-
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самперед молоді, «престижних» видів послуг у сфері організації дозвілля: 
відкриваються казино, бари, нічні клуби, дискотеки, з якими державні 
установи культури просто не здатні конкурувати на рівних. Крім того, ма-
ло кого (у тому числі, на жаль, і державу) цікавить змістовний бік діяльно-
сті таких установ, якою мірою вони дійсно розширюють і розвивають 
духовний світ людей, їх культурний потенціал [3]. 

Не зважаючи на всі державні заходи не лише в Україні, а й в світі не 
вдається сформувати єдиного погляду на сучасну культурну ситуацію. На дум-
ку різних дослідників культура даного періоду є або етапом піку, або етапом 
занепаду. Така різниця у поглядах пов'язана з великим плюралізмом поглядів на 
життя в цілому. Прикладом можна взяти хоча б відношення до процесів 
глобалізації, які особливо активно проходять в останнє двадцятиліття розвитку. 
Так, за прогнозами деяких вчених, через декілька десятиліть буде утворена 
єдина культура, а отже – єдине суспільство та єдина світова держава, або 
принаймні велика світова співдружність. Це явище можна розглядати з двох 
боків. З одного – ідентифікація цінностей, чітке визначення основних пріоритетів в 
світі призведе до створення чіткої системи культури та її елементів, будуть 
сформовані основні стереотипи поведінки та життя.  

Іншим підхідом до процесів глобалізації є критика того, що відбувається, 
у більшій мірі вона є абсолютно справедливою. Процеси глобалізації можуть 
бути доцільними і навіть необхідними при створенні світового ринку, 
проведенні політики для співпраці з іншими державами, встановленні миру та 
припинення антиагресорської політики різних держав світу, але ця політика ні в 
якому разі не може бути ефективною у випадку, коли вони стосуються куль-
турного життя кожного окремого суспільства. Кожна держава – це окрема 
історія розвитку, це своя історія, релігія, традиції, звичаї. При їх уніфікації 
втрачається і сама сутність держави, її культура, мова, досягнення. Держава 
перестає існувати як окремий суб'єкт, як захисник культури, яку створює її на-
род. Ці процеси можуть також призвести до певної культурної анархії, яка мо-
же встановитися в світі, через бажання кожного індивіда вирізнятися з-поміж 
інших, бути індивідуальністю а не копією іншого. 

Таким чином, серед причин занепаду культури можна назвати такі: 1 – 
процеси глобалізації в світі; 2 – розбіжності в бажаннях осіб, їх поглядах на 
цінності; 3 – відсутність єдиної ціннісної соціокультурної системи в державі; 3 – 
перехідний період держав, коли ще не сприйняті нові цінності, а старі стали 
непотрібними, відмерлими та застарілими; 4 – поступове послаблення вихован-
ня особи з боку суспільства, сім'ї, держави тощо [4]. 

Залежно від рівня культури населення, а зокрема молоді, формуються і 
стилі її життя. Внаслідок великого впливу сучасних технологій – телефонів, 
комп'ютерів, телевізорів, Інтернету, високих темпів росту автоматизації суспільного 
життя – кардинально змінилися і погляди на саме життя, його сенс та сутність. 
Життя людини сучасного світу стало більш пасивним, інертним, у деяких ви-
падках навіть бездіяльним. 

Такий негативний вплив відбився на молодому поколінні найбільше. Для 
багатьох людей, починаючи ще з дитинства, основною розвагою є комп'ютер, 
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який у багатьох випадках заміняє живе спілкування з друзями, батьками, 
однолітками. Виходячи з цього, можна стверджувати, що молоді люди менше 
уваги приділяють власному фізичному та розумовому розвитку.  

Для молоді характерним є захоплення сучасними нетиповими музичними 
течіями, комп'ютерними іграми, телефонами, спілкуванням через Інтернет. 
Майже відсутнім в Україні є захоплення образотворчим мистецтвом, класичною 
музикою, художньою літературою, яка за останні роки в Європі почала набувати 
істотного значення серед культурних цінностей. Також однією з характерних оз-
нак нашої держави є те, що у ній відсутні якісні закони, які могли б регулювати 
культурне життя суспільства, відсутні кваліфіковані кадри для створення якісних 
програм з розвитку молоді, погано розвинена інфраструктура населення. Саме 
через це населення країни піддається активному впливу з боку інших культур і 
не має змоги створити своєї власної системи цінностей, своєї власної стійкої 
тенденції розвитку держави та населення щодо іноземного впливу.  

Криза цінностей – це ще й криза демократії. Це егалітарна сила, спрямо-
вана на створення рівності між людьми і людськими спільнотами у доступі до 
ресурсів, у вираженні своїх потреб перед владою, що нещодавно було цінністю 
абсолютною. Сьогодні ж ця цінність проходить серйозні випробування. За да-
ними досліджень Інституту соціології НАН України, у 2006 р. лише 6,6% опи-
таних вважали, що наш час є часом моральних авторитетів, а часом політиканів 
його вважають 41,9%, часом шахраїв – 37%, часом пристосуванців – 29,6%. 
Руйнування традиційної системи цінностей – ось головна проблема сучасного 
суспільства [4].  

За останні десятиріччя в нашій країні проблема цінностей і ціннісних 
орієнтацій набула особливої актуальності. Ці поняття є об’єктом дослідження 
багатьох наук, зокрема філософії, психології, соціології, що говорить про їхню 
складність та багатоплановість. Цінності, за П. Менцером, – те, що почуття лю-
дини диктує признати важливішим над всім, і до чого можна прагнути, 
відноситися з повагою та признанням. Цінності на думку М. Ф. Головатого це 
також певні ідеї, погляди за допомогою яких люди задовольняють свої потреби 
та інтереси[2].  

Ціннісні орієнтації особистості не тільки визначають мотивацію індиві-
дуальної поведінки, але й становлять світогляд людини. Ціннісні орієнтації молоді 
формуються в процесі виховання і навчання. Причому навчання має на меті не 
стільки повідомити конкретні знання в певній галузі, скільки відтворити 
культурні і історичні нормативи, які сприяють самореалізації особистості. Че-
рез виховання здійснюється трансляція ціннісних орієнтацій від покоління до 
покоління як на вербальному так і на невербальному рівнях.  

Зважаючи на велике різноманіття ціннісних орієнтацій молоді, Ю. Волков 
поділив їх на певні категорії, зокрема: інтелектуально-освітні цінності, культурні 
цінності, політичні цінності тощо. Коротко розглянемо, які саме переваги нада-
ють молоді люди у названих категоріях. 

Інтелектуально-освітні цінності необхідно розглядати в ракурсі розумо-
вого, творчого потенціалу, який на жаль значно знизився за останні роки. Цей 
феномен вчені пов’язують, насамперед, з погіршенням фізичного та психічного 
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здоров’я молодого покоління. Швидко збільшується кількість захворювань, 
росте число людей з розумовими вадами, дефіцитом ваги, це є наслідком 
багатолітньої алкоголізації населення а також неповноцінного харчування. 
Соціологи стверджують, що свої інтелектуальні здібності молодь оцінює до-
сить низько: 19% молодих вважають свої здібності у цій галузі високими, 22% 
називають себе талановитими. В очах молодих продовжує падати цінність 
розумової праці, освіти і знань. Навіть студенти не надають великої уваги знан-
ням, не цінуючи їх. Сьогодні значно виросла нерівність у галузі освіти 
(з’явилися елітарні навчальні заклади); вагомою загрозою для суспільства стала 
«відтік мозків за кордон».  

Суспільство, яке на перший план поставило матеріальне благополуччя та 
збагачення, формує відповідні культурні цінності і життєві потреби молоді. 
Електронні засоби масової інформації заповнюють значну частину їх вільного 
часу і виступають як важливий інструмент формування духовного світу, куль-
турних цінностей та установок для сучасної молоді. Зокрема, для 1/3 молодих 
людей перегляд телепередач є першочерговим заняттям у вільний час. Наприк-
лад, універсальний характер, за спостереженнями науковців, має для багатьох 
молодих людей акт покупки добре розрекламованих товарів. Залучення до світу 
престижних і красивих речей стає самоціллю існування, смислом буття. Культ мо-
ди, речей, споживання оволодіває свідомістю молоді і набуває універсального ха-
рактеру.  

Класична культура починає втрачати цінність і привабливість. Сьогодні 
спостерігається тенденція до подальшої дегуманізації і деморалізації соціокуль-
турних цінностей. Ця тенденція проявляється в піднесеному інтересі молоді до 
сцен і епізодів насилля і сексу, жорстокості в кінематографі, телебаченні, 
театрі, музиці, літературі, мистецтві. В соціокультурних цінностях переважають 
споживацькі орієнтації.  

Тільки кожний шостий займається спортом, десятий у вільний час 
відвідує студії, клуби за інтересами, кожний 16-й займається самоосвітою, про-
те переважна більшість відпочиває у колі друзів чи біля телевізора. Внаслідок 
такого підходу відбувається тотальне викорінення із культурного обігу цілого 
пласту культури, мистецтва, науки. Народна культура (традиції, обряди, фольк-
лор) сприймається більшою частиною молодих як анахронізм.  

Аналіз стану політичних вподобань молоді дає можливість стверджувати, 
що вони в достатній мірі різнополюсні. Кількість молодих людей, які постійно 
цікавляться політичними подіями в країні становить лише 13, 2%, тоді як 33,4% 
політикою не цікавляться зовсім [1]. 

Ціннісні орієнтації, потреби молоді в цілому визначають життєві плани 
молодих хлопців та дівчат, які з часом ними уточнюються і перебудовуються. 
Планування життя молоддю не можливе без певних мотивів, якими вона керу-
ється. Ці мотиви, як і життєві плани в цілому в різних соціально-професійних і 
вікових групах молоді різні, вони змінюються із плином часу, зміною умов 
життя, місця проживання, обставин. Життєві плани молодих людей пов’язані із 
прагненням зайняти певне соціальне становище, яке дозволить йому задоволь-
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няти ще більші і різноманітні за характером і значимістю потреби, само-
реалізовуватися як соціальному суб’єкту. Складність життєвих планів молодої 
людини залежить від багатьох чинників, але одним із вирішальних є рівень ду-
ховного розвитку, свідомості, між особистісних зв’язків особистості.  

Проаналізуємо статистичні дані стосовно життєвих цінностей та життєвих 
планах молоді за останні 10 років. На перше місце серед життєвих цінностей мо-
лодь ставить сім’ю і своїх родичів (85% опитаних). Це не дивно, адже потреба мати 
поруч близького та коханого, народити та виховати разом з ним дітей завжди було 
однією із найбільших цінностей, яким би складним не було б життя. Високий рей-
тинг серед інших цінностей посідає робота, яка є обов’язково гарантованою, 
цікавою та респектабельною. На третє місце серед життєвих цінностей посідає 
спілкування. Тобто завжди у всі епохи чи політичні устрої три перших місця 
посідали: сім’я, праця, спілкування.  

Серед інших соціальних інститутів авторитетом серед молоді користується 
церква, проте понад третини опитаних заявляють, що віддають лише данину 
поваги, а не сповідують певну релігію. Зокрема, більшість молоді не стільки ре-
гулярно відвідують релігійні храми, скільки беруть участь (пасивну) у 
релігійних обрядах (хрещенні, шлюбуванні, похоронах, святкуванні Паски та 
інших релігійних святах). 60% опитаних молодих дівчат та юнаків вважає за 
доцільне виховувати своїх майбутніх дітей на релігійних ідеалах. Чільне місце 
серед цінностей сучасної української молоді посідають фактори етнічності. До 
найбільш значних вчені відносять рідну мову. Уже сьогодні не є зазорним для 
молоді спілкуватися українською мовою, стало престижно добре володіти мо-
вою народу де живеш (українського).  

Сьогодні серед багатьох цінностей дуже важливими є національні. Вони 
відображають особливості, зміст життя нації, визначають потреби та інтереси. 
Національні цінності мають як економічний, культурологічний так і соціальний 
зміст. Сама по собі молодь є носієм національних цінностей, не просто автома-
тично успадковуючи їх від старших поколінь. Мова, культура, спосіб мислення, 
поведінка передаються від старших поколінь, але ними все ж необхідно 
оволодіти, усвідомити їхню суть і особливості. Зазначимо, що національні 
цінності і орієнтації не залишаються по життєвими, вони розвиваються із роз-
витком самої держави. Формуючи у молодої людини – майбутнього громадянина 
уважне відношення до цінностей своєї нації, необхідно мати на увазі, що протя-
гом життя людина стає учасником певних міжнаціональних відносин. Тому, мо-
лода людина, володіючи певною гордістю за свою власну націю, її історію, 
культуру, традиції, мову, повинна одночасно навчитися поважати цінності інших 
націй і народів та толерантно до них відноситися.  

Сучасний етап розвитку культури більша частина вчених, спираючись на 
концепцію розвитку яка визначає розвиток як процес, що йде по колу, 
характеризує як етап занепаду культури. Спробуємо розібрати основні причини 
занепаду культури, а також її вплив на формування стилів життя молоді як в 
конкретній державі так і в усьому світі. 
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Молодь, як окрема від дітей та дорослих група, привернула до себе увагу 
дослідників, політиків та соціологів, на протязі всього ХХ століття, і початок 
нового часу не є винятком. Цікавість до молоді настільки зросла, що можна казати 
вже про нову молодіжну еру. Особливого розмаху ця цікавість у нашій країні по-
чала розвиватися на початку 2000 р., коли почалися активні демократичні пере-
творення. З цього моменту інтерес до молоді не спадав через велику необхідність 
знайти підтримку держави серед населення. Нею цікавляться на державному рівні, 
одна за одної розробляються стратегії молодіжної політики, програми виховання 
патріотичного духу та свідомості, ведеться пошук нових шляхів духовного 
відродження молоді. Велика частина таких документів фіксується на політичному 
рівні, адже влада шукає механізми мобілізації молодіжного ресурсу в ситуації 
глибокого ціннісної кризи. Але поряд з тим необхідно розглянути і інший аспект 
розвитку молоді – культурний. Саме на його основі формуються основні принци-
пи сучасної молоді, формуються основні світоглядні традиції, а також політичні, 
економічні та інші цінності. 

Саме через кризу в культурі відчувається і криза в усіх інших сферах 
суспільного життя. Використовуючи різні джерела, можна сказати, що не див-
лячись на всі державні заходи не лише в України а й в світі не вдається сфор-
мувати єдиного погляду на сучасну культурну ситуацію в світі. На думку 
різних дослідників культура даного періоду є або етапом піку, або етапом зане-
паду. Така різниця у поглядах пов'язана з великим плюралізмом поглядів на 
життя в цілому. 

В Україні нівельовано багато цінностей, на яких зазвичай тримається здо-
рове суспільство, яке має перспективи. І у докорах, що звучать, багато чого за-
лежить від швидкої, майже калейдоскопічної зміни уявлень про високе и 
низьке. Внаслідок – перевертається сама шкала цінностей, принижується сам 
людський образ.  

Зміни у суспільній свідомості трапляються з різних причин, серед яких – 
наукові відкриття, еволюція релігійних вірувань, зміни моральних цінностей, 
дії мас-медіа, зміни в економіці, технологічні інновації, демографічні зсуви то-
що. Соціальні цінності зовсім необов'язково раціональні, – вони просто 
існують.  

Криза цінностей це ще й криза демократії, демократії як моральної сили, і 
в якості такої – сили необхідної. Це егалітарна сила, спрямована на створення 
рівності між людьми і людськими спільнотами у доступі до ресурсів, виразу 
своїх потреб перед владою нещодавно було цінністю абсолютною. Сьогодні ж 
ця цінність проходить серйозні випробування. 

Розглядаючи основні властивості цінностей, їх можна поділити на три 
категорії: 

1) цінності, які для однієї людини є цінними, інша особа може недооці-
нювати, або зовсім не вважати за цінність. Таким чином, однією із найхарак-
терніших властивостей цінностей – її суб’єктивність.  

2) пріоритетне значення мають індивідуальні цінності людини над 
суспільними. Ієрархія індивідуальних цінностей є своєрідною ланкою, яка 
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зв’язує окрему людину і суспільство. Тобто, є духовний світ людини і певна 
культура суспільства, які взаємопов’язані і взаємодіють за допомогою 
цінностей окремої людини.  

3) ще одна особливість полягає у тому, що ціннісні орієнтації не можуть 
бути заданими чи принесеними кимсь ззовні. Вони – результат діяльності 
конкретної людини[1].  

Ціннісні орієнтації людини складаються в певну систему. Серед всієї 
ієрархії цінностей можна виділити ті, які є загальнолюдськими, або глобальни-
ми, тобто властиві переважній більшості людей, наприклад: свобода, праця, 
творчість, гуманізм, солідарність, чесність, вихованість, інтелігентність, сім’я, 
нація, народ, діти. Зниження значення цих цінностей викликає в нормальному 
суспільстві серйозні занепокоєння.  

Ціннісні орієнтації особистості не тільки визначають мотивацію індивідуа-
льної поведінки, але й складають світогляд людини. Ціннісні орієнтації молоді 
формуються в процесі виховання і навчання. Причому навчання має на меті не 
стільки повідомити конкретні знання в певній галузі, скільки відтворити культурні і 
історичні нормативи, які сприяють самореалізації особистості. Через виховання 
здійснюється трансляція (передача) ціннісних орієнтацій від покоління до 
покоління як на вербальному так і на невербальному рівнях.  

У процесі історичного розвитку сформувалося цілий ряд механізмів, за 
допомогою яких здійснюється передача цінностей через покоління. Серед них 
чільне місце посідає: сім’я, церква, мистецтво, література, культура. Цінності 
можуть засвоюватися людиною як свідомо, так і несвідомо (людина не може 
пояснити чому віддає перевагу одним цінностям над іншими). Саме тут 
відкриваються великі можливості для підміни одних цінностей іншими.  

До псевдоцінностей належать цінності, які не сприяють самореалізації 
людини або навіть є перешкодою для самореалізації, проте людина може бути 
переконаною в оберненому. Зокрема, як свідчать соціологічні дослідження, ба-
гато молоді вважає, що алкоголь і наркотики є цінними тому, що стимулюють 
творчість орієнтація на псевдо цінності є досить небезпечною для людини і для 
оточуючих її людей. У таких людей часто виникає ілюзія, про те, що оволодіння 
найбільш значною цінністю (гроші, золото, влада) відкриється шлях до оволодіння 
іншими загальнолюдськими цінностями (добро, красота, любов, гармонія...). 
Зокрема більшість переконана в тому, що якщо вони здобудуть необмежену 
владу, або великі гроші, то зможуть реалізувати себе на основі істинних 
цінностей.  

Ціннісні орієнтації формуються в процесі засвоєння людиною певного 
соціального досвіду і проявляються в її переконаннях, інтересах. Відповідно до 
орієнтації на певні цінності молодих людей можна поділити на чотири 
типологічних груп.  

Перша група – молоді люди, які зберегли або віддають перевагу 
попереднім цінностям. Представники цієї групи (приблизно 10%) підтримують 
в Україні комуністичну, соціалістичну партії, входять до складу комсомольсь-
ких організацій. Ця молодь схильна до протестів, пікетів, акцій непокори під 
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керівництвом старших; у переважній більшості вона не підтримує шлях ринкових 
перетворень, є прихильником авторитарної свідомості та симпатизують хариз-
матичним лідерам і вождям.  

Друга група – ті, хто має діаметрально-протилежні погляди щодо 
прихильників першої групи. Вони повністю відкидають цінності минулого, 
відстоюють ідеї суспільств з розвинутою ринковою економікою та високим рі-
внем соціального забезпечення громадян, зокрема особисту власність на майно. 
За даними соціологічних досліджень, проведених серед української молоді, 
майже 2/3 молодих людей вважають себе прихильниками максимального збага-
чення кожної людини як умови створення багатого суспільства.  

Третя група – молоді люди (їх небагато), які хоча й критикують цінності 
соціалістичного суспільства, але повністю їх не заперечують. Такі молоді люди 
мають відношення до робітничого і профспілкового руху, пропагують ідеї 
лібералізму. У випадку розвитку в суспільстві процесів ринкової економіки, 
молодь цієї групи, на думку науковців, скоріше поповнить першу групу.  

Четверта група – молоді люди, для яких характерне не просто запере-
чення «старого світу», а нетерпимість до будь-яких цінностей, окрім своїх 
власних. Такий тип молоді вчені визначають як квазіреволюційний, тому, що 
вони настільки радикальні, що не просто прагнуть розірвати свої відносини зі 
старим світом, але просто готові зруйнувати їх. Таким людям властива 
нетерпимість до накопичення.  

Отже, розвиток культури суспільства повністю залежить від самосвідомості 
людей, їх духовного розвитку та свідомої оцінки ситуації, що складається в 
суспільстві. Певним чином культурний розвиток залежить і від держави, яка 
має проводити активну та гнучку політику стосовно розвитку та захисту куль-
тури, яка б слугувала формуванню позитивних ціннісних орієнтацій молодого 
підростаючого покоління. 
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На зламі культурних епох, що характеризується посиленням культуроло-

гічного мислення, гуманізацією науки та культури відбувається формування 
нового погляду на людину, зокрема з позицій осмислення її як суб’єкта культу-
ротворчої діяльності. Буття людини, її ставлення до світу і до самої себе, її 
культурної позиції стають предметом вивчення новітньої гуманітаристики, яка 
стає осереддям світогляду ХХІ століття [6, 3]. Особливості глобальної соціоку-
льтурної ситуації у сучасному інформаційному суспільстві зумовлюють необ-
хідність більш глибокого розуміння ролі людини як суб’єкта активної дії в 
універсумі культури, сприяють вивченню суб’єкту як феномена культуротво-
рення. Філософський аналіз суб'єктивності, яка в культурології набуває значен-
ня актуальної культурфілософської категорії, дозволяє визначити сучасні 
теоретико-методологічні підходи культурологічної науки. 

Розгляд властивостей суб'єкта як носія активної, творчої, цілеспрямованої 
дії, здатного до створення свого власного світу та себе в ньому, є предметом ба-
гатьох різнопланових досліджень. Так, проблема формування суб’єкту в онто-
генезі, становлення суб’єктів різного рівня та типу (індивід, суспільство, 
субкультура тощо) отримала висвітлення в роботах зарубіжних та вітчизняних 
філософів (І. Бичко, А. Бичко, В. Табачківський, В. Горський, М. Попович, 
С. Кримський, Т. Кун, П. Фейєрабенд.). Роль суб’єкта набуває особливої зна-
чущості в умовах перехідного стану сучасного суспільства у зв'язку з його ста-
новленням, розвитком в суспільстві та впливом на різні сторони соціального 
життя. Це зумовило появу ряду соціологічних праць (А. Турен, Е. Тайлор, 
Г. Спенсер), а також досліджень соціально-філософського спрямування (Х. Ортега-
і-Гассет, А. Печчеї, К. Ясперс). Особливого значення набувають в аспекті ви-
значення сутнісних характеристик суб’єкту дослідження у галузі психології 
(С. Рубінштейн, К. Абульханова-Славская, А. Брушлинський та ін.). Втім, на-
явність різноманітних підходів до визначення феномена суб’єкту на теоретич-
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ному рівні з одного боку та недостатній рівень культурологічного осмислення 
категорії суб’єкту, суб’єктної складової у формуванні культуротворчих проце-
сів зумовлюють актуальність пропонованого дослідження.  

Отже, мета статті – проаналізувати та систематизувати сучасні конце-
пції та дефініції суб'єкта, виокремити його сутнісні характеристики в культуро-
логічному дискурсі. 

Прискорення темпу суспільного розвитку, потужні техніко-технологічні 
зрушення та інтелектуально-творчі сплески, що характеризують цивілізаційний 
розвиток людства ХХ – початку ХХІ століття, обумовили зростання нового ін-
тересу до людини як діючого, впливового суб’єкта культурно-історичного про-
гресу. Положення В. І. Вернадського про те, що людство стає активною геоло-
гічною силою, співвідноситься з постійним зростанням цієї сили, що прояв-
ляється у її реальній перетворювальній діяльності. У стрімкій ситуації переходу 
як структурного компоненту розвитку особливо зростає відповідальність люди-
ни, яка змушена формувати власну суб’єктну позицію у вирішенні історично 
поставлених проблем. Тому поглиблене вивчення особливостей та принципів 
діяльності людини як суб’єкту, а також сам феномен суб’єкту набувають особ-
ливого значення і сенсу. 

Активно – еволюціоністська думка, у тому числі ідея автотрофоності лю-
дини В.І. Вернадського, що відноситься до 20-х рр. ХХ ст., потужний сплеск ві-
ри у можливості людини, нове бачення його місця та ролі у світі, розкрили нові 
простори людського сенсу. «Врешті-решт, – писав вчений, – майбутнє людини 
завжди у більшій мірі створюється нею самою. Поява нового автотрофного 
створіння дає йому досі відсутні можливості використання вікових духовних 
устремлінь» [4, 242–243]. Саме в контексті цих ідей загострилося відчуття 
суб’єктної значущості людини, що яскраво виражено у роботах С.Л. Рубінштейна 
«Принцип творчої самодіяльності» та «Людина і світ».  

Проблема суб’єкта набуває актуальності з позицій епістемологічних но-
вацій останньої третини ХХ ст., що помітно впливають на європейське культу-
рологічне знання. Дослідження смислів культури, засвоєння багатоманітної 
культурної спадщини, знайомство з внутрішньою структурою тієї чи іншої 
культури, осмислення ритмів історичного буття суспільства та перспектив май-
бутнього зробили проблему співвідношення історії та культури однією з най-
важливіших у гуманітарному пізнанні. Умови для існування культури створює 
людина як суб’єкт культуротворчого процесу за допомогою соціокультурних 
форм, що виступає як поєднання структури людської темпоральності з світо-
глядним універсумом.  

На сучасному етапі проблема суб’єкта є однією з найактуальніших у сис-
темі гуманітарних знань і стала предметом вивчення різних наук: філософії, 
психології, соціології, педагогіки, а також культурології. Відповідно кожна га-
лузь наукового знання виокремлює власні специфічні проблеми, пов’язані із 
суб’єктом, його визначенням, демонструє свої підходи у розкритті різних аспе-
ктів цього складного феномена.  

Визначення та осмислення суб’єкту відбувалося протягом тривалого часу, 
змінювалося з розвитком наукових знань, а також зі зміною підходів відносно 
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людини як активно діючого індивіда та простору його практичної реалізації. У 
наукових характеристиках суб’єкту найважливішою умовою його функціону-
вання виступає наявність опозиційного йому об’єкта – позиція, чітко визначена 
Гегелем в контексті пізнавальної діяльності людини. У загальнофілософському 
визначенні суб’єкт характеризується як «носій предметно-практичної діяльнос-
ті та пізнання (індивід, соціальна група), джерело діяльності, спрямованої на 
об’єкт. Суб’єкт-індивід виступає як суб’єкт з притаманною йому самосвідоміс-
тю настільки, наскільки він у певній мірі оволодіває створеним людством сві-
том культури: засобами предметно-практичної діяльності, формами мовлення 
логічними категоріями, нормами моралі та естетичних оцінок і. т. д.» [10, 154]. 

У даному визначенні можна виділити найважливіші для розуміння 
суб’єкту моменти. По-перше, суб’єкт є носієм предметно-практичної діяльності 
та пізнання – найважливіших складових існування та відтворення самої люди-
ни, що визначають змістовий сенс людського буття. По-друге, саме через ово-
лодіння суб’єктом надбаннями культури, створених людством, через розвиток 
самосвідомості відбувається процес трансформації суб’єкта-індивіда.  

Слід відзначити, що за останні десятиріччя протиставлення позиції-
опозиції «суб’єкт – об’єкт» набуло більш широкого осмислення, в першу чергу 
як явища соціального буття. Сучасний російський вчений В.А. Лекторський, 
який активно розробляє проблеми суб’єкту та об’єкту та їх зв'язок у процесі пі-
знання, визначає суб’єкта наступним чином: «Для сучасної філософії суб’єкт – 
це, передусім, конкретний індивід, який існує у просторі і часі, який включений 
у певну культуру та має власну біографію, а також знаходиться у комунікатив-
них стосунках з іншими людьми. Безпосередньо внутрішньо по відношенню до 
індивіду суб’єкт виступає як Я. По відношенню до інших людей виступає як 
«інший». По відношенню до фізичних речей і предметів культури суб’єкт ви-
ступає як джерело пізнання та перетворення» [5, 660].  

З точки зору нашого дослідження важливим виглядає у даному визначен-
ні суб’єкту не тільки вихід за межі його трактування у вимірах опозиційної па-
ри «суб’єкт – об’єкт», а найголовніше – це неможливість його існування поза 
культурою, через яку суб’єкт – індивід – особистість створює, розвиває самого 
себе. Саме через культуру відбувається відкриття та перетворення світу та сво-
го «Я», наближення до світових надбань людської цивілізації. Однак ці процеси 
відбуваються тільки тоді, коли людина не просто споглядає, а й актуалізує 
культуру у власній творчій діяльності, бо культура – універсальний засіб твор-
чої самореалізації. Кожен суб’єкт здатен не тільки розвивається на основі опа-
нованої ним культури, але й може вносити у неї дещо принципово нове й 
відповідно ставати творцем нових елементів культури. З огляду на це, опану-
вання культури як системи цінностей сприяє перетворенню суб’єкта в особис-
тість.  

Проблема суб’єкта також активно розробляється сучасними вченими у 
галузі психології на основі розвитку ідей С.Л. Рубінштейна, який ще у 20-ті рр. 
ХХ ст. сформував свою «суб’єктно – діяльнісну концепцію». Суб’єкт був ви-
значений вченим як здатний вирішувати протиріччя, що виникають у процесі 
об’єктивації, самореалізації, втілення особистості у формах життя та діяльності, 
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як організатор, координатор та регулятор життєвого шляху, наділений здатніс-
тю планувати не тільки діяльність, не тільки майбутнє, а й часу життя у відпо-
відності до своєї активності тому чи іншому етапу життя. 

Серед послідовників ідей С.Л. Рубінштейна особливе місце займають ро-
боти К.А. Абульханової-Славської та А.В. Брушлинського, у яких дається ви-
значення суб’єкта та розкриваються його найважливіші психологічні характери-
тики, що мають значення для розуміння його сутності. «Суб’єкт, – зазначає 
А.В. Брушлинський, – являє собою спільну єдину основу для розвитку усіх 
психічних процесів, станів та властивостей свідомого та несвідомого… Ціліс-
ність суб’єкта є об’єктивною основою системності усіх його психічних проце-
сів» [3, 58]. Розширюючи та поглиблюючи попередні формулювання суб’єкта, 
вчений вказує на те, що суб’єкт – це всеохоплююче найбільш широке поняття 
людини, яке узагальнено розкриває безперервно розвиваючу єдність, цілісність 
усіх його якостей: природних, соціальних, суспільних, індивідуальних тощо [3, 
22]. При цьому, звертаючись до основних принципів суб’єктно-діяльнісної кон-
цепції С.Л. Рубінштейна, вчений особливо виокремлює одну з найважливіших 
тез, підкреслюючи, що не психічне і не буття самі по собі, а саме суб’єкт, який 
знаходиться в середині буття і наділений психікою, творить історію [ 3, 15].  

Серед характеристик суб’єкту, наданих А.В. Брушлинським, особливо 
підкреслюється його системна цілісність. Цей аспект є надзвичайно важливим 
щодо визначення сутнісних характеристик поняття. «Людина як суб’єкт – від-
значає дослідник, – це найвища системна цілісність в усіх найскладніших та 
суперечливих якостей, в першу чергу психологічних процесів, станів та власти-
востей, його свідомого та несвідомого. Така цілісність формується в ході істо-
ричного та індивідуального розвитку людей. Будучи активним, людський 
індивід, однак, не народжується, а стає суб’єктом у процесі спілкування, діяль-
ності та інших видів активності. На певному етапі життєвого шляху кожна ди-
тина стає особистістю, а кожна особистість є суб’єктом, хоча останній…не 
зводиться до особистості [3, 31].  

Здатність людини бути суб’єктом або суб’єктність конкретного індивіда 
як цілісність усіх його якостей, властивостей, психічних процесів, його свідо-
мого та несвідомого досягається шляхом його індивідуального розвитку. 
Суб’єкт пов’язується з високим рівнем розвитку особистості. У загально істо-
ричному становленні та розвитку соціального саме поява суб’єктивності стає в 
антропогенезі людини визначальним у можливості її розвитку, ві тому числі на 
індивідуальному рівні. А ступінь його суб’єктної розвиненості в часі визначи-
лося історично. 

Щодо концепції К.А. Абульханової-Славської, то на її думку у процесі 
формування особистості лише особистість певного рівня розвитку може стати 
реальним суб’єктом. Аналізуючи позиції С.Л. Рубінштейна стосовно суб’єкта 
та підкреслюючи складність цієї проблеми, дослідниця особливого значення 
надає якісним показникам суб’єктної визначеності особистості. Важливо під-
креслити, що в загальному вимірі суб’єкт – індивід постає у своїй особливій си-
стемній цілісності та визначається як суб’єкт якісно своєрідного способу 
діяльності – психічної. На думку дослідниці, сам факт виділення суб’єкта пси-



 200

хічної діяльності, передбачає наявність суб’єкта інших рівнів його діяльності – 
соціальної, біологічної, пізнавальної. Отже, співвідношення діяльності та 
суб’єкта, діяльності та психіки у контексті наукового осмислення суб’єкта ви-
сувається на одне з перших місць.  

Таким чином, аналіз філософських та психологічних підходів до визна-
чення суб’єкта дає можливість стверджувати, що для філософії однією з голо-
вних завжди була проблема співвідношення суб’єкта та об’єкта, для психології, 
при збереженні значущості окресленого відношення, серед найбільш значущих 
виступають проблеми взаємодії індивіда, суб’єкта, особистості, суб’єкта діяль-
ності, суб’єкта психічної діяльності. Крім того, психологічні дослідження не 
тільки розкрили його суттєво значущі характеристики, а й сформували широке 
поле нових проблем.  

Для розкриття проблеми суб’єкта в культурологічному аспекті особливо-
го значення набувають дослідження, пов’язані із вивченням суб’єкта як соціа-
льного феномена. Серед них роботи вітчизняних та зарубіжних вчених 
(С.С. Александрова, С.Р. Оленич, Г.Г. Фесенко, Е.В. Сайко), у яких проблема 
суб’єкта об’єктивно набуває широкого, багатопланового, багаторівневого змісту, 
пов’язаного із процесом ставлення та історичного розвитку соціальної еволюції. 

Особливо наголошується на тому, що поява суб’єкта виступає не тільки 
як результат розвитку відносин із себе подібними у соціальному світі, але як 
умова самого формування цього соціального світу, створюваного діяльністю 
діючих суб’єктів, утворюючих у своїх відношеннях взаємодії простір знаків, зна-
чень, сенсів та структуруючи при цьому принципово новий світ – світ Культури. 

Втім, цей світ Культури постає не просто і не тільки як сукупний резуль-
тат спільної предметної діяльності та спілкування функціонуючих у ньому 
суб’єктів, а як утворення складного процесу взаємовідношень діючих суб’єктів, 
що забезпечує реальне становлення та розвиток колективного суб’єкта – суспі-
льства. Разом з тим, культура як явище соціального буття, що характеризує йо-
го найрізноманітніші феномени, віддзеркалює розмаїття зв’язків людини з 
навколишнім світом. Оскільки в культурі як людському утворенні відбиваються 
риси її творця, вона охоплює не лише те, що існує поза людиною, а й ті зміни, 
що відбуваються у ній самій, в її фізичному та духовному стані. Адже, створю-
ючи та розвиваючи світ продуктів людської діяльності, цей «другий Всесвіт», 
людина створює та розвиває саму себе.  

Важливим чинником у процесі творення людини як суб’єкта культурот-
ворчого процесу виступає параметр діяльності, що забезпечує становлення, 
розвиток особистості, акумулює необмежений потенціал можливостей її само-
розвитку. Тільки через діяльність як таку, шляхом творчої діяльності відбува-
ється самореалізація людини в культурі, предмети якої стають результатом її 
творчої активності. З огляду на це розкриття механізмів та динамічних характе-
ристик діяльності, оцінка її впливу на процес пізнавальної діяльності суб’єкта в 
контексті культурно-історичного розвитку є важливою умовою поглиблення 
знань про сутнісні характеристики діяльності в цілому, а також в аспекті визна-
чення її ролі у процесі становлення суб’єкта як творця культури. 
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Становлення людини у процесі історичного розвитку передбачало фор-
мування нового рівня організації, пов’язаної із появою здатності людини до пе-
ретворення дійсності, у тому числі до створення штучного середовища як 
умови її відтворення, зумовило появу форми активності – діяльності. Вона, у 
свою чергу, обумовила нові характеристики співвідношення людини з оточую-
чим середовищем. Мета, мотиви, дії, образ світу та інші феномени у своїй взає-
мообумовленості системно пов’язані із діяльністю як явищем соціального світу. 
Діяльність акумулює величезні можливості перетворення та безпосередньо 
пов’язана із суб’єктом як єдиним реальним носієм, спроможним реалізувати її 
можливості та здатним до перетворення дійсності. Адже діяльність людини є 
принципово новим явищем у світі живого, обумовленим складними соціальни-
ми перетвореннями. Саме у діяльності, а не в інших видах активності, відбува-
ється відтворення людини у її людській сутності. Діяльність постає як сутнісна 
характеристика людини, як умова її існування. Цього вихідного принципу до-
тримуються більшість вітчизняних та зарубіжних вчених (В.П. Андрущенко, 
А.Т. Асмолов, В.Г. Кремень, М.С. Каган, М.І. Михальченко, Е.С. Маркарян, 
М.К. Мамардашвілі, С.Л. Рубінштейн, Е.Ю. Юдін та ін.). Ними визнається, що 
діяльність, народжена у процесі становлення людини, є значущим явищем зага-
льної еволюції у процесі якої відбувається формування діючого суб’єкту.  

Виокремлюючи динамічну складову діяльності російський вчений 
А.Г. Асмолов вказує на те, що до процесів здійснення діяльності належать мо-
менти руху, що входять до складу мотиваційних, цільових та операціональних 
одиниць діяльності на певному рівні її розвитку [66]. Саме структурні компо-
ненти діяльності – мотиви, цілі суб’єкту, операціональні аспекти тощо, 
пов’язані із певним рівнем розвитку його психіки, свідомості та мислення, а та-
кож покладене у процес становлення (в антропогенез) діяльнісного суб’єкту (як 
носія діяльності) відношення (до цілі, до себе як прояву само відношення та са-
моусвідомлення, що визначають сенс народження людини) об’єктивно формує 
можливість руху діяльності. Системною якістю руху діяльності виступає акти-
вність як невід’ємна складова руху діяльності індивіда. При чому активність 
виступає у діяльності як той самий процес, у якому «знаходить своє вираження 
власне активність суб’єкта» [2, 66]. З огляду на це, активність може бути визна-
чена як сукупність обумовлених суб’єктом моментів руху, що забезпечують 
становлення, реалізацію, розвиток та перетворення діяльності [2, 89].  

Таким чином, саме діяльність як визначальна сутність суб’єкту сприяє 
виявленню через творчі дії його особистісних та індивідуальних характеристик. 
Спрямованість суб’єкта на творчу самореалізацію через різноманітні форми та 
типи культурного розвитку дозволяє не тільки актуалізувати культуру, ставати 
творцем нових елементів культури, а й разом з тим, у взаємодії із культурою, 
виступати об’єктом її впливу, носієм культурних цінностей й, відповідно, ста-
вати суб’єктом культуротворчого процесу. Залучення особистості до предмет-
ного світу культурних цінностей створюють умови для перетворення індивіда в 
особистість. Індивід можна вважати особистістю тоді, коли він прилучений до 
культури відповідної історичної епохи. Людина здатна бути носієм і творцем 
культури тільки тоді, коли вона «занурена» у соціокультурне середовище, у той 
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культурний контекст, з якого засвоює свої уявлення, правила життя, способи 
дій. Тому вплив культури на людину можна вважати інтегральним фактором її 
соціалізації, індивідуальним результатом опанування культурних цінностей су-
спільства [8, 49]. 

Крізь всю історію розвитку цивілізації зростає суб’єктний потенціал лю-
дини, який все більше цілеспрямовано перетворює світ та світ культури. На 
усіх етапах цивілізаційного розвитку людина як суб’єкт культурно-історичного 
процесу реалізовувалася в умовах певного соціокультурного середовища, що 
ставало підґрунтям для її особистісного становлення. Втім, динаміка глобаліза-
ційних змін, яка характеризується стрімким розвитком інформаційно-
технологічного забезпечення масових комунікацій, усвідомленням вичерпності 
природних ресурсів, збільшенням населення планети, становить перед люди-
ною завдання формування власної суб’єктної позиції, даючи тим самим більшої 
свободи у виборі стратегій культуротворчого процесу. Це свідчить про початок 
нової ери культури у глобально-цивілізаційних вимірах, носієм якої вже стає 
новий суб’єкт з новими змістовними характеристиками його прогресивного 
розвитку.  
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ГРОМАДЯНСЬКА ІДЕНТИЧНІТЬ В СУЧАСНИХ 
УМОВАХ ПОЛІЕТНІЧНОЇ УКРАЇНИ 

 
У статті аналізуються ідентифікаційні основи сучасного суспільства. Поряд з 

етнічними, національними, культурними формами самосвідомості полікультурний 
простір сучасної України формує громадянську форму ідентичності, котра стає поза-
національною й виражає ідею взаємодії та співтворчості етносів і народів. 

Ключові слова: ідентичність – етнічна, національна, громадянська; полікультур-
ність.  

 
The identification bases of modern society are analysed in the article. Along with the 

ethnic, national, cultural forms of self-consciousness the polycultural space of modern 
Ukraine forms the civil form of identity, which becomes extranational and expresses the 
idea of co-operation and co-authorship of ethnos and peoples. 

Key words: identity – ethnic, national, civil; polyculture. 
 
Духовні етнокультурні цінності є величезним інтелектуальним і культу-

ротворчим багатством, невичерпним резервом відтворення загальнолюдських 
цінностей, культурних і моральних традицій народів, процесу загальнонаціона-
льного творення.  

Сучасні етнокультури зробили поворот від традиційно-етнічного до циві-
лізаційно-глобалістського шляху розвитку, що сприяло підсиленню кризи етно-
культурної й національної самоідентифікації особистості в умовах багатонаціо-
нального суспільства. Це зробило особливо актуальною проблему збереження й 
функціонування етнічних культур в сучасних умовах багатонаціональної Укра-
їни та розвитку громадської форми ідентичності, котра стає позанаціональною 
й виражає ідею взаємодії та співтворчості етносів і народів. 

Аналіз проблем ідентичності, міжетнічного спілкування, що виникають 
під впливом глобалізації, знаходять плідне місце в проектах з вивчення соціо-
культурних трансформацій сучасного світу таких українських учених, як: 
Д. Антонович, Д. Берестовська, О. Горбула, М. Закович, І. Зязюн, М. Кордон, 
О. Семашко, Ю. Сугробова, І. Тюрменко, М. Попович, І. Шевнюк тощо. Розро-
бка проблем етнонаціональних ідеологій міститься також у публікаціях таких 
вітчизняних учених, як: М. Вівчарик, С. Падалка, Я. Грицак, Ю. Римаренко, 
Л. Нагорна, А. Пономарьов, О. Рафальський, М. Шульга й ін..  

Висновки, зроблені в працях українських учених, дозволяють трактувати 
культуру міжетнічного спілкування як умову позитивної міжетнічної взаємодії 
в різних сферах суспільного життя. Не зважаючи на помітний інтерес багатьох 
учених до проблеми етнічної та національної ідентичності, питання, пов'язані з 
інтегруючими функціями позанаціональної громадянської форми ідентичності 
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та культуротворчості в поліетнічному середовищі, не отримали належного ви-
світлення в сучасній науковій літературі, що потребує подальшого поглиблено-
го вивчення даної проблеми. 

Мета дослідження – виокремити й проаналізувати особливості етнічної та 
національної ідентичності, які в соєму гуманістичному синтезі сприяють фор-
муванню позанаціональної громадянської форми ідентичності в сучасних умо-
вах європейського та українського суспільства.  

«Суспільство є доповнена або розширена особистість, а особистість – 
стиснуте, або скупчене суспільство» [4, 286], – писав Володимир Соловйов у 
своєму «Виправданні добра». Тому визначення приналежності людини до 
більш широкого суспільного цілого стає частиною самопізнання людини. 

Поняття «ідентичність» спочатку з’явилося в психіатрії в контексті ви-
вчення феномена «кризи ідентичності», що описувало стан психічно хворих, які 
втратили уявлення про себе й послідовність подій свого життя. Подальше ви-
вчення феномена ідентичності відбувалося в рамках соціології, філософії, 
культурології та здійснювалося з позиції соціокультурної ідентифікації. У науці 
сформувалося розуміння ідентифікації як ототожнення індивідом себе з іншою 
людиною, групою, зразком, що відбувається в процесі набуття або засвоєння 
норм, цінностей, соціальних ролей, моральних якостей представників тих соці-
окультурних груп, до яких належить або прагне належати індивід. 

У сучасних науках про людину поняття ідентичність має три основні 
тлумачення. Психофізіологічна ідентичність як єдність і наступність фізіологі-
чних та психічних процесів і властивостей організму; самоідентичність – єд-
ність і наступність життєдіяльності, цілей, мотивів і змістовножиттєвих настанов 
особистості, яка усвідомлює себе суб’єктом діяльності; соціальна ідентичність 
як переживання й усвідомлення своєї приналежності до тих або інших соціаль-
них груп і спільнот. Проте, ніде так виразно не проявляється необхідність тіс-
ного зв’язку історії, філософії, культурології, антропології та психології, як у 
дослідженні проблеми етнокультурної ідентичності. 

Беручи за основу термін «етнокультурна ідентичність», ми маємо на ува-
зі, що основним об’єктом нашої уваги є така форма соціальної ідентичності, яка 
формується на основі етнічної приналежності.  

Під етнічністю розуміють, по-перше, групову ідентичність, тобто об’єднання 
багатьох людей в окрему групу, і, по-друге, солідарність людей для виконання 
певних соціальних і культурних задач. В.О. Тішков визначає етнічність як 
«операцію соціального конструювання «уявних спільностей», заснованих на ві-
рі, що вони пов’язані справжніми, і навіть природними зв’язками» [5, 41]. 

Етнічна самоідентифікація особистості може розглядатися, таким чином, 
як процес присвоєння етнічності й перетворення її в етнічну ідентичність, або ж 
як процес входження в структури ідентичності та приписування собі в них пев-
ного місця, яке й може бути назване етнічною ідентичністю. 

Оскільки ідентичність – продукт інтерактивної взаємодії (як внутрішньо-
групової, так і міжгрупової), тобто у формуванні та функціонуванні ідентично-
сті бере участь соціальне оточення, вона повинен бути, меньшою мірою, нашим 
вибором. 

Розділяючи цю думку, М.М. Губогло доволі дотепно її ілюструє: «… єв-
ропейцю можна назвати себе папуасом, але навряд чи із цим погодяться оточу-
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ючі європейці, якщо кандидат у папуаси не володіє мовою і не входить до па-
пуаського соціуму, а по-друге, якщо цей соціум не приймає європейця за свого, 
навіть якщо він ходить у пов’язці на стегнах, а не в штанах» [2, 36]. 

Хантінгтон визнає: «Люди можуть прагнути до ідентичності, але досяг-
нуть її лише тоді, коли їх приймуть у своє оточення ті, хто цю ідентичність уже 
знайшов. 

Люди конструюють власні ідентичності, займаючись цим, хто за бажан-
ням, хто за необхідністю або за примусом»1, тим не менш, Хантінгтон визнає: 
«Люди можуть прагнути до ідентичності, але досягнуть її лише тоді, коли їх 
приймуть у своє оточення ті, хто цю ідентичність уже знайшов... Після закін-
чення «холодної війни» поляки, чехи й угорці напружено оочікували, чи визнає 
Захід їх зазіхання на приналежність до Західної Європи. Цим народам вдалося 
завоювати прихильність Заходу, але це аж ніяк не означає, що інші східноєвро-
пейські народи, які побажали приєднатися до західної ідентичності, зустрінуть 
не менш привітне прийняття. Так, Європа майже не помічає Турцію, еліта якої 
мріє про «вестернізацію» своєї країни. У результаті турки ніяк не можуть від-
повісти самі собі, хто вони такі – європейці або азіати – і до якої геополітичної 
сфери – Європа, Захід, Близький Схід, ісламський світ або навіть Центральна 
Азія – відносяться» [6, 51–53]. Те саме, доцільно сказати й про Україну. 

Таким чином, конструйована ідентичність, яка не має під собою реальних 
основ, не реалізує властиві їй соціальні й психологічні функції, а відповідно – 
втрачає адаптивний ресурс. Тому конструювання ідентичності стає для суб’єкта 
(як індивіда, так і суспільства) його деформацією і дисфункцією. За певних об-
ставин в адаптивних цілях індивіди дійсно можуть «приписувати» собі й ото-
чуючим ті чи інші бажані або «зручні» ідентичності й характеристики 
приналежності. Проте, у подібних випадках слід говорити, як ми розуміємо, не 
стільки про ідентичність як таку, скільки про її ситуативні симулякри, у вигляді 
тих або інших соціальних «ролей» або «масок». Конструювання ідентичності 
може становити для суспільства в цілому значну небезпеку.  

У контексті онтологічного підходу феномен етнокультурної ідентичності 
інтерпретується як похідна від етносу. У зв’язку з цим, відмічається її значна 
стійкість і, як правило, безальтернативність. Образно й дуже точно оформлює 
цю думку Леон Візельтир, стверджуючи, що ідентичність схожа на гріх: скіль-
ки б ми з нею не погоджувалися, уникнути її ми не в силах» [6, 49]. 

Онтологічний підхід до феномена етнокультурної ідентичності протягом 
останніх десятиліть став найбільш впливовим як у вітчизняній, так і в зарубіж-
ній науці. Він визначає екзистенціальне значення етнічності, яке витікає з по-
треби людини мати спадкову приналежність, реалізацію бажання «соціальної 
приналежності й вищої форми лояльності, пов’язаної зі спорідненістю і вірою в 
загальне походження» [7, 345]. 

Разом із тим, феномен ідентичності не зводиться виключно до раціональ-
них процесів, але відображає також процеси емоційного переживання і вира-
ження єдності спільності, тому потрібно говорити про наявність ірраціонального 
аспекту в структурі етнокультурної ідентичності. Він формується із сукупності 
почуттів, які складаються з емоційних форм ставлення до власного етносу або 
держави (рідної природи, мови й культури, до рідного народу та його історії, 
звичного способу життя і побуту тощо), але можуть бути адресовані також й 
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іншому народові. Почуття і самосвідомість є складові одного явища: якщо по-
чуття – це емоційна реакція, певне емоційне ставлення до етнокультурних явищ 
і процесів, то самосвідомість є рефлексивною частиною етнокультурної іденти-
чності.  

Окрім самосвідомості й почуттів, у структуру етнокультурної ідентично-
сті потрібно включити й ментальність. На відміну від етнічної самосвідомості, 
ментальність етносу утворює потенційну, латентну сферу етнокультурної іден-
тичності. Оскільки ментальність значно менш мобільна, ніж свідомість, вона не 
стільки фіксує процеси етнічної консолідації, скільки містить у собі «пам’ять» 
про багатовіковий досвід адаптації етносу до всіх природних, історичних і 
культурних обставин, які впливають на його цілісність і функціональність як 
«одиниці виживання» [8]. 

Отже, структура етнокультурної ідентичності містить у собі самосвідо-
мість, чуттєво-емоційний компонент і ментальність. Ці компоненти залиша-
ються незмінними за формою на різних етапах розвитку спільності й у різних 
народів утворюють стійку синхронічну «горизонталь» структури етнокультурної 
ідентичності».  

Разом із тим, кожного разу в нових конкретно-історичних умовах ці ком-
поненти наповнюються іншим ціннісним змістом, що сприяє адаптації до зміне-
них соціальних і природних обставин. Тому в структурі етнокультурної ідентич-
ності на тому чи іншому етапі соціокультурної динаміки можна виявити декілька 
різночасових «верств», які формують її діахронічну вертикаль» [3, 170]. 

Її основу формує родова ідентичність, середній шар – етнічна ідентич-
ність, верхній шар – національна ідентичність. Діахронічні пласти етнокультурної 
ідентичності можна розглядати як її послідовні історичні форми, які в процесі 
еволюції не заперечували один одного, а розвивалися за принципом взаємодо-
повнення.  

 Ми вважаємо, що під час кожної нової історичної стадії формування ет-
нокультурної ідентичності відбувається не відміна, а часткова трансформація і 
синтез основних рис традиційних і нових фрагментів. У результаті національна 
ідентичність, яка утворює самий верхній шар і історично найбільш пізню фор-
му етнокультурної ідентичності, становить собою напластування її основних 
історичних форм. У залежності від конкретно-історичної ситуації може створи-
тися актуалізація будь-якої з ідентифікаційних основ. Саме тому національна 
ідентичність може проявлятися (і проявляється) у найрізноманітніших формах, 
залежно від того, якій межі національної цілісності – територіальній, культурній, 
політичній або іншій, – загрожує деформація або руйнування. І в основному 
саме цією обставиною зумовлене різноманіття форм націоналізму. 

Потрібно також зазначити, що етногенез постає в нерозривному зв’язку з 
процесом державного будівництва. Відносини етносу й держави складаються в 
історії по-різному, і з часом виявляються в різних системах координат. Найнао-
чніше ця ситуація ілюструється істрично складеною невідповідністю етнічних і 
державних меж. Часто ця обставина дає підставу багатьом сучасним дослідни-
кам ставити під сусмнів етнокультурну сутність нації як державного утворення 
сучасного типу. Національна ідентичність демонструє процеси культурної уні-
фікації поліетнічного населення, яке проживає в межах національної держави і 
нівелює етнічну ідентичність. 
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Цю ідею відстоює один з найбільш авторитетних сучасних дослідників у 
галузі національної проблематики – Е. Геллнер. Зокрема, він наполягає на тому, 
що національна держава (в основі якої лежить розвинене індустріальне суспіль-
ство з універсальною системою комунікації), «…не зможе вже терпіти дикого 
зросту різноманітних субкультур, пов’язаних кожна своїм контекстом і розді-
лених відчутними бар’єрами взаємонерозуміння» [1, 156–158]. 

Проте, ми схиляємося до думки, що у процесі формування національної 
держави складаються не так нові, як додаткові форми консолідації. Вони змо-
жуть наповнити й зміцнити етнічну ідентичність, органічно поєднавши її сег-
менти: свідомість, емоційно-чуттєві переживання і ментальність. Самий 
верхній шар і найбільш пізня форма етнокультурної ідентичності – національна 
ідентичність. Адекватна й грамотна національна політика дозволить вирішити 
проблему соціально-політичної та культурної єдності всіх громадян держави, 
незалежно від їх етнічної приналежності, сформувавши тим самим національну 
ідентичність поліетнічного статусу. Така форма соціокультурної ідентичності 
становить собою синтез традиційних і сучасних ідентифікаційних компонентів. 

 Національна ідентичність апріорі моноетнічна (тому що один титульний 
етнос стає основою нації) та її головними елементами стають не культурні, 
економічні й навіть не етнічні, а виключно політичні домінанти. Необхідно ска-
зати, що в Україні реально існує велика кількість людей, які взагалі не можуть 
здійснити етнічну самоідентифікацію. Протягом багатьох десятиліть (а для де-
яких територій, таких як Слобожанщина, Закарпаття й степовий південь Украї-
ни – протягом декількох століть) змішані шлюби були нормою суспільного 
життя. Для таких людей, які не належать до корінного етносу або взагалі не 
можуть здійснити етнічну самоідентифікацію, державне чи культурне самови-
значення є провідними й основними формами індетифікації. 

Культурне самовизначення є показником суб’єктивного причислення себе до 
певного типу культури. Воно виражається в тому, що люди свідомо вибирають 
культурні зразки, які вони хочуть наслідувати в своєму повсякденному житті. 

Культурна ідентифікація є найбільш складною формою самовизначення 
особистості у зв’язку з тим, що вона передбачає не просто усвідомлення, але 
високий рівень рефлексії культурних основ власного життя. В стабільних і при-
ємних соціальних умовах життя культурне самовизначення й заміщується са-
мовизначенням державним. Однак, в умовах соціально-політичних криз люди 
задумуються про свою культурну ідентичність. При цьому дуже часто культур-
на ідентифікація вступає в явне протиріччя й з етнічною, й з державною. Цю 
ситуацію можна визначити як ситуацію розриву між культурною й етнічною 
ідентифікацією, яка є зовсім не унікальною та достатньо розповсюдженою. Так, 
протягом багатьох десятиліть в культурному просторі займали значуще місце 
люди з наявно вираженими орієнтаціями на європейську – англійську, францу-
зьку, німецьку або американську культури. Високий рівень життя цих країн 
ставав ціннісним і визначальним в ідентифікації. Їх культура ставала узагаль-
нюючим феноменом під час матеріальних або духовних переваг, і в результаті 
культурна ідентифікація починала домінувати над державною та етнічною. За-
раз в Україні спостерігається великий вибір пропозицій: то шведської моделі, 
американського варіанта або західноєвропейського зразка. В принципі, нічого 
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поганого в цьому нема. Навпаки, наявність вибору й порівнянь дає можливість 
усвідомлення й розвитку. 

Різноманіття культурних самовизначень приводить до виникнення внут-
рішнього диференційованного й складного культурного простору життя суспі-
льства. Це є позитивним фактором, що забезпечує динамічність всієї соціокуль-
турної сфери та можливостей її включення в культурне життя світової 
спільноти. Можна навести велику кількість прикладів, коли саме через залу-
чення людей-носіїв інших культурних зразків цілі держави отримували новий 
потужний імпульс до розвитку у всіх областях суспільного життя. В той же час, 
гіпертрофія культурного самовизначення може приводити (й приводила) до не-
гативних наслідків. Саме під флагом несення культури чи «істинної віри» ви-
нищувалися аборигенні народи в Африці, Америці, Австралії, Європі й т.д. 
Фактично тільки за останні півстоліття ідея можливості співіснування людей з 
різними культурно-етнічними основами втілювалася в життя. Таким чином, 
культурна ідентифікація стає базовою в процесах розвитку громадянського сус-
пільства, що дозволяє вирішити протиріччя, які неодмінно виникають, насиль-
ницьким шляхом.  

«Чисті» форми самовизначень мають бути, але не є переважаючими. 
Більш розповсюдженими формами ідентифікацій є «змішані» або «склеєні» фо-
рми, побудовані на поєднанні у свідомості двох чи більше основ.  

Такі поєднання можуть виникати й як інтуїтивно-нерефлексивні, й як ус-
відомлений вибір власної позиції. Об’єднання цінностей етносу й державності 
дає широкий спектр національно-патріотичного самовизначення, на базі поєд-
нання цінностей культури та державності формується ідеологія прогресивізму, 
а поєднання цінностей етносу й культури знаходить своє виявлення в орієнтаці-
ях на традиціоналізм.  

Можна охарактеризувати «нульову» позицію в самоідентифікації люди-
ни, де взагалі нивельовані цінності держави, нації й культури. В цю категорію 
підпадають ті, хто активно відкидає ці цінності – різні «нігілісти», «анархісти», 
«хіпі», й «байдужі» – ті, хто не визначає ці категорії для себе як цінності. Умо-
вну «вершину» утворюють люди, які, не відкидаючи жодної з цих трьох ценно-
стей, намагаються знайти їх конструктивний синтез. До сих пір такі спроби 
виражалися в різних утопіях, але назвати цю категорію «утопістами» в сього-
днішніх реаліях уже неможливо. Масова орієнтація на цінність мультикультур-
ного громадянського суспільства показує реалістичність цієї позиції, й її 
підсилення в сучасній самоідентифікації особистості.  

Треба визнати, що етнічне самовизначення все більше стає приватною 
справою кожної людини, а ідеї позанаціональних спільнот набувають все біль-
шої цінності в європейській свідомості. Історична перспектива заключається в 
становленні «Ми», що виходить не тільки за національні, але й класові, й навіть 
державні рамки. Прикладом тому може слугувати ідея створення «загальноєв-
ропейського будинку», що виникає на наших очах. Більше за те, відбувається 
усвідомлення людиною себе громадянином Світу, що знаходить вираження в 
таких масових явищах, як рух зелених, пацифістські течії, боротьба проти 
ядерної війни та ін. І якщо в 40-х – 50-х рр. зародження подібних ідей відноси-
лося до космополітизму, то зараз ідея європейської й світової спільноти отри-
мала статус сучасного мислення.  
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Таким чином, громадянська самосвідомість є складним продуктом проце-
сів соціокультурної ідентифікації людей та їх ставлення до змін, що відбува-
ються, в політичних, економічних, соціальних і культурних умовах життя. Це 
дає можливість вивести сучасну категорію громадянської ідентичності в 
поліетнічному суспільстві України III тисячоліття з головними цінностями 
взаємодії, співтворчості всіх етносів, народів і особистісним девізом: «Я – гро-
мадянин Світу!». 
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Процеси демократизації в сучасному суспільстві супроводжуються зростан-
ням інтересу до культурологічних аспектів, як національної мистецької спадщини 
так і творчих перспектив українського народу. Порушення проблеми творчої 
соціалізації особи обумовлюється соціально-економічномічними та політичними 
змінами культурно-мистецького середовища під час пролонгації процесу вход-
ження України в світове соціокультурне середовище. Начасі актуальним є осмис-
лення суперечливості процесу державотворення, зокрема руйнація тоталітарно-
культурної моделі в 90-ті рр. ХХ ст. та її системи цінностей, що спричинили 
екзистенційну кризу для різних верств населення, пролонгація стану суспільного 
напруження, потребують кардинального вирішення проблем соціокультурної та 
середовищної адаптації та патронажу людини, а особливо молоді, яка нині втрачає 
соціально-професійну перспективу. За сучасних умов середовище й особа висту-
пають як контравертні явища, де особа є похідною, такою, яка підлягає змінам 
відповідно до трансформацій нею же штучно створених систем та їхніх моделей: 
держави, культури, мистецтва.  

З огляду на це особливої уваги вимагає визначення перспектив процесу 
творчої соціалізації людини в середовищі, що зумовлює потребу в зверненні до 
проблем культурного спадку минулого, ролі суспільних ідеалів, базисних 
життєвих цінностей. Це потребує поглибленого теоретичного осмислення 
чинників існування й розвитку моделей сучасного культурно-мистецького се-
редовища. Теоретично-методологічні підстави такого дослідження базуються 
на культурологічних, філософських, мистецтвознавчих, естетичних студіях 
вивчення феномену культури, її соціальних комунікативних, аксіологічних 
функцій, процесів запозичення, трансляції, творення і споживання культури і 
мистецтва.  

У науковій літературі існує досить великий масив досліджень, присвячений: 
вивченню як зовнішніх факторів інтеграції культури, так і внутрішніх традиційних 
умов буття – Х. Ортега-і-Гассет, О. Шпенглер, І. Мазепа; впливу естетичних ідеалів 
на соціальне планування – О.Семашко; перерозподілу культурного продукту на ко-
ристь незахищених верств населення – П. Таланчук; пошуку суспільством нового 
середовища – А. Келлер; окресленню базових характеристик культурних цінностей, 
завдяки яким особа не тільки пізнає сенс життя, а й формує власну модель буття, 
що певним чином впливає на духовне здоров’я, що залежить як від середовища, в 
якому вона перебуває – М. Бердяєв, О. Леонтьєв, С. Франк, так і від якості викори-
стання вільного часу – І. Бех, М. Вебер, Е. Дюргер, М. Моссом; виявленню проблем 
культури середовища – І. Сікорський; вирішальної ролі мистецтва, як невід’ємної 
частини культури – В. Скуратівський, де інструментом створення необхідних умов 
буття є модель спільної творчості – М. Бахтін, в процесі якої стимулюється 
самопізнання, саморозвиток, або наприклад самолікування; визначенню сутності 
творчості, як майстерності особливого ґатунку, яку вирізняє надзвичайна тривкість 
мистецької діяльності в людській історії – В. Лук’янець, О. Туріна; виокремленню 
функції духовного освоєння світу, де головними її регуляторами є істина, добро і 
краса – Ф. Шиллер; проектуванню певної нормативної єдності – середовища 
художньої творчості людини-митця, яке є провідником способу співіснування ду-
ховно-матеріальних утворень мистецтва – С. Кримський; встановленню якісного 
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показника феномена творчої соціалізації, культурно-мистецьких традицій способу 
життя, зокрема, архетипу здоров’я як історично сформованого первообразу, симво-
лу колективності, що посилює відчуття спільності, належності до одного середо-
вища; виробленню національних культурних архетипів, тoщо. 

Зіставляючи різні наукові підходи до осмислення сутності сучасної 
моделі культурно-мистецького середовища, ми розуміємо, що за об’єктивно-
суб’єктивним аспектом вона може визначатись як: модель зі стійкою структу-
рою буття людини, в якій взаємодіє певний суб’єкт у відповідному оточенні йо-
го соціокультурного буття, в єдності особистісних елементів, які визначають та 
відповідно впливають на його спілкування з культурою, мистецтвом, тощо, на 
власні потреби життєдіяльності, на створення духовно-естетичних цінностей, 
на спосіб життя чи творчості індивіда або групи, до якої він належить, рівня 
творчої соціалізації тощо. За філософським аспектом виявляється, що суб’єкти 
середовища, одночасно постають у ролі його творців і споживачів. Це різні 
соціальні групи, що об’єднані багатьма ознаками: соціальними, віковими, 
рівнем освіти, територіальними, творчими інтересами тощо, а також умовами 
споживання культурного продукту, що уможливлює процес творчої соціалізації 
[1; 7; 8]. Тому для осмислення процесу формування культурологічних моделей 
середовища пропонуємо враховувати, що вони бувають різних типів. Наприк-
лад, в своїх дослідженнях Г. Почепцов зазначає, що в сучасній науці є багато 
прикладів моделей комунікацій в областях гуманітарного знання це: модель 
Віктора Шкловського (літературна), Миколи Євреїнова (театральна), Володи-
мира Проппа (фольклорна), Михайла Бахтіна (культурологічна), П’єра Бурдьє 
(соціологічна), Мішеля Фуко (філософська), Йохана Хейзінга (ігрова), Марселя 
Mоcca (антропологічна) та ін. За видами комунікації вони поділяються на 
просторові, візуальні, вербальні, художні тощо. Саме принцип комунікативності 
дає можливість формулювати наступні характеристики. Наприклад, середовище 
як теоретична модель – це стійка естетична структура буття людини в цілісності 
особистісних елементів, в якій взаємодіє певний суб’єкт у відповідному осеред-
ку його соціокультурного буття, в єдності особистісних елементів, що визнача-
ють та відповідно впливають на культурний рівень, на потреби життєдіяльності 
з паралельним освоєнням і створенням духовно-естетичних цінностей, на твор-
чий спосіб життя індивіда і груп, до яких він належить. А розвиток людства 
розуміється в поєднанні з культурою.  

Основною складовою цієї проблеми є ціннісний чинник, або благо. В 
науковій літературі проблему цінностей або благ досліджували Валла Лоренцо, 
Г. Ріккерт, М. Вебер та ін. [4; 9; 10]. Аналізуючи позиції різних науковців, зокрема 
Ф. Шиллера, ми виявляємо, що акт ціннісної оцінки вибудовує ієрархічну структу-
ру, що мотивує поведінку (створення культурних життєвих пріоритетів – культури 
життєдіяльності, або в нашому контексті – творчої соціалізації). З огляду на це, ми 
можемо визначати, що ціннісні орієнтації певним чином спрямовують культуру (і її 
складову – творчу діяльність) та поведінку особи, що і поділяються нею, проявляю-
чись в оновленій якості. Тому взаємовплив між культурно-мистецьким середови-
щем і особою має мати суспільну патронажну підтримку, або бінарну опозицію. 
Бінарна опозиція в художньому відображенні світу, підсилена авторським 
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індивідуальним сприйняттям культурно-мистецького середовища і відіграє важли-
ву роль. Зазначено, що принцип свідомо-несвідомої поляризації й контрасту 
закладені в кожному із мистецтв. Визначено, що при формулюванні характеристи-
ки принципу культуротворчості в межах проблеми творчої соціалізації і 
самореалізації особи зазначені вище питання повинні мати перспективу для по-
дальшого розвитку. 

Підкреслимо, що у європейській науковій думці ХХ ст. набрали розвитку 
різні теорії і концепції, які стосуються окремих визначень культурно-
мистецького середовища: це філософські, мистецтвознавчі, культурологічні 
студії. Тому досліджуючи його складові, ми виявляємо, що чільне місце в цій 
проблемі відведено культурі – одній із найцінніших здобутків соціуму, яка 
впливає на фундаментальні процеси в середовищі. Як гіперскладова дослідження, 
культура (від лат. cultura) нами розглядається як важливий інтеграційний еле-
мент соціальних відносин. Тому в нашому дослідженні ми базуємося саме на 
окремих її характеристиках: сукупність наукового знання, практики високої 
духовності, свідомості, необхідних для розвитку суспільства і формування лю-
дини. Так в історії розвитку української культури є чітко визначені духовні фе-
номени, що формувалися в колі національних культурних парадигм, таких, як: 
«філософія серця» (Г. Сковорода), «філософія слова» (О. Потебня), «краса і си-
ла» (В. Винниченко), «краса природи» (В. Сухомлинський) та ін., що певним 
чином проявляються в образній сутності еталонної моделі творчої соціалізації 
особи. Історія засвідчує, що перевірку практикою витримують лише ті феноме-
ни, еталони або моделі розвитку суспільства, в яких найбільш оптимально ви-
користовуються економічні ресурси, найбільш ефективно здійснюється управління 
процесами виробництва цих ресурсів, а також адекватний принцип розподілу 
між членами людського середовища. Нові моделі, які з’являються в результаті 
усвідомлення учасниками процесу оновлених уявлень, стають матеріальним 
втіленням цих уявлень і в результаті поширення в середовищі – носіями нового 
еталону, що згодом утверджується суб’єктами суспільства. Наприклад, Л. Брагіна 
зауважує, що тяжіння сучасної наукової думки до старовини не має на меті рес-
таврування культури античності чи середньовіччя. У цьому разі скоріше діє 
принцип спадкоємності, намагання побудувати оновлену модель класики (у 
древніх шукали відповіді на завдання, поставлені новою епохою, в спадщині 
бачили не стільки зразок для наслідування, скільки певний еталон культурного 
розвитку) [2], на яку слід рівнятися при створенні сучасної перспективної 
моделі культурно-мистецького середовища. К. Кантор, М. Каган визначають 
парадигму проектування як відокремленої від практичної діяльності функції в 
межах творчого пізнання, що реалізує цінності культури [6, 10–13], базуючись 
на дії механізмів окремих знань, тощо.  

Отже, на цій основі ми пропонуємо перспективне твердження, що культурно-
мистецьке середовище – це інтеграційно-еталонна модель, де взаємодіє певна осо-
ба-творець і одночасно споживач мистецького продукту. Під такою моделлю ми 
розуміємо систему соціально-культурної комунікації, в якій спроектовано еталонне 
середовище з творчим інформаційним образно-звуковим локальним потоком – му-
зичним мистецтвом, та художню діяльність особи як об’єктивний процес її творчої 
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соціалізації. Тому з опертям на окремі визначення культурологічних понять 
обґрунтовано власне їх визначення, а саме: культура – поєднання наукових знань, 
практичних навичок, високої духовності, соціальних відносин тощо. Виступаючи 
як соціальне явище, культура проявляє унікальну здатність відтворювати нове се-
редовище, штучне довкілля, змінюючи при цьому як навколишній світ, так і себе, і 
свою внутрішню природу; як національне явище культура діє в якості духовного 
меча народу (за Г. Сковородою); як культурна сфера, що створюється навколо лю-
дини завдяки її генеруючий та евристичній якості, яка, подібно до біосфери, 
уможливлює не тільки органічне життя, а й соціальне (за Ю. Лотманом). Мистецтво 
як складова культури, маючи свій особливий предмет світосприйняття, здатне через 
творчу діяльність особи відображати реальність у художніх образах. Музика як 
інтонаційно-реальне звучання художнього образу, певним чином діє на емоційно-
чуттєву сферу особи, впливає на її психіку, є виразником настрою, темпу, динаміки, 
гармонії буття, мовою душі (за О. Серовим); а як вид мистецтва продукує вияви ес-
тетичних образів, супроводжує зміну епох, освітлюючи реальність, поряд з 
традиційними, новими мистецькими формами та їх модифікаціями, створюючи 
мистецький простір – сферу існування унікальної людини-митця, яка певним чином 
формує пересічну особу й її середовище за формулою навколишній світ – мистец-
тво. Середовище як культурна константа розглядається як стійка структура буття 
людини, в якій діє певна особа у відповідній соціокультурній галузі, в єдності 
особистісних елементів. Вони визначають та, відповідно, впливають на спілкування 
особи із сферою культури, на якість її духовно-естетичних і мистецьких потреб. За-
звичай, кожне об’єктивне середовище має свою структуру, спрямованість, харак-
тер, масштаб, різновиди і свою естетичну специфіку взаємовпливів, а його суб’єкти 
об’єднуються за соціально-груповою, професійною, територіально-національною 
відповідністю. 

Естетичними детермінантами еволюції еталонних моделей є така пер-
спективна структура, де культура і мистецтво стає надбанням особи не лише 
через історично діючі інституційні форми творчої соціалізації, а й через пере-
творення класичних моделей створених на підставі симультанного синтезу 
(А. Лурія) у системі художньої комунікації (Є. Назайкінський). зафіксовано, що 
модель творчої соціалізації виступає прототипом орієнтованої в майбутнє дії, 
що має деякі випереджувальні цілі, а впливаючи підібраною естетичною 
інформацією (Л. Виготський) зберігає ознаки реальних предметів з найістотнішими 
внутрішніми зв’язками (О. Леонтьєв). Визначено, що еталонна модель має здо-
лати схему соціокультурних перепон при формуванні гіперсхеми культурно-
мистецького середовища, де діють усі зацікавлені сторони: державні і суспільні 
культурні інституції та їх суб’єкти. 

Наприклад, для визначення ступеня значення світової практики музично-
естетичної діяльності необхідним є введення поняття творчої соціалізації для 
осмислення історичного процесу інтеграції України в загальноєвропейській 
культурі через вплив музичного мистецтва на особу, яке порушує проблему 
пошуку духовної Батьківщини, зокрема через розуміння особою парадигми 
скарбниці спадку, яка існує в діалозі з життєвим культурним досвідом. Під час 
подібних досліджень з’ясовано, що в кожному конкретному історичному 
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періоді розвитку мистецтва та чи інша його культуротворча функція набуває 
домінантного значення, певним чином впливає та змінює модель культурно-
мистецького середовища, яка реалізується для особи художнім образом за зако-
нами артосфери культури (за В. Вернадським). А проектуючись на основі 
музичної або іншої інформації, стає інструментом творчої соціалізації, де 
спільна творча практика є активним структурним чинником. В свою чергу поле 
дослідження особливостей світової практики творчої діяльності підтверджує 
припущення про доцільність реконструкції еталонних моделей минулого на ко-
ристь сучасних культуротворчих процесів. Нами сформульовано наступні харак-
теристики моделей: 1) пізнання світу і себе в античній культурі; триєдність 
поетики, музики і танцю, естетичні концепції в яких музика виконує функції 
впливу на психологофізичний стан особи: медична (магічна), катарсисна, 
гедоністична, суспільно-розвиваюча, інтелектуально-виховна, гармонізуюча; 2) 
літургійного художнього образу у середньовіччі; процес самопізнання опосеред-
кований через ідею Всесвітнього, де музика сприяє усвідомленню сакральних 
ідеалів; 3) краси світу в епоху Ренесансу, де музика сприяє розвитку душевних 
якостей; 4) теорії афектів; естетичні концепції «нового часу» щодо призначення 
музики визивати різноманітні душевні схвилювання; 5) естетичного смаку – 
європейська просвітницька традиція суспільного призначення музики; 6) спільного 
музикування; революційні ідеї демократизації мистецтва, вплив на суспільство; 
персоналізації творчої особи через його масово-демократичний характер; 7) мо-
дель музичного побуту, де музика активізує потребу особи до спільної публічної 
творчості та ролі публіки в долі музичного твору; диференціація публіки за віком і 
підготовкою; 8) класиків німецької філософії; творчого начала в людині-творці 
через активізацію реакцій мистецтва на соціальні зміни в середовищі; 9) 
«Філософії музичного звуку» Дж. Сміта; 10) типології особистості (С.К’єркігор): 
моделі-еталони ХІХ–ХХ століть: краса життя (Х. Ортега-і-Гассет), музика – мова 
душі (О. Серов), українська модель культурних архетипів: «філософія серця» 
(Г. Сковорода), просвітництва та гуманізму (Т. Шевченко, В. Стасов), поетичної 
духовності (Л. Українка), національної музичної школи (М. Лисенко); краси при-
роди (В. Сухомлинський); високої музичної освіченості (Б. Асаф'єв, А. Болгарський), 
масового музичного виховання (Д. Кабалевський); художньої комунікації (Є. Назай-
кінський), професійної музичної творчості (З. Кодай, Г. Нейгауз, К. Орф), 
навчальної комунікації (Н. Бєлявіна); творчої соціалізації (О. Туріна); безперервної 
мистецької загальної освіти (В. Кремінь, М. Чембержі). 

Отже, спираючись на тлумачення середовища як сукупності умов буття 
особи (культура, творчість, побут) та аналізу її активності (поведінка, спілкування, 
діяльність), визначено, що культурно-мистецьке середовище є сукупністю 
умов для утворення і споживання матеріальних та духовних продуктів історії 
людської життєдіяльності, де взаємодіє певний суб’єкт – одночасно творець і 
споживач культурно-мистецького продукту. Під сукупністю умов розуміється 
відповідна система соціально-культурних координат із характерними культу-
ротворчими чинниками, які зумовлюють створення певної моделі творчої 
соціалізації особи. Зазначимо, що об’єктивно-корисною моделлю соціалізації в 
межах культурно-мистецького середовища є така, що підтримує і допомагає особі 
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адаптуватися. У свою чергу корисним є таке середовище, де є умови для успішної 
творчої соціалізації, в якому інформація, необхідна для реалізації шляхів досягнен-
ня мети, легкодоступна, цікава і зрозуміла (за І.Надольним). А під поняттям творчої 
соціалізації ми розуміємо окремий процес, що відповідає певному якісному показ-
нику. Творча соціалізація – категорія ціннісної системи яка за відповідних умов 
стає культурним явищем, найвищим щаблем суспільної адаптації особи, яка 
втілюється в художній формі творчої організації вільного часу та у спільній ху-
дожньо-естетичній діяльності 

Культурно-мистецьке середовище – це цілісне і водночас складно організоване 
соціокультурне явище. Аналіз наукових джерел з теорії та історії культури доз-
волив розкрити ґенезу культурно-мистецького середовища, сутністю якої є сукуп-
ність умов, що створюються під інтенсивним впливом відповідних чинників 
існування й розвитку, для утворення і споживання матеріальних та духовних 
продуктів людської життєдіяльності. Під сукупністю умов розуміється система 
соціально-культурних координат, де діє певний суб’єкт, який одночасно є твор-
цем і споживачем мистецького продукту. В свою чергу аналітичний огляд наукової 
літератури засвідчує неоднозначний зв’язок ключового терміна «творча соціалі-
зація» з засадничими принципами естетичного ідеалу і творчої діяльності людини. 
Творча соціалізація, як механізм адаптації особи, виконує функції соціокуль-
турного патронажу через розуміння фактора унікальності наприклад спільної 
естетичної діяльності в процесі творчої соціалізації. Зокрема зазначимо, що 
теоретичні аспекти творчої соціалізації повинні розглядатись в проекції освоє-
ння культури у вигляді традицій, що втілюються в художній формі творчої 
організації вільного часу.  
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МІФОЛОГІЧНО-СИМВОЛІЧНІ ЖІНОЧІ  

ТА ЧОЛОВІЧІ ОБРАЗИ У ЗОВНІШНІЙ РЕКЛАМІ 
 
У статті розглядається апелювання до міфологічних, символічних образів у ко-

мерційній та політичній рекламі, які являються важливими чинниками економічно-
соціального буття людини. Проводиться стереотипний поділ на образи, що характерні 
чоловікам та жінкам у побуті та їх символам – персонажам у рекламі. 

Ключові слова: зовнішня реклама, міфодизайн, архетип, образ, символ. 
 
In the article an appeal is examined to mythological, symbolic appearances in the 

commercial and political advertising, which appear important factors economic and social 
life of people. A stereotype dividing is conducted into offenses, that characteristic man and 
women in the way of life and their symbol-characters in advertising.  

Key words: outdoor advertising, myth design, archetype, image, symbol. 
 
Сьогодні реклама презентується не лише у вигляді маркетингового повід-

омлення, вона трансформується у художньо-образну подачу переваг і особливос-
тей товарів та послуг, де використовується технологія міфодизайну, за 
допомогою якої можна надати товарам символічних властивостей, створити пев-
ний образ, задіяти асоціації. Кожна продукція чи послуга пропонується певній 
аудиторії, наприклад чоловікам або жінкам, проте і вони стають символами-
персонажами, що втілюють індивідуальний образ у рекламі. Виникає проблема 
дослідження символічних жіночих та чоловічих образів, які зображуються на ві-
зуальних об’єктах рекламоносіїв. Також необхідно проаналізувати візуальні ко-
мунікації комерційної реклами, націленої розвивати споживчі особливості 
людини, та політичної, яка розкриває аспекти економічно-соціального станови-
ща у державі. 

Тяжіючи до наслідування традицій міфотворення, рекламна діяльність ак-
тивно використовує культурно-психологічні надбання минулого, відображені у 
міфологічній і мистецькій спадщині людства. М. Еліаде вказує на концептуаль-
ну зміну у ХХ столітті сприйняття поняття міф західноєвропейськими вченими, 
які «…розглядають тепер міф не у звичайному значенні слова як «казку» чи 
«фантазію», а так, як його розуміли в первісних суспільствах, де міф означав, 
якраз навпаки «дійсну реальну подію» і, що важливо, подію сакральну, значу-
щу, яка слугувала за предмет наслідування» [3, 29]. Для подання споживачеві 
товару як значущого, такого, що визначає суттєві параметри буття, дизайнери 
прагнуть вписати рекламну пропозицію у певну схему, збережену на підсвідо-
мому рівні й багаторазово трансльовану у вигляді міфів, казок, класичної та ма-
сової літератури, кіномистецтва, скульптури і живопису. Вагому роль при 
цьому відіграє використання символіки різного напряму: на рівні художніх де-
талей, персонажів та їх образів, вербальних, візуальних чи аудіосимволів, апе-
лювання до архетипів. Як відомо, поняття архетипу, близьке до міфологічного 
мотиву, запропонував К. Юнг, а з часом воно набуло численних трактувань і 
тлумачень [14]. Як зазначає Л. Хавкіна, «архетипи – це найдавніші універсальні 
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форми мислення, що виявляються у свідомості у вигляді безмежної кількості 
колективних образів і символів та становлять собою закодовані, формалізовані 
взірці, моделі людської поведінки» [12, 139]. Асоціативність, приховані ілюзії 
на рівні неймінгу (англ. name – ім’я, назва) – закладення у назві традиційного 
образу або натяку на сюжет, що часто дозволяє персоніфікувати продукт у ви-
гляді певного рекламного героя чи його значення до культурних традицій [12, 
71], наприклад ювелірні салони «Рамзес», «Золота піраміда», весільні салони 
«Медея», «Ренесанс», ресторани «Пегас», «Роксолана», готель «Атріум», кафе 
«Троя» (на прикладі вивісок м. Івано-Франківська). У масовій свідомості рек-
ламні образи зливаються в єдине ціле і споживаються як специфічна картина 
світу. Використання конкретних життєвих ситуацій вводить у оману спожива-
ча, бо насправді рекламний образ відривається від рекламованого товару і зма-
льовує життя у межах брендів, в яких людина існує лише як споживач, а 
відчуття дійсності можливе за рахунок придбання цього бренду чи торговельної 
марки. Тут ми стикаємося із поняттям «додаткової цінності», який О. Оленіна 
характеризує як цінність, що знаходиться не у самій речі, а у свідомості індиві-
да. Образ марки являється естетичною складовою цінності, як і утилітарні фун-
кціональні можливості товару [8, 18]. У процесі реагування на рекламу у 
свідомості людини відбуваються психічні процеси на трьох рівнях: раціональ-
ному, емоційному і підсвідомому. Г. Макушинська вважає, що міфологія як за-
сіб вираження душевних переживань людини перетворюється на «штучну» 
технологію, без урахування того, що одвічні міфічні, казкові образи є формою 
безпосереднього проголошення специфічного народного світосприйняття, 
об’єктом якого є природа і суспільство в їх гармонійній взаємодії [7]. Дослід-
ники А. Ульяновський, Д. Грант, скажімо, рекомендують рекламістам надавати 
перевагу у формуванні символічної цінності та міфів про товар і називають це 
міфологізацією або міфодизайном, вважаючи його основним засобом розроблення 
реклами [2, 11]. Міфодизайн трактується як соціально-культурологічна творчість, 
яка об’єднує органічний синтез надсистемних факторів культури та індивідуа-
льних феноменів свідомості розробкою теоретичної моделі впливу на спожива-
ча рекламного міфу. Новий маркетинговий метод пропонує використовувати 
ідеї, закладені у бренді, щоб пристосовуватися до змін у життєвих ситуаціях, 
тобто недостатньо лише доповнювати сталі традиції, а необхідно створювати 
нові.  

Художня репрезентація жіночого і чоловічого тіла відома ще з минулих 
часів. Його активно зображали у скульптурі в часи античної Греції і Риму, де 
воно було предметом культу. А. Кучиньська стверджує, що «грецька філософія 
настільки цінувала людину, що навіть богів сприймала як гіперболізованих лю-
дей, створила ідеальну модель антропоморфічної вроди. Це була краса людини, 
форм її тіла; символом прекрасного стала людина із гармонійними, досконали-
ми пропорціями» [6, 50]. Середньовічне християнство навпаки накладало табу 
на будь-які прояви тілесності, проте епоха Відродження наново відкрила вроду 
та еротичне зображення тіла. Стиль класицизм створив образи героїчного чоло-
вічого тіла, а романтизм надав йому ніжних та чутливих рис. У період реалізму 
та натуралізму кінця ХІХ – початку ХХ ст., поширилися зображення звичайних 
людей у реальних умовах їхнього життя. Розглядаючи рекламний персонаж, 
Л. Хавкіна вважає, що йому часто надають архетипних рис, які є фундамента-
льно значущими та цінними для представників окремої групи людей або широ-
кої аудиторії [12, 142]. Такі персонажі розкривають людські уявлення про світ 
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та оточення, тобто споживач може ототожнювати їх з собою, вони є для нього 
взірцем чи навпаки – викликають протест. Ось кілька типових стереотипних 
жіночих та чоловічих образів, що активно експлуатують і послідовно вибудо-
вують вітчизняну комерційну та політичну рекламу. 

«Щаслива домогосподарка» – це популярний рекламний образ жінки-
хоронительки домашнього вогнища, жінки-господині, жінки-матері [12, 143]. 
Найчастіше цей образ трапляється у комерційній рекламі: товари для дому, 
миючі засоби, побутова техніка для прибирання та приготування їжі, дитяча 
продукція. Адже зображувана жінка є втіленням родинного захисту, лагідної 
атмосфери, комфорту, зрештою чистоти, а рекламований товар позиціонується 
як такий, що полегшує виконання нею відповідних функцій. В рекламному об-
разі закодовані і представлені практично усі соціальні ролі, які виконує жінка у 
процесі життя. О. Оленіна стверджує, що «… домогосподарці показують як бу-
ти спеціалістом у різних ролях: Матері, Коханки, Няньки…» [8, 19]. Іншим об-
разом, так званим різновидом домогосподарки, є «турботлива Матуся» – 
жінка, що має дітей; саме на них вона спрямовує свою енергію та вміння, не-
впинно й самовіддано годуючи, лікуючи, перучи одяг та прибираючи оселю. 
Усі її інтереси зосереджені виключно на родині, а межа її мрій – оптимізація 
згаданих процесів і якнайповніше задоволення інтересів сім’ї.  

Даний образ вдало трансформується у політичній рекламі у жінку Береги-
ню. Специфіка українського жіночого руху у роки незалежності полягала у тому, 
що власне жіночі інтереси були підпорядковані інтересам національно-
державним. Проектуючи функції жінки-Берегині зі сфери сім’ї у сферу суспіль-
но-політичну, громадські організації закликали жінок опікуватися українцями і 
Україною з позиції матері-господині [4]. Показовою є передвиборна кампанія 
2002 року Українського політичного об’єднання «Жінки за майбутнє». З одного 
боку, це єдина партія, яка прямо заявляла про необхідність забезпечення гендер-
ної рівності у політичній сфері. З іншого, логотип партії (голубка з пташеням), 
ключові гасла («За щастя родини! За долю дитини!») та візуальні образи полі-
тичної реклами (матір з дитиною) – різко дисонували із закликом до розширення 
участі жінок в управлінні державою.  

Розглядаючи політичний лозунг передвиборної кампанії 2009 р. Ю. Тимоше-
нко «Вона – переможе. Вона – це Україна!», Л. Хавкіна викладає концепцію бачен-
ня України як «жіночої» за типом країни, а політичної особи-жінки – втілення 
міфологічної матері-Берегині, що може її врятувати [12, 120, 151]. У даному при-
кладі окремої ваги набуває й архетип серця – візуальний символ, втілює ідею щирої 
турботи та небайдужості, а також перманентно наголошується вербально у різних 
контекстах (концертний тур на підтримку Ю. Тимошенко як кандидата у президен-
ти «З Україною в серці»). 

Чоловічий образ «дбайливий Батько» паралельно існує із жіночим, попере-
днім образом. У комерційній рекламі – це зразковий сімейний чоловік, який любить 
свою родину, прагне домашнього комфорту, сімейного відпочинку. Аналізуючи 
політичну рекламу 2010 р., вдалим, на нашу думку, є виборча кампанія на посаду 
міського голови Івано-Франківська, де Віктор Анушкевичус постає у образі 
«надійного Господаря» (лозунг «Продовжимо розпочате!»), людини, яка дбає 
про благоустрій міста, покращення соціального рівня життя мешканців, є патрі-
отом та шанує традиції. 

Образ «Персони або Кар’єриста» більш виразний. К. Г. Юнг класифікує 
персону як «…ідеальний образ чоловіка, яким він повинен бути» [14]. Саме то-
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му в рекламі чітко проявляються гендерні стереотипи. Чоловічий образ харак-
теризується як набір якостей, пов’язаних із незалежним соціальним стилем по-
ведінки, раціональними здібностями, авторитетністю і активністю. Жіночий 
образ, навпаки, пасивніший і посідає другорядні ролі. У рекламі автомобіля чо-
ловіка цікавить об’єм двигуна, витрата пального; жінку – дизайн, емоційні асо-
ціації. Стереотипи жіночості і чоловічості не просто формують людей ― вони 
часто приписують людям, залежно від статі, певні психологічні властивості, 
норми поведінки, рід занять, професії тощо [13]. 

«Жертва» – типовий образ соціальної реклами; нещасна на вигляд, сумна 
знедолена бабуся чи маленька дівчинка, яка потерпає від соціальних проблем 
(злидні, невиліковні хвороби, екологічне забруднення, сирітство тощо). Жертва 
безпомічна й безсила, вона залежна від зовнішніх обставин і сподівається на 
допомогу від інших, потребує довіри, розуміння й підтримки (соціальна рекла-
ма на підтримку людей, що живуть із ВІЛ/СНІД, допомога дитячим будинкам, 
захист жінок від домашнього насильства). О. Кісь акцентує на стереотипному 
образі Юлії Тимошенко, під час її арешту у 2002-му р., коли з’явилися листівки 
та буклети, що зображували її в образі жінки-жертви-мучениці (один із них на-
зивався «Терновий вінок») [4]. На противагу беззахисному жіночому, чолові-
чий образ формується як «Герой або Супермен» – образ молодого, активного 
чоловіка, який часто зустрічається в рекламі спортивних товарів, засобів для 
гоління та ін. Його хочуть наслідувати молоді люди, на яких розрахована певна 
продукція, де активно застосовують типовий принцип використання міфу у ко-
мерційній рекламі. Політична реклама продукує міф передусім про суспільно-
політичну сферу буття країни, тим самим значною мірою визначаючи політичні 
орієнтири й уподобання членів соціуму. При тому ситуативно, як креативна де-
таль або ядро рекламної концепції, можуть виникати історичні аналогії й порів-
няння, викликані бажанням «вписати» діяльність політичного суб’єкта у 
контекст історично важливих для суспільства подій та осіб. У політичній кому-
нікації вибори тлумачаться як межовий момент для соціуму, можлива ініціація 
для усього суспільства, здатна забезпечити довгоочікуване настання «золотої 
доби» країни чи народу або ж наблизити його повернення (наприклад доба Ки-
ївської Русі, розквіт козацтва на території Запорізької Січі, Помаранчева рево-
люція 2004 р.). У контексті даної рекламної концепції політичній особі, за 
аналогією до архаїчної міфології, надаються риси «культурного героя», який 
може кардинально змінити долю народу, перетворивши хаос на порядок, при-
пинивши панування «темних сил» (уособлення з політичними опонентами), 
привнісши на певні державні терени досі невідому політичну традицію [12, 91]. 
Переважній більшості кандидатів надаються універсальні риси, співвідносні з 
одним із архетипів, виділених ще К. Юнгом [14]. Вибір базового архетипу для 
побудови чи трансформації передвиборчого іміджу здійснюється з огляду на 
особистісні характеристики й уже наявний імідж, специфіку політичної сили, 
до якої належить кандидат, реальні характеристики політичних супротивників, 
суспільні очікування й потреби. Відповідно постають політичні образи, побу-
довані з урахуванням архетипів Правителя, Героя, Мудреця, Хранителя, значно 
рідше – Шукача, Блазня. На нашу думку, у сучасному політичному просторі 
саме Арсеній Яценюк – лідер партії «Фронт змін» – проявляє риси культурного 
Героя, запальний далекоглядний активіст веде політичні дискурси у суспільст-
ві. Проте візуальна реклама політика не сприймається належно у соціумі, роз-
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мальований у темні кольори «фронтовик» не надто асоціюється із світлим май-
бутнім. 

Політичний діяч є людиною харизматичною та публічним об’єктом у су-
спільстві. Серед народних обранців можна виділити Юлію Тимошенко, яка по-
стає в образі «української Богині». Вже у ході президентських виборів 2004 р. 
вона опановує імідж революціонерки або, як її ідентифікує О. Кісь, – «Богині-
Берегині революції» [4].  

У комерційній рекламі Богиня є прекрасною та вишуканою, її доскона-
лість ексклюзивна, призначена лише для обранця. За це він має поклонятися їй 
та приносити коштовні дари, захоплюватися нею й доводити свою відданість. 
Такий жіночий образ активно експлуатується у рекламі коштовних прикрас, ху-
трових виробів, елітного одягу або парфумів. 

Різновидом Богині є образ «Прикраси» або, за класифікацією Н. Клименка, – 
«жінка-модель» [5]. Її місія альтруїстична: вона щиро несе свою красу всім, не-
втомно й самовіддано шліфує свою зовнішню досконалість не лише для того, 
щоб нарцисично милуватися власним виглядом, а передусім для того, щоб при-
крашати собою життя. Даний образ пропагує здоровий спосіб життя жінок (ви-
няток – реклама паління), розкіш і красу жіночого існування у світі великої 
кількості особливих речей. 

«Найкращий друг» – чоловічий образ завсідника веселих компаній, який 
розслабляється із келихом пива після важкого робочого дня. Такий персонаж 
активно використовується у рекламі алкоголю, мобільних операторів, оргтехні-
ки, засобів гігієни тощо. А от образ «Мачо або Містер досконалість», навпа-
ки, молодий амбіційний, сповнений життя чоловік, який прагне шалених 
експериментів. Він одягнений у модний одяг (стиль casual), користується непо-
вторними парфумами, полюбляє цікаві дрібнички та новинки на ринку товарів і 
послуг. 

У рекламі часто використовують жіночий персонаж немов «сама Природа», 
де вона юна, свіжа, чиста і майже незаймана (цивілізацією); вона мінлива, як пори 
року, а її тіло нагадує ландшафт; вона наче первісна матерія, що в руках Творця 
готова стати його творінням. Поширені жіночі фігуративно-символічні зображен-
ня (поясні або в повен ріст) – Муза, Весна, Королева – демонструють гармонію й 
красу. Найбільше ці романтичні та сентиментальні іконографічні мотиви викорис-
товував чеський художник Альфонс Муха: «…чутлива жіноча фігура на його пла-
катах та декоративних панно часто обрамлена орнаментальним контуром, 
являється символом «Світової душі», яка існує між світом ідеальних цінностей та 
реальністю нашого життя» [1, 8]. У 10–20-ті рр. ХХ століття вони також набули 
популярності в Галичині, зокрема на афішах мистецьких виставок, театральних 
акторок Ади Реган, Елізи Розне, Елени Ґерхард, на плакатах для реклами цукерок, 
печива, вина тощо [10]. Жіноча тема в іконографії плаката посідала панівне, 
центральне місце. Дівчат малювали оголеними, в екстравагантному модному 
одязі, у скромному буденному або у локально етнографічному строях.  

Таким чином, стереотипи знайшли відображення в рекламі ще й тому, що 
вони не ламають традиційних розумінь гендера, які існують у суспільстві. Рек-
ламісти «продають» систему поведінки й ролі жінок і чоловіків, до якої ми зви-
кли. Це своєрідна формула, згідно з якою жінка має бути ніжною, а чоловік – 
мужнім. Іміджеві персонажі О. Павловська класифікує як носіїв конкретних ві-
зуальних характеристик, що символізують для споживача корисні властивості, 
які він зможе отримати разом із рекламованим товаром. Автор стверджує, 
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«…вдало спроектовані символи-персонажі містять у собі великий потенціал 
ідентифікації споживача із представленими йому особливостями реклами…» [9, 
202]. Гендерні стереотипи закріпилися не тільки в рекламі товарів широкого 
вжитку, їх також використовують у рекламі фінансових та страхових послуг. 
Для формування позитивного іміджу банків обов’язковим є відчуття надійності 
у клієнтів. Досягають його за рахунок традиційних уявлень про родину, в якій 
чоловік і дружина знають своє місце й відповідають стереотипним образам.  

Сьогодні людина попадає під вплив рекламного міфу, який адаптує її до 
нової соціальної реальності, аудиторія звикла до реклами і сприймає її як не-
від’ємну, нехай і не надто приємну частину свого життя. Реципієнти поступово 
на неї зважають, потік інформації великий, товарів-конкурентів безліч, тому 
«символічне» рекламне повідомлення є одним із способів розібратися у пропо-
зиціях, обрати для себе оптимальний варіант. 

Сила стереотипних чоловічих та жіночих образів у рекламі товарів і послуг 
полягає у тому, що аудиторія їм довіряє і хоче бути схожими на них. Реклама 
створює гендерні ідеали, тобто ідеалізує уявлення про призначення, поведінку й 
почуття людини. Звертаючись до міфів, архетипів, символів вона пропагує вічні 
образи. 
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КІНОМЮЗИКЛУ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ 
 
Статтю присвячено жанру кіномюзиклу, його історії розвитку в Америці та 

процесам адаптації в просторі кінематографу. Аналізуються питання впливу музично-
го театру, на кінематограф а також розкриваються основні чинники впливу на форму-
вання кіномюзиклу як кіножанру. Розглядаються соціальні та ідейно-художні процеси 
в культурному просторі, які були благодатним підгрунтям для розвитку нового 
сценічного жанру на екрані в американському кінематографі. 

Ключові слова: кіножанр, кіномюзікл, кінематограф, музичний фільм, музична 
комедія, Голівудський мюзикл.  

 
The article is devoted to the genre kinomyuzykl, its historical development in 

America and adaptation processes in the space of cinema. Analyzed the impact of musical 
theater, the cinema and reveal main factors influence on the formation of kinomyuzykl as a 
movie genre. Considers the social and ideological and artistic processes in the cultural space 
that have been fertile ground for the development of new theatrical genre on the screen in 
American cinema. 

Key words: kinozhanr, kinomyuzikl, cinema, music film, musical comedy, Hollywood 
musical. 

 
Історія розвитку кіномюзиклу опирається на театральний досвід, а саме на 

театральний мюзикл популярність якого породила новий жанр в кінематографі – 
кіномюзикл. Поєднання зображення, звуку, ритму, світломузіки, музичного монта-
жу та музичної драматургії дало світу кінематографа нове яскраве видовище на ек-
рані.  

Теоретичну і методологічну цінність у вивченні цього питання представ-
ляють роботи В. Кулешова, Г. Александрова, В. Пудовкіна, Г. Кузнєцова, а та-
кож зарубіжних дослідників – К. Лондона, Л. Хантлі, Р. Меквелла, З. Лісси. 
Німецький вчений К. Лондон у своїй праці «Музика фільму» простежує витоки 
музичного ще в німих картинах, потім у перехідному періоді механічного запи-
су, а також початковий період саме звукового кіно. Появ музики в кіно стала 
поштовхом для розвитку кіномюзиклу, адже як зазначав К. Лондон, «... музика 
дала німому кіно його життя, душу і значення. Вона додала кольорів в його 
інтимну тканину та змогла разом з тим надати йому ілюзію тілесності, вона дала 
йому ритм, збагатила його пластикою, глибинністю впливу, оживила кольори» 
[3, 25]. 
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Історію розвитку кіномюзиклу досліджували вітчизняні дослідники, середа 
яких Е. Кампус та В. Курбанов, які розглядали появу кінематографічного мюзик-
лу в процесі логічного переходу з сценічного простору на екран, що було продикто-
вано соціальними потребами, а також С. Безклубенко. В своїй книзі «Відеологія» 
Сергій Безклубеноко говорить наступне: «Музичні фільми, мюзикли – твори у 
яких музика, пісні і танці відіграють головну смислову і композиційну роль – 
один з найпопулярніших видів екранного мистецтва. Музична основа визначала 
драматургійно-художній зміст, жанр і стиль таких відомих, талановитих кіно-
творів, як «Вестсайдська історія» Роберта Уайза і Джерома Роббінса, «Кабаре» і 
«Весь цей джаз» Боба Фосса, «Шербурські парасольки» Жака Демі, «Бал» Етторе 
Сколи, «Кармен» Карлоса Саури і ряду інших» [1, 292]. 

Публіка насолоджувалася музичними постановками, оперетами, водевілями 
задовго до появи кінематографу, але тільки з приходом у кіно звуку стало мож-
ливим перенести ці театральні жанри на екран. Кіномюзикл це жанр, якому, в 
силу його умовності та відособленості не раз пророкували «смерть». Однак по-
при все на початку XXI ст. дивне створіння не тільки живо, але бадьоро і весело 
подорожує по екранах світового кінематографу користуючись популярністю. 

Відомо, що як і класичний вестерн, мюзикл виник в США, де була створена 
його традиція і кращі зразки, саме там кіномюзиклом називають особливий вид му-
зичного фільму, стилістика якого сформувалася на театральних підмостках. Жанр 
кіномюзиклу народився, як відгук на незнищенну любов глядача до музики, танцю 
і яскравим розвагам. Однак не дивлячись на легковажність мюзиклу у нього давні 
традиції і своя особлива історія походження.  

Формування мюзиклу відбувалось поступово, крок за кроком на протязі 
декількох століть. У Європі в ХVIII ст. були дуже популярні комедійно-музичні 
вистави, які виконували бродячі актори. Тексти писались на мотиви популяр-
них балад, тип цих вистав, отримав назву – «баладної опери». У ХVIII ст. 
виникає традиція комедійної п’єси на протязі якої актори виконували багато 
пісень. Саме цей різновид музично-театральних вистав було завезено з Англії у 
північноамериканські колонії. Першими центрами видовищної культури стали саме 
південні штати США. Англійці, які переважно проживали на північному сході 
США сповідували пуританство та були нетерпимі до театру, особливо до музично-
го який називали «храмом сатани», тому актори, які прибували з Європи їхали саме 
на південь країни де знаходили більш теплий прийом. Пуритани все-таки змогли 
створити театру погану репутацію, вони з презирством називали театральне мис-
тецтво безідейним, можливо саме це вплинуло на швидкий розвиток театру легкого 
жанру в США. З часом рідні пісні білих і чорних переселенців поєднавшись, утво-
рили своєрідний сплав у жанрі «баладної опери». Цей жанр пустив своє коріння у 
Новому Світі, та став часткою міського фольклору. Подорожуючи до Америки 
європейські актори привезли з собою і нову театральну культуру, котра в свою чер-
гу пройшла певний етап формування від бурлеску, екстраваганци, водевілю, 
вар’єте, мюзик-холу, міністрел-шоу, ревю, аж до мюзиклу і свого апогею 
кіномюзиклу.  

У середині XIX століття з Італії у Францію попала «Екстраваганца» – 
вистава, насичена фантастичними та мелодраматичними ефектами, яка дивува-
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ла глядача своєю екстравагантністю та яскравими видовищами в яких були 
пісні, танці, а також циркові трюки. Досить велику популярність у Франції здобув 
«театр бурлеску», як відомо бурлеск один з найстаріших театрально-комедійних 
жанрів Європи. Класичний бурлеск у виконанні чоловіків – це комічні монологи, 
у виконанні жінок це грайливі танцювальні сценки, які виконували актриси у при-
вабливих сукнях з відтінком еротики, а пізніше і з відвертою сексуальністю. У 
Франції бурлеск існував з 1869 р. в театрі-ресторані «Фолі Бержер» (Folis – Ber-
gere) цей театр користується успіхом і сьогодні, у 1889 році в Парижі було 
відкрито «Мулен-Руж» (Moulin Roge) театр-ресторан в програмі якого 
обов’язково був бурлеск. Саме бурлеск прославив «Мулен-Руж» де в 20-х рр. ХХ 
ст. танцювала і співала майже оголена в банановій спідничці чорношкіра співачка 
Жозефіна Бейкер [8]. 

В Англії у XVII–XVIII століттях бурлеск також був популярним, самим ві-
домим бурлескним театром був Уіндмілл (The Windmill), цей театр працював на-
віть під час Другої світової війни. Окрім своєї легковажності бурлеск – це вид 
драматургії, який вирізняється гостротою постановкою проблем сьогодення, гу-
мором та гротеском. 

В останній чверті ХІХ ст. по всій Європі, але в першу чергу у Франції, поча-
ли створюватися театри – кабаре, в яких поєднались форми театру, естради, рес-
торанного співу найвідоміші з них були у Парижі «Чорна кішка», «Мулен-Руж», 
«Пропади все пропадом» у Берліні, «Криве дзеркало» в Санки-Петербурзі. З каба-
ретними виставами (короткими сценками, пародіями чи піснями) і для публіки, і 
для виконавців було пов’язано особливе почуття нічим не скутої свободи. Почуття 
таємниці зазвичай посилювалося тим, що такі вистави давались пізно в ночі. 

Також дещо додав до майбутнього розвитку мюзиклу «Водевіль» (театр 
вар’єте), що виникає в кінці XIX століття. В Нормандії у ХVII столітті отрима-
ли поширення пісні «chanson de val de Vire» – (пісні верійської долини) 
невибагливі гумористичні пісні пов’язані з селищем у Верійської долини, які 
потерпіли трансформацію і з «val de Vire» перетворились на «voix de vill» 
(«міські голоси») [6; 234]. У другій половині ХVII століття з’являється неве-
личкий театр де у невеличкі п’єси по ходу дії вводилися гумористичні пісні на-
зивали їх водевіль. Театр набув популярності у вже у 1792 р. в Парижі було 
засновано спеціальний театр водевілю – «Theatre de vaudeville», найвідомішим 
водевілістом у Франції був Скрібі Лабіш. Текст у водевілях поетичний, або 
прозаїчний і завжди чергується з веселими куплетами з гумором, в ньому бага-
то анекдотів та простих моральних повчань. Цей вид театру користувався вели-
кою популярністю у США, опираючись на традиції англійського мюзик-холлу, 
який в свою чергу виникає на початку ХІХ століття і був пов’язаний, як й 
французький бурлеск зі світом розваг, ресторанів та кафе. 

В Англії у ХVIII столітті виникає мюзик-холл від (англ. music-holl – кон-
цертний зал) вид естрадного театру, в якому проходили вистави видовищно-
розважального характеру і включали номери різних жанрів: естрадного, музич-
ного, балетного і циркового мистецтва з прийомами фарсу, буфонади і гротеску. В 
середині ХІХ століття мюзик-холи офіційно від держави отримують будівлі під 
театри та поширюються по всій Англії, а до кінця століття по всій Європі. 
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В першій половині ХІХ століття під впливом англійської народної балади 
і афро – американського фольклору сформувався новий жанр молодого музичного 
американського театру – «міністрел-шоу» (англ. ministrel-show, що означає «вис-
тава менестрелів»). Спочатку це були короткі комедійні сценки коли білі актори 
гримувались під вихідців з Африки, одягали перуки, створювали пародію на ма-
неру поведінки і спілкування останніх, виконували негритянські пісні. В 40-ві ро-
ки такі сценки склалися в театральну виставу де приймали участь професійні 
актори, найбільш відомі з них вистави це «Вірджинські менестрелі» під 
керівництвом Дена Емм ета (1815–1904 рр.). Після закінчення громадянської 
війни у США з’явились «міністрел-шоу», в яких виступали чорні музиканти. До 
початку ХХ століття такі вистави втратили свою популярність, але вони вплинули 
на виникнення і розвиток регтайму, формування ранішніх елементів джазу та роз-
важальних естрадних жанрів, водевілю та мюзиклу. [6; 190]. Слід згадати про ре-
вю оскільки саме воно у США вчинило великий вплив на розвиток і формування 
американського мюзиклу, а пізніше і кіно мюзиклу та більш того стало його 
невід’ємною частко. 

Ревю проникло до США із Франції завдяки відомому американському 
імпресаріо Флоренсу Зігфельду. На ревю вчинили вплив всі вище перераховані 
театральні жанри, а в особливості американське «менестрель шоу» яке забезпе-
чило структуру популярній виставі в той час, як літературні пародії задоволь-
няли жагу глядачів до гумору. Наступним був театр – екстраваганци, який 
запозичив у ревю видовище, а бурлеск збудив інтерес до привабливої сексуальності 
жіночої краси та танцю. Не відставав і водевіль. Можна сказати, що ревю і 
водевіль це видовища-близнюки, в них обов’язково присутній каскад словес-
них, музичних, танцювальних, та акробатичних номерів, дії як такої в цих вис-
тавах не відбувається, вона відсутня. Натомість існує тематична єдність стилю і 
високого емоційного заряду.  

В процесі «переселення» європейських театральних традицій до США не 
останню роль зіграв містер Флоренс Зігфельд – театральний менеджер і режи-
сер, та безумовно комерційний геній Бродвею на візитці якого було написано 
«impresario extraordinare», який на початку ХХ ст. проживав у Франції і завіз до 
Америки нову театрально-музичну моду. Зігфельду вдалося краще освоїти і по-
ставити ревю ніж його попереднику, Ледереру який вперше зробив бродвейську 
постановку в цьому стилі «Пассінг-шоу» (The passing show) у 1894 р. Слід зга-
дати, що йому допомогла в цьому європейська актриса з якою він підписав кон-
тракт у Франції Ганна Хелд. Зігфельдом була проведена колосальне рекламна 
компанія відносно нового шоу, успіх був приголомшливий Ганна Хелд стала 
зіркою Бродвею. Завдяки цій актрисі у виставах режисера відчувався європейський 
смак і стиль. Ганна подивившись у Парижі ревю у «Foli – Bergere» запропонувала 
створити грандіозне шоу з танцюючими красунями, великими декораціями і яс-
кравими костюмами. Саме так народилось e 1906 році відоме шоу Зігфельда 
«Zigfeld follies» (Витівки Зігфельда) воно мало великий успіх. З 1907 по 
1931 роки, щорічно, як режисер він здійснював постановку в Нью-Йорку нової 
вистави. Імпресаріо не лінувався для свого шоу, по всій країні він шукав найк-
ращих виконавців. На нього працювали найвідоміші композитори того часу: 
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Джером Керн, Джордж Гершвін, Ірвінг Берлін, хореографом постановником 
його вистав був талановитий та найкращий з сценічних режисерів Джуліан 
Мітчел, у 1915 р. він запрошує на роботу для написання сценаріїв відомого 
австрійського сценариста Й. Урбана [7]. Сучасники Зігфельда говорили про те, що 
він був професіоналом високого ґатунку, мав вишуканий смак, почуття пре-
красного, відчував в своїх шоу межу між непристойностями і гумором, назива-
ли його людиною чарівником, він міг отримати все що хотів, а головне він мав 
здібності щодо відчуття талантів, міг бачити і розпізнавати жіночу красу, саме 
такі якості цієї людини приводили його конкурентів у розпач. Великий режисер 
Зігфельд став легендою Бродвею та у 1946 р. було знято фільм «Безумства 
Зігфельда» та у (1956 р.) знято фільм «Великий Зігфельд» своєрідний кіно-
концерт в який були включені постановки відомого режисера. Режисери поста-
новники ревю, вміли майстерно поєднати розрізненні елементи музичного театру, в 
який все більше почала втручалась стихія музики ранішнього американського 
джазу.  

Джаз, як новий вид музичного мистецтва з’являється у кінці XIX – ХХ сто-
ліття. Він увібрав в себе велику кількість різноманітних музичних традицій, музи-
ку різних народів, які населяли американський континент. Для нього створили 
основу в першу чергу французькі і англійські пісні, елементи іспанської, латино-
американської та африканської музики, частково воєнні марші та церковний спів. 
Основний внесок у розвиток ритмічної складової джазу зробили негритянські спі-
ваки і музиканти. Особливості джазу полягають в його інтонаціях, ритмі і тембро-
вих забарвленнях, які неможливо зафіксувати в нотному записі. Стихія джазу – 
імпровізація, джазовий імпровізатор це особливий тип музиканта-митця, який 
створює музичний твір у взаємодії з партнерами по ансамблю, імпровізація це ми-
стецтво гри, діалогу, багатостороннього спілкування мовою музики. Суть джазу – 
сам процес створення музики, а не його результат. Одна з умов для створення і 
виконання такої музики – внутрішня свобода і висока виконавська техніка. Джаз 
вчинив великий вплив на музичну культуру, під його впливом склались ритм-енд-
блюз та рок-музика.  

В першій чверті ХХ століття елементи європейської музично-театральної 
культури поєднались на американській сцені в нове ціле, яке отримало свою назву 
мюзикл. Виключне почуття ритму притаманне джазовим музикантам, які працю-
вали на Бродвеї надало мюзиклу особливий шарм, характер і енергію, яка захоп-
лювала глядача, оскільки до цього, він був вихований в традиціях статики легкого 
жанру оперети. Звісно, що мюзикл поступався опереті в активності використання 
вокалу, але робив більший акцент на пластичних засобах хореографії і пантоміми. 

Оперета також вчинила свій вплив на формування мюзиклу. Як особливий 
театральній жанр, оперета з’явилась у другій половині ХІХ століття. До середини 
ХІХ століття (іт. оperetta – «маленька опера») – називали невелику оперу. Як роз-
важальний жанр оперета сформувалась у 50-ті роки ХХ століття. Вона включає в 
себе куплетні пісні, танці, розмовні діалоги. Звичні для опери форми – арії, 
вокальні ансамблі, хори, балетні сцени – в опереті мають полегшений характер, 
але саме музика є основою для розвитку дії. Цей жанр розвинувся з 
французької комічної опери та італійської опери – буффа, з німецького та 
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австрійського зінгшпіля. Перший театр оперети був заснований батьком цього 
жанру Жаком Оффенбахом в Парижі – «Буф-Париз’єн» у 1855 році [2; 159]. 
Сюжети оперет зазвичай комедійні, розмовні діалоги змінюються піснями і 
танцями, іноді музичні номери не пов’язані сюжетом і являються інтермедіями. 

Оперета за своєю музичною формою і конструкцією (увертюра, лейтмотив, 
арії) більш тяжіє до опери де головне вокал і музична партитура. Натомість мю-
зикл більш драматичне видовище, та театральне за своєю природою. Музика в 
ньому поруч з хореографією та постановочними ефектами є одним із засобів 
втілення вистави. Якщо в опері та опереті арії іноді зупиняють неспішну ходу сю-
жету, то у мюзиклі спів пов’язує окремі сцени, що не є вставкою, а являється час-
тиною дії. В опереті музичні фрагменти можуть бути вставними, а у мюзиклі вони 
«розчинені» у дії, як в піснях так і в хореографічних номерах розкриваються ха-
рактери персонажів.  

Мюзикл – це особливий тип спектаклю який народився на американській 
театральній сцені у 20-ті роки ХХ століття, своє походження він отримав від 
скорочення – музична комедія англійською (musical comedy) або (musical play) з 
часом перетворившись на жанр в театральному мистецтві [4; 19]. Більшість з 
його мелодій « підпадають» під ритм кроку на прогулянці. Хореографія багать-
ох фільмів епохи розквіту Голівуду будується на техніці чечітки та інших 
елементів народного танцю. Герої американського мюзиклу співають по ходу 
дії і буквально на ходу, інколи акомпанують собі дробом степу, а мелодії мю-
зиклу легко запам’ятовуються і відтворюються 

Народження мюзиклу пов’язано з історією американських комерційних 
театрів на Бродвеї, ці театри не мали та й досі не мають постійних труп. Брод-
вейський театр представляв собою будівлю з великим залом який здавався в 
оренду організатору вистави – антрепренеру. Досить часто сюжети постановок 
залежали від смаків антрепренерів. Бродвейські хіти – це як правило мюзикли - 
особливий вид театрального мистецтва перш за все розрахований на смаки 
масової публіки. Мюзикл в американському варіанті – це гостросюжетна, 
динамічна вистава, яка складається з пісень і танців, включає масштабні масові 
сцени, її герої обов’язково привабливі, темпераментні, зухвалі та сміливі, 
мелодії легко запам’ятовуються, саме все це приваблювало та й досі приваблює 
публіку. Кращі мюзикли Бродвея поетичні, однак їм притаманний досить ак-
тивний і навіть агресивний вплив на публіку. Глядач під час вистави знаходить-
ся в певній напрузі, створюється таке враження, ніби публіка приймає участь у 
виставі, актори звертаються до глядача, прозаїчний діалог може зненацька 
змінитись співом чи танцями, а всю виставу пронизує висока емоційність.  

Не менш важливою для мюзиклу ніж музика є хореографія. Більш того 
хореограф мюзиклу являється спів-постановником вистави режисером номер 
два. Актор учасник мюзиклу повинен бути професіоналом високого рівня. Від 
нього вимагається не тільки володіння драматичним мистецтвом, але й високі 
навички вокальної та танцювальної школи. Вокальні здібності актора для мю-
зиклу важливі, але більш важливою є його внутрішня музичність, виконавець 
повинен більше виразно і ритмічно проговорити свою партію ніж проспівати. 
Мюзиклу необхідні актори-універсали – природні в танці, співі так само, як і у 
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звичайному сценічному діалозі. Всі ці якості повинні бути притаманними 
команді акторів і виконавців постановки, інакше мюзикл приречений на провал. 
Надзвичайна популярність мюзиклу в Америці дала поштовх виникненню 
великій кількості маленьких і великих приватних танцювальних шкіл, де актори 
могли навчитись хореографії працюючи до сьомого поту. Мюзикл звертається 
до глядача на мові сучасної естрадно-танцювальної музики. В ньому мало 
складних вокальних партій, він тяжіє до пісенної форми – більш простої та 
демократичної, в цьому один з секретів його популярності. За своєю суттю мю-
зикл близький до міського фольклору. З приходом звуку в кіно фільми загово-
рили і заспівали майже одночасно, під час переходу до звукового кіно в 
Америці вийшла велика кількість комерційних картин. Основну частину з них 
складали фільми-ревю, екранізації бродвейских оперет та естрадних вистав, в 
екранному втіленні ці здобутки отримали назву кіномюзиклу.  

Однак, перші американські мюзикли були незграбними і статичними зва-
жаючи на складні умов виробництва. Справа в тому, що звук у всьому світі за-
писувався під час зйомки і розташування мікрофонів обмежувало рух 
співаючих і танцюючих акторів. Оператор теж працював, як би, в полоні 
громіздкої скриньки, куди змушені були ховати камеру, що стрекотала щоб 
звук працюючого мотора не потрапив на фонограму. Впровадження способу 
подальшого озвучування картини (за вже створених матеріалів) звільнило всіх і 
назавжди. В області мюзиклу, як і в усьому кінематографі був зроблений 
істотний крок вперед. Око оператора, як би, проник всередину дії. 

В своїй книзі «Відеологія» С. Безклубенко звертає увагу саме на цей важ-
ливий аспект, хто робить фільм: «В звуковій експлікації звукооператором 
деталізується кожний епізод з точки зору художньо-звукової виразності та 
методів звукозапису. В ній позначається характер використання усної мови, му-
зики, шумів, з урахуванням драматургії, монтажних принципів, видів зйомки 
тощо. Звукооператор визначає, яким повинен бути звукозапис у кадрі: син-
хронним із зображенням під час зйомки чи доцільніше озвучити кадр після то-
го, як його знято?» [1; 293]. 

Не випадково Басбі Берклі – хореограф і кінорежисер, один з 
основоположників цього жанру любив повторювати – «Нехай у мене танцює 
сама камера». Відтепер кіномюзикл не просто фіксував на плівку музичне ревю. 
Сталість точки зору людини з партеру або гальорки було подолано рухом ка-
мер. Частою зміною планів і ракурсів (як і остаточним монтажем) був намаца-
ний пульс живого танцю. Ритм фільму визначається музикою-зазначав режисер 
Ернст Любич. Мюзикл мужнів і дужчав, відкривав глядачеві нові імена. Компо-
зитори та хореографи допомагали режисерам створювати шедеври, а 
танцівники і співаки ставали кінозірками. 

Музика в кіно з’явилась раніше ніж діалог. Спочатку німі фільми показува-
ли в музичному супроводі – під час сеансу грав піаніст-тапер. У 1926 р. Компанія 
«Уорнер Бразерс» заснувала корпорацію «Вітафон» її ціллю було виготовлення 
звукових фільмів. Вперше шостого квітня 1926 р. відбулась демонстрація звуково-
го фільму «Уорнер-театрі», було продемонстровано декілька фільмів за участю 
Нью-Йоркського філармонічного оркестру і деяких відомих співаків, потім прой-
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шов звуковий фільм «Дон Жуан». Звук екранних персонажів перебивав оркестр, 
та публіка з радістю і ентузіазмом зустріла звуковий фільм. Кіно оволоділо зву-
ком і мюзикл зразу зробив свої перші кроки на екрані швидко завоювавши 
прихильність глядачів саме тому, що це було яскраве музичне шоу. 

Після успіху першого звукового фільму «Співак джазу» (1927 р.), продю-
сери почали вставляти пісні майже в кожну картину, щоб повністю використати 
притягуючи силу звуку. Лише в небагатьох з них таких фільмах, як «Парад 
любові» Ернста Любича і «Оплески» Рубена Намуляна музика цілеспрямовано 
використовувалась, як складова частина діалогів, роздумів чи спогадів героїв, тоб-
то несла певне змістовне нагромадження. Після картини «Вогні Нью-Йорку» 
(1928 р.) розрекламованої, як «Сто процентів розмовний, сто процентів співаючий, 
сто процентів танцюючий» мюзикл, подібні фільми увійшли в моду.  

Жорсткий відбір акторів до мюзиклу інколи породжував навіть трагічні 
ситуації, але в той самий час це виявляло сутність національного американського 
характеру – наполегливість, жагу ризику, авантюрність, бажання обов’язково до-
сягти успіху. Недарма процедурі відібрання акторів на Бродвеї були присвячені 
два популярні американські фільми: «Увесь цей джаз» режисера Боба Фосса та 
«Кордебалет» режисера Майкла Беннета. Це була одночасно екранізація брод-
вейської вистави і драматична розповідь про акторську долю.  

З 1928 року студійні боси починають планувати створення повноцінних 
екранізацій відомих мюзиклів і ревю. Ці фільми вирізнялись великим бюджет-
ним розмахом змінити їх змогли лише голлівудські – епічні постановки 50-х рр. 
ХХ ст. «The show of shows» (1929), «Holywood revue» (1929), «Paramaunt on pa-
rade» (1930), «The king of jazz» (1930). 

Мюзикл прижився у кінематографі і породив новий жанр в музичному кіно – 
кіномюзикл. Оскільки театральний досвід активно впливав і продовжує чинити 
вплив на кінематограф, перші мюзикли були екранізацією відомих театральних 
вистав, але з часом на екрани стали виходити суто кінематографічні мюзикли, з 
піснями і танцями провідних американських композиторів таких як: Джером 
Керн, Сервінг Берлін, Джордж Гершвін та Коулі Портер. Оскільки на початку 
технічні можливості під час кінозйомки були обмежені, все знімалось стаціонар-
ною нерухомою камерою, тому дуже швидко такі кіномюзикли набридли публіці 
[5; 104]. 

З приходом звуку у кіно ситуація виправилась. Фільм «Мелодії Бродвею» 
(1929р.), став першим мюзиклом, що отримав високу винагороду американсько-
го кінематографу – «Оскар», як найкраща кінокартина року і одночасно повер-
нув цей жанр в новий напрямок. Події мюзиклу проходили за шатами, 
розповідалося про те, як театральна компанія здійснює постановку чергового 
шоу. Усі «мюзикли за шатами» притримувалися практично однієї сюжетної 
лінії такі мюзикли як: «42 вулиця», «Парад у рампи», «Золотошукальниці 1933 
р.» зробили популярними багатьох акторів, наприклад: Діка Поуелла, Рабі 
Кілера, Джоан Блонделл. Однак хотілося б зазначити, що справжньою зіркою 
цих картин був постановник танцювальних сцен, хореограф – Басбі Берклі, він 
міг створити справжнє американське видовищне шоу. Берклі вмів перетворити 
другорядний музичний номер в захоплюючий дух атракціон, він постійно ек-
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спериментував з об’єктивами, з фокусною відстанню, різними оптичними ефек-
тами, з ритмічним монтажем. Секрет унікальність його роботи полягав у 
динамічному використанні кінокамери. Він постійно єксперементував з каме-
рою, прикріплював її до крану, пускав на теліжці по спеціально прокладеним 
рейкам, розміщував в траншеях нижче рівня павільйону і все це задля того, щоб 
отримати незвичайний ракурс. Одним з найвідоміших його винаходів стала ви-
сотна зйомка, коли дія знімається з великої висоти, щоб було ясно видно 
геометричні фігури вибудувані кордебалетом.  

З широкомасштабним стилем Берклі різко контрастував підкреслено еле-
гантний стиль Фреда Астера, який в той час був відомою американською естрад-
ною зіркою. В 1933 р. він разом з Джинджер Роджерс утворив танцювальний 
екранний дует, який і по-сьогодні залишається самим популярним в історії кіно. Їх 
першою сумісною роботою був кіномюзикл «Літак в Ріо», картина отримала широ-
ке визнання, їх професіональний дует настільки сподобався глядачам, що після 
своєї першої роботи вони знялись разом ще в дев’яти мюзиклах. Найвдалішим вия-
вився кіномюзікл «Циліндр» (1935 р., режисер Марк Сендріч), це був веселий му-
зичний фільм, глядачі йшли насамперед на прекрасні танцювальні номери, які 
майстерно відтіняли за сюжетом різні стадії бурхливого любовного роману. Пісні 
Ірвінга Берліна «Щока до щоки» та «Циліндр, біла краватка і фрак» швидко стали 
популярними хітами, цей музичний фільм став одним з найбільш касових в історії 
кіностудії РКО. 

В багатьох мюзиклах «золотого століття» Голівуду знімались відомі співаки 
кожен з яких мав свій неповторний стиль. Жаннет Макдональд і Нельсон Едді зня-
лися в декількох популярних легких кінооперах включаючи музичну стрічку 
«Розмарі» (1936 р.). Юна Діана Дурбін також виконувала класичні пісні у весе-
лих комедіях типу «Важкий вік» (1938 р.). В той самий час Біг Кростбі демон-
стрував більш розслаблену манеру співу так званий «крунінг», так наприклад в 
музичній стрічці «Святковий кабачок» він вперше виконав пісню «Біле Різдво». 
Еліс Фей та Бетті Гребл чудово співали і танцювали в такій постановці, як 
«Алея Тін-Пен» (1940 р.). Ведучою вокалісткою у жанрі кіномюзикл того часу 
після своєї прем’єри в мюзиклі «Чарівник з країни Оз» стала Джуді Гарленд. 
Вона знялась разом з Міккі Руні в мюзиклі «Дитячий бунт» (1939 р.), та 
зірковим став для неї музичний фільм «Зустрінемся в Сент-Луісі» (1944 р.), ре-
жисера Вінсента Мінеллі. 

Всередині 1940-х років група талановитих кінематографістів вирішила 
здійснити спробу зробити музичні номери органічною часткою сюжету мюзик-
лу. Під керівництвом продюсера кіностудії МГМ Артура Фріда, режисер 
Вінсент Мінеллі зняв декілька вдалих стрічок в яких гармонійно узгоджувався сю-
жет, декорації, спів і танці. Найбільш популярним можна назвати фільми: «Пірат» 
(1948 р.), «Оркестровий фургон» (1953 р.), та «Жіжі» (1958 р.). 

Вінсент Мінеллі став засновником «балету мрії», постановка його номерів 
могла продовжуватися до десяти хвилин і представляла собою своєрідну суміш 
класичного та народного танцю. Один з найпопулярніших з них закінчував стрічку 
«Американець в Парижі» (1951 р.), під час постановки танцю були використані 
картини французьких художників, а зіркою екрану якій присудили «Оскар» став 
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Джин Келлі чий атлетизм і бурхлива енергія різко контрастували з творчістю його 
суперника і друга Ф. Астера [5, 106]. 

Джин Келлі зняв три стрічки разом з режисером Стенлі Доненом їх першою 
роботою був фільм «Матроси на берегу» або («Звільнення в місто» 1949 р.), де 
вперше була сміливо використана ідея перенести зйомку подій мюзиклу на вулиці 
Нью-Йорку. Стенлі Донен пояснюючи їх творчу позицію говорив: «Під час 
втілення цього сюжету нам довелося оволодіти зовсім новим досвідом. Тут не 
було ні сцени, ні театру, просто міські вулиці. Наша головна ідея полягала в 
тому, щоб кожному елементу фільму – інтризі, музиці, танцю, камері, сміху – 
дати однакове місце в його просторі і щоб не один елемент не домінував і не 
зашкодив іншому» [5, 165]. Саме такий підхід до роботи над кіно мюзиклом 
зробив його повноцінним жанром у кіно. Плідно працюючи Джин Келлі та 
Стенлі Донен, як режисери створили один з найкращих мюзиклів ХХ-го 
століття «Спів під дощем» у 1952 році. Фільм отримав назву за вступною 
піснею створеною Артуром Фрідом та  

Хербом Браном для одного з перших мюзиклів «Голлівудське ревю – 
1929», його тема була взята з життя. Ідея сюжету виникла у Бетті Комден і 
Адольфа Гріна після того, як вони купили будинок в Голівуді у зірки німого 
кіно чия кар’єра в німому кінематографі обірвалась з приходом звуку. Фільм з 
великим гумором розповідає про хаос, що панував у кінобізнесі з появою звуку, 
було створено гарний портрет Голівуду початку звукової ери. Танцювальні но-
мери були досить різноманітними. Джин Келлі відчував особливу пристрасть 
до балету і намагався підштовхнути розвиток мюзиклу в напрямку балетного 
мистецтва, в цьому йому допомогли талановиті хореографи – Керол Хані і Гвен 
Верден. Діапазон танцювальних номерів був досить неоднорідним починаючи 
від елегантного балету «Мелодій Бродвею» до динамічної ексцентрики «При-
мусь їх розсміятися». Кульмінацією програми стало незабутнє виконання Джи-
ном Келлі пісні, яку він виконував танцюючи під зливою на мокрих вулицях 
радіючи своєму коханню. Після прем’єри фільму Американський інститут кіно 
поставив фільм «Спів під дощем» на десяте місце серед фільмів створених в 
США та визнав його кращим мюзиклом. В топ-100 кращих пісень з кінофільмів 
увійшло три пісні з цього мюзиклу – «З добрим ранком», та «Давай поглузуємо».  

Жанр мюзиклу насправді екранізувати непросто, саме він яскраво 
підкреслює той синтез мистецтв який утворюється під час зйомки музичного 
кінофільму, де задіяна музика, спів, танець, драматичні діалоги, які повинні 
органічно зливатись в єдиному сюжеті без особливого домінування кожного з 
елементів, до того ж додається робота в кадрі, робота самої камери, а отже ак-
тор повинен володіти особливою технікою гри і повинен бути готовий до робо-
ти перед камерою. З точки зору синтезу кіномюзикл є яскравим його 
утворенням оскільки в ньому злились в єдність: акторська майстерність, 
театральність, хореографія, спів, музика, режисура і звісно технічні засоби кіно. 
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Стаття присвячена питанням дослідження та впровадження в навчальну прак-
тику вибраних духовних пісень у хорових обробках українських композиторів 
(В. Матюк, М. Лисенко, П. Демуцький, К. Стеценко). Звернено увагу на те, що 
дослідженню обробок духовних пісень в українській науковій думці поки що присвя-
чено мало уваги. 
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The article deals with the study and its introduction into the study process certain se-

lective sacred songs in the elaboration of Ukrainian composers (V. Matjuk, M. Lysenko, 
P. Demuc’kyj, K. Stecenko and other). Particular stress is put on the sad fact that to the 
study of Ukrainian sacred song in the Ukrainian scholarly thought still insufficient attention 
is paid. 
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Духовно-пісенні надбання української музичної культури XVII–XVIII ст. 
вражають своїми масштабами. Відтак і проблематика досліджень цього мис-
тецького пласту доволі широка. З огляду на це, попри вагомі результати у 
вивченні цих надбань, все ще залишається низка питань, вартих подальшого 
наукового зацікавлення. З-поміж них і різноманітна проблематика рецепції 
жанру в музичній культурі ХІХ–ХХ ст. (лірницько-кобзарське музикування, хорова 
інтерпретація, фортепіанні обробки духовних пісень, функціонування у шкільному 
репертуарі та релігійно-катехітична сутність, нововасиліянська піснетворчість 
та ін.). У цьому напрямку досліджень мало вивчену сторінку становлять хорові 
обробки духовних пісень, створювані українськими композитори вслід за Ми-
колою Лисенком, який, у свою чергу, в немалій мірі цікавився цим пластом 
культури внаслідок власної фольклористичної діяльності. Щоправда його вне-
сок кількісно незначний, проте якісно дуже вагомий, позаяк створивши хорову 
обробку знаменитої духовної пісні-гімну «Пречиста Діво, Мати Руського 
краю», він не тільки заклав підвалини нового напрямку композиторської 
творчості, що виявися в пріоритетах так званої «нової школи» української [5, 
122–129], але й подав зразок високомистецького прочитання цього надзвичайно 
популярного не тільки в Україні, а й в усьому східнослов’янському світі музично-
поетичного барокового тексту. Невдовзі приклад М. Лисенка в Центральній 
Україні та Віктора Матюка, Івана Кипріяна, Остапа Нижанківського в Галичині 
надихнув до творчості композиторів різного митецького потенціалу, з-поміж 
них й численних аматорів. Але найбільш вдало продовжили лисенківські засади 
в обробці духовної пісні Олександр Кошиць, Кирило Стеценко, Микола Леон-
тович, Станіслав Людкевич, Микола Колесса, Михайло Гайворонський, Василь 
Барвінський та ін. Спорадично до обробок духовної пісні композитори зверта-
лися й у другій половині ХХ століття, приміром Мирослав Скорик, Євген Ко-
зак, Ганна Гаврилець тощо. Зрозуміло, що неможливо в одній статті охопити 
навіть основне коло джерел: тут доцільно ретроспективно простежити шляхи 
становлення та розвитку практики створення хорових обробок на ранньому 
етапі, привернути увагу до тематичного спектра духовних пісень, які піддавалися 
й понині піддаються хоровому опрацюванню. Необхідно також окреслити 
перспективні напрямки подальших музикознавчих досліджень, що дозволить 
набуті результати впроваджувати у навчальну та виконавську практику. 

Попри велику кількість різноманітних обробок, ці тексти не часто стають 
предметом спеціальної уваги музикознавців. Лише деякі розвідки мають безпо-
середнє відношення до хорових обробок, в інших тільки в контексті тих чи ін-
ших питань зустрічаємо окремі слушні міркування, цікаві коментарі тощо. 
Зокрема, приділено більшу чи меншу увагу хоровим обробкам духовних пісень 
у розвідках М. Гордійчука [1], М. Юрченка [15; 16], О. Козаренка [4; 5], 
М. Ржевської [12; 13], Н. Калуцької [3], Я. Якубяка [17], Оксани Письменної та 
О. Цибух [10] тощо. Проте в дослідженні цього доробку робляться тільки перші 
кроки, в яких зустрічаємо плутанину навіть на рівні термінологічного апарату. 
Дехто інерційно зараховує духовні пісні до надбань фольклору, до того чи ін-
шого календарних циклів [10, 166]. Свій підхід запропонував Мстислав Юрчен-
ко, назвавши канти і псалми «хоровими кантами» [15, 123], але це визначення 
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можна прийняти умовно, оскільки переважна більшість обробок створена на 
основі одноголосих пісень, які кантами називати не варто, як і псалмами, адже 
цей термін теж не повністю відповідає термінологічним традиціям барокового 
жанру. У більшості рукописів зустрічаємо термін «пісня», хоча нерідко й 
«псальма». У «Богогласнику» та його перевиданнях, звідки взято більшість му-
зично-поетичного матеріалу, вживається термін «пісня» [8, 9–11]. 

У дослідженні обробок духовних пісень складаються два напрямки – 
культурологічний та історико-теоретичний. Важливо, щоб вони один одного 
доповнювали, тому що складністю є не проблема музикознавчого дослідження 
хорових партитур, а проблема розуміння глибинних засад обробок духовних 
пісень. Відтак актуалізуються й різноманітні аспекти культурологічного спря-
мування, націєтворчого, позаяк, приміром, на межі ХІХ–ХХ століть духовні пі-
сні в хоровому аранжуванні ставали важливим фактором плекання національного 
та релігійного духу, мови, гуртування мирян. На початку ХХ століття по обидва 
боки Збруча українські митці це добре розуміли, особливо в роки боротьби за 
національне визволення. Як унаочнення цього можна навести цитати цікавих, 
сповнених релігійно-патріотичного чуття міркувань Пилипа Козицького, що їх 
подає Майя Ржевська. Вона цитує його роздуми щодо «націоналізації» церковної 
музики, музичної лексики [12, 70]. Отже, П. Козицький з цього приводу зазначає: 
«Це не є захоловшії, кристалізованії форми обіходної мелоді, це є безпосередні 
наслідки релігійного життя українця» [12, 70]. Тому необхідним є «використання 
тих релігійних елементів, що є утворені і утворюються самим народом, тобто ко-
лядок і кантів, тих форм» [12, 70]. Це сказано у його статті на шпальтах «Слова» 
(1918) стосовно церковномузичної творчості Кирила Стеценка, чільного наддні-
прянського інтерпретатора різдвяної пісні засобами хорового аранжування. 

Достатньо виразно процес відродження та удосконалення української літу-
ргійної та паралітургійної хорової практики проаналізовано М. Ржевською в од-
ному з розділів її монографії («Церковна музика у контекстів соціокультурних 
процесів») [13, 102–126]. Особливо багато нею мовиться про значення Собору 
УАПЦ 1918 р. та значенні його директив щодо церковної музики, обробок ду-
ховних пісень та кантів1. Цитуючи матеріали Собору, М. Ржевська подає інфо-
рмацію, яка контекстуально безпосередньо стосується теми цієї статті. В 
одному з рішень Собору зазначено: «Комісія визначила, що церковний спів на 
Україні має бути не тільки православним, а й цілком національним, що церков-
ні мелодії повинні бути національними, українськими. Як засоби для цього ко-
місія пропонує, перш за все, зібрати і студіювати побожні пісні, канти, колядки, 
які уявляються з себе продукт народної творчості; церковні композитори пови-
нні відокремлювати ті елементи, які уявляють з себе національну рису україн-
ського співу, і з них будувати церковну мелодію» [13, 118]. Отже, мелодії 
духовних пісень можуть бути не тільки матеріалом для хорового аранжування, 
але й цінним мелодико-інтонаційним фондом для нових літургійних церковно-
музичних композицій з виразною опорою на національному мелосі, здавна за-
кодованому в позацерковних піснеспівах, у яких віками шліфувалися та утвер-
джувалися музично-лексичні первні національної музичної мови. 
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Цікаві міркування про духовні пісні, специфіки їх хорових обробок ви-
словив М. Юрченко. Він вмотивовано вважає, що канти та псалми є «продук-
том авторської творчості. Однак за час побутування їх мелодії відшліфувалися 
подібно до народних пісень. Тож композитори, що зверталися до обробок канто-
вих мелодій, мали враховувати подвійну природу цих своєрідних жанрів. Мабуть 
тому обробки українських кантів для хору мають невелику історію. Кошиць за-
значав, що вона розпочалася лише 1912 р., коли ці зразки вперше прозвучали у 
виконанні хору під його орудою» [15, 122–123]. Ця доволі розлога цитата вимагає 
певних коментарів. Немає сумніву в тому, що М. Юрченко у першій тезі свого ви-
сновку натякає на культуротворчі засади синодальних директив УАПЦ від 1918 р., 
натомість у другій частині не спростовує твердження О. Кошиця про його фунда-
ційну роль у жанрі хорового аранжування духовних пісень, тобто кантів та так 
званих псалмів. Але ж це не зовсім так. Як тоді, приміром, оцінювати хорові об-
робки галичан В. Матюка, О. Нижанківського, зроблені ними та опубліковані ще у 
90-х рр. ХІХ ст., або ж П. Демуцького (1903) та напіваматорські аранжування чис-
ленних пісень «Богогласника» О. Вітошинського (1906–1910). Тому не О. Кошиць 
є фундатором цього напрямку в українській композиторській практиці, а радше 
згадані для прикладу композитори, а також інші, менш знані митці як Центральної 
України, так і Галичини та Волині. Інша річ, що рівень Кошицевих обробок часто 
значно вищий, ніж у інших композиторів, серед яких чимало аматорів. Але й без 
їх композицій важко було обійтись, бо таким чином формувалися зацікавлення 
духовними піснями, культура їх виконання, репертуар. Нарешті варто процитува-
ти ще одне цікаве спостереження М. Юрченка. На його погляд «Хорові канти 
швидко увійшли до концертного репертуару і з часу відродження української на-
ціональної церкви активно впроваджувалися в церковний ритуал, певною мірою 
замінюючи такий розповсюджений колись жанр релігійної творчості, як духов-
ний концерт» [15, 123]. Все це так, за винятком одного – важко «хоровими кан-
тами» замінити духовний концерт. 

Найбільш цілісне дослідження цього пласту хорової літератури маємо у стат-
ті О. Письменної та О. Цибух, які зробили музикознавчий аналіз низки різдвяних 
духовних пісень (тобто колядок, як їх стали називати приблизно з середини – другої 
половини ХІХ століття) в аранжуванні відомих галицьких композиторів, зосібна 
В. Матюка («Бог предвічний», «Не плач, Рахиле»), І. Киприяна («Христос Родив-
ся», О. Нижанківського («Стань Давиде», «Вселенна веселися», «Радуйтеся всі лю-
ди», «О предвічний Боже»), Й. Кишакевича («Бог предвічний»), В. Барвінського 
(«Нова радість стала», «На небі зірка», «Не плач, Рахиле», Я. Ярославенка («Бог 
предвічний», С. Людкевича («Бог предвічний»). Окрім «На небі зірка» В. Матюка 
решта різдвяних пісень походить з XVII–XVIII століть й вперше була опублікована 
у «Богогласнику» (1790–1791) та його перевиданнях ХІХ століття («Бог 
предвічний»). Через те немає ніяких підстав вважати ці тексти фольклорним над-
банням, оскільки маємо справу з пластом напівпрофесійної авторської культури 
барокової доби. А саме тільки такі тексти увійшли до «Богогласника». Відтак 
сумнівної вартості є одна із тез дослідниць: «Творчість українських композиторів, 
аматорів і професіоналів і в ХІХ, і в ХХ ст. була пов’язана з аранжуванням 
народнопісенних зразків, зокрема обрядового фольклору зимового календаря. 
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Саме тема звернення до народних пісень зимового циклу, насамперед до 
різдвяного обряду та такого їх сутнісного компонента, як колядки та щедрівки, 
у творчості композиторів попередніх століть знайшла розмаїте висвітлення» 
[10, 166]. З іншого погляду беззаперечним є те, що різдвяна пісня в своїй 
музичній складовій нерідко є близькою до стилістики народної пісні в площині 
інтонаційності, почасти метроритміки. Але безапеляційно відносити різдвяну 
пісню до фольклору немає підстав, попри те, що сучасний фольклор неможливо 
уявити без барокової різдвяної пісні. Що ж до щедрівок, то тут зрозуміло – це 
стовідсотковий пласт народної музичної культури, джерела якого губляться ще у 
дохристиянських часах. 

Так склалося, що насамперед різдвяні пісні ставали об’єктом уваги числен-
них композиторів. Натомість пісні іншого тематичного змісту менше зацікавлюва-
ли митців. Та є чимало обробок й богородичних пісень, на честь господських свят, 
святих, окремі релігійно-моралізаторські. Деякі композитори, як от О. Вітошин-
ський та М. Гайворонський, зверталися до богогласникових пісень і намагалися по-
дати вибрані з них у хоровому аранжуванні. Тож композиторів зацікавлювали різні 
тексти, але різдвяна тематика була поза конкуренцією. Саме текстами різдвяної те-
матики й започатковано наприкінці ХІХ століття традицію хорових аранжувань, 
яка жива й нині (згадаймо, до прикладу, обробку барокової пісні «Не плач, Рахиле», 
здійснену М. Скориком). 

У даній статті не можна хоча б побіжно оминути знамениту пісню-гімн 
«Пречиста Діво, Мати Руського краю, на небі і на землі Тя величаю» до Підкамін-
ської Богородиці (Львівщина) в обробці М. Лисенка. Відомі її численні хорові трак-
тування, створені багатьма українськими композиторами (О. Вітошинський, 
С. Людкевич, М. Гайворонський, М. Тележинський, М. Федорів, А. Гнатишин та 
ін.). Текст пісні використано в опері Анатоля Вахнянина «Купало». М. Гордійчук у 
монографії про М. Лисенка коротко охарактеризував його обробку, зазначивши, що 
«це […] спокійний, без надмірних поривань-піднесень патріотичний спів про рідну 
землю, про віру у її красу й доброчинність. Він набув у процесі побутування функ-
ції своєрідної молитви» [1, 211]. У свою чергу О. Козаренко слушно вважає, що у 
цьому творі яскраво проглядає тенденція до утвердження у лисенківській компози-
торській думці власного тлумачення «національного еквіваленту західноєвро-
пейських крупних форм» на основі творчої інтерпретації тексту, де «куплетна 
варіаційність поєднується із наскрізним розгортанням, що відтворює пошуки 
композитора у формуванні розгорнутих 3–5-частинних композицій» [4, 140]. 
Скористаймось й ще однією цитатою, але вже Миколи Грінченка. Він ствер-
джував, що релігійними творами, в тому числі й «Пречиста Діво» М. Лисенко 
відкрив «цілу нову добу в розвитку нашої художньої музичної думки» [5, 121]. 

Пісню створено наприкінці 20-х рр. XVIII століття, мабуть, у селищі Під-
камінь, що неподалік Бродів (Львівщина) [8, 121–126]. Цим текстом її автор 
намагався прославити місцеву чудотворну ікону, що знаходилася у Підкамінсь-
кому римо-католицькому монастирі. Невдовзі пісня увійшла мало не до всіх 
рукописних та друкованих співаників, першого видання «Богогласника» та його 
перевидань, відтак проникла у лірницький репертуар [6, 37]. Упродовж XVIII–



 237

ХІХ століття поетичний текст пісні пристосовували до прослави різноманітних 
ікон як в Україні, так і поза її межами (Білорусія, Східна Словаччина, Сербія). 
На початку ХХ століття текст пісні зацікавив фольклористів, зокрема 
П. Демуцького. Він її зафіксував від лірника Никифора Печенюка з Умані. У 
вступній статті М. Юрченка до видання релігійних творів мовиться, що «мелодія 
псальми «Пречиста Діво, Мати Руського краю» міститься у «Богогласнику» ви-
дання 1900 р.2, як пісня храмової чудотворної ікони Холмської Богоматері» [16, 
5]. Важко зрозуміти чи дослідник вважає цей текст за першу публікацію мелодії. 
Та як би там не було, вперше мелодію пісні надруковано у львівському виданні 
«Богогласника» 1850 р. [9, 107], де ще значиться прослава Підкамінської ікони, 
незважаючи на москвофільське налаштування редакторів цього першого право-
славного видання («Богогласник» 1791, 1805, 1825 рр. готували до друку почаїв-
ські греко-католики). Що ж до того, що М. Лисенко використав для своєї 
обробки запис П. Демуцького, то тут М. Юрченко цілком правий. 

Збірка П. Демуцького «Ліра і її мотиви» (Київ, 1903) складається з майже 
50-ти текстів духовних пісень, записаних ним від лірників та кобзарів головно на 
Київщині. Є тут серед обробок П. Демуцького й релігійно-моралізаторська пісня 
«Ах, ушли ж мої літа» Григорія Сковороди. Чи не вперше до цієї пісні з музико-
знавчого погляду звернулася Онисія Шреєр-Ткаченко, яка у розвідці про 
Г. Сковороду зробила її ретельний джерелознавчо-текстологічний аналіз [14, 41–
54]. Для цього вона, використовуючи публікацію з «Богогласника», «лірницькі» 
записи М. Лисенка, а також матеріали «Ліра та її мотиви», яка, як вважає 
С. Грица, з’явилися «не без впливу Лисенкових праць про кобзарство та активі-
зації інтересу до музичної сторони кобзарства і лірництва» [2, 51]. Все це свід-
чить про те, що українську духовну пісню на різній стадії свого побутування 
зберігали численні переписувачі, укладачі стародруків, лірники та кобзарі, фо-
льклористи, врешті аматори співу. Саме завдяки їх зусиллям постало на межі 
ХІХ–ХХ століть можливе створення нового пласту хорової творчості – обробки 
духовної пісні, якою в ті часи докладено й свою цеглину у справу об’єднання 
українців, котрі були розділені імперіями, конфесійно, але прагнули соборності, 
збереження національно-культурної ідентичності, сповідували спільні христи-
янські цінності та були співтворцями спільної музичної культури. 

 
Примітки 

 
1 Аналогічні завдання ставив й Собор греко-католицької церкви (25 квітня 1941 

р.). У виголошених ним «Правилах» наголошено: «Архиепархіяльний Собор поручає 
до вжитку при всенародному співі збірники церковно-народніх і літургійних пісень, 
зібраних і опрацьованих: А. Вахнянином, В. Матюком, І. Кипріяном, М. Копком, 
І. Воробкевичом, О. Нижанковським, С. Дорундяком, К. Стеценком, С. Людкевичем, 
Й. Кишакевичем, як також Богослужбові пісні, поміщені в Ірмологіоні, Богогласнику, 
Гласопіснці І. Дольницького та «Напівнику» І. Полотнюка» [11, 8]. 

2 Збірник перевидано за участю Ю. Медведика [7, 166–173]. 
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The article is devoted characteristic features of pedagogical methods and creative activity 

of famous Ukrainian director of the cinema and television, Doctor of Study Art, Professor Vo-
lodimir G. Gorpenko. 

Key words: Volodimir G. Gorpenko, national cinema education, cinema faculty of Kyiv 
state institute of dramatic art, film and television director. 

 
Педагогічна діяльність видатного українського режисера кіно і телеба-

чення, актора, педагога екранних мистецтв, доктор мистецтвознавства, профе-
сора Володимира Григоровича Горпенка (нар. 3 червня 1941, с. Буглаки 
Житомирської обл.) до цього часу ретельно не досліджувалась, хоча вже багато 
років його учні плідно працюють на знімальних майданчиках багатьох країн 
світу, тому актуальність цього дослідження не виникає сумнівів. Науковим зав-
данням цієї статті стає вивчення його педагогічної і творчої діяльності. 

Під час роботи було опрацьовано фонди музею-архіву Національної 
кіностудії художніх фільмів Олександра Довженка, архівів Київського Націо-
нального університету телебачення, кіно і театру ім. І.К. Карпенка-Карого та 
Національного центру ім. Олександра Довженка, монографії і публікації В.Г. Гор-
пенка та про нього, а також інтерв’ю автора. 

Педагогічну діяльність В.Г. Горпенко розпочав в майстерні свого вчите-
ля, одного із засновника кінофакультету, відомого українського режисера теат-
ру і кіно, народного артиста Української РСР (1960), Лауреата Державної премії 
Української РСР імені Т.Г. Шевченка (1967) Віктора Іларіоновича Івченка 
(09.11.1912, м. Богодухів, Харківської обл. – 05.09.1972, м. Ростов-на-Дону, по-
хований в м. Києві), після смерті якого художнє керівництво майстернею було 
доручено кінорежисеру, сценаристу, Заслуженому діячу мистецтв УРСР (1967) 
Володимиру Захаровичу Довганю (нар. 22 7.1927, с. Сміла Черкаської обл.). 

Педагогічна діяльність Володимира Горпенка також пов'язана із відомим 
українським кінорежисером, педагогом, першим секретарем Спілки кінематогра-
фістів, Народним артистом СРСР (1972), Лауреатом Державної премії Української 
РСР ім. Т.Г. Шевченко (1971), Лауреатом премії Спілки кінематографістів 



 241

України (1982), нагородженого Золотою медаллю ім. О.П. Довженка (1982) 
України Тимофієм Васильовичем Левчуком (19.01.1912, с. Бистрівка, Жито-
мирської обл. – 14.12.1998, Київ), в майстерні якого В.Г. Горпенко самостійно 
розробив ряд спецкурсів. 

Т.В. Левчук завжди вмів створити творчий колектив педагогів-однодумців, 
сміливо залучав до роботи творчу молодь, недавніх випускників, довіряючи їм 
роботу з курсом в якості другого педагога.  

Як писав Володимир Горпенко на початку вісімдесятих років в авто-
біографії: «За минулий період зроблено два випуски кінорежисерів. Перший – 
спільна акторсько-режисерська майстерня (художній керівник В.І. Івченко, потім 
В.З. Довгань). Другий – майстерня кінорежисури (художній керівник Т.В. Лев-
чук)» [1]. 

З 1981 р. В.Г. Горпенко викладав на курсі кінорежисерів вже «третього 
покоління», художнім керівником яких був професор Т.В. Левчук. У ті роки 
двері кінофакультету були широко відчинені для студентів-іноземців. Поперед-
ньо рік вони навчалися російської мови в Київському університеті імені Тараса 
Шевченка, а потім відбувалося їх тестування, співбесіда з метою визначення – чи 
мають вони відповідний творчий потенціал.  

Відбір студентів-іноземців і доручили Володимиру Горпенку, який після 
вступних іспитів весь перший семестр був зайнятий на кіновиробництві, а тому 
заняття із студентами розпочав лише із другого семестру. 

Той курс був незвичайним по своєму складі: по-перше, він був безпреце-
дентно великий – дев'ятнадцять студентів; по-друге, на ньому крім семи ра-
дянських студентів займалося дванадцять студентів з одинадцяти закордонних 
країн. 

Дане положення, за словами Володимира Григоровича, наклало свій 
відбиток на всю навчально-методичну і виховну роботу з курсом. У першу чер-
гу, необхідно було привести до загального знаменника надзвичайно різнорідний у 
всіх відносинах курс, об'єднати їх в спільність єдиної майстерні [2]. 

Основний акцент молодий, але вже досить досвідчений педагог робив на 
навчально-лекційну роботу, розпочавши викладати із теоретичних розділів кур-
су «Кінорежисури»: «Введення до кінорежисури», «Робота з актором», «Мон-
таж», «Композиція фільму», «Жанр і стиль», «Кіномізансцена» тощо. 

Цій же задачі підкорялася й індивідуальна робота зі студентами – вибір і 
осмислення матеріалу, пошук глибокого і чіткого художнього рішення, в 
організаційному і послідовному освоєнні всіх елементів професії. 

Але особливу користь, за переконанням Володимира Горпенка, принесло 
й те, що і на першому, і на другому курсах вдалося вибрати для сценічних ре-
жисерсько-акторських робіт матеріал, що дав можливість вирішувати конкретні 
навчально-методичні задачі освоєння ремесла і виховувати почуття колективної 
відповідальності і взаємодопомоги.  

Це композиції за сценарієм і повістю Ж. Ремі «Якщо хлопці усього світу» 
на першому курсі, а також за поемою М. Гоголя «Мертві душі» на другому 
курсі. 
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На досягнення цієї ж мети була спрямовано і розпочатий на третьому 
курсі педагогічний експеримент – спільна робота режисерської майстерні над 
сценічними уривками з другим акторським курсом, художнім керівником якої 
був О.Г. Решетченко. 

У більшості своїй курс працював ритмічно, укладаючись із практичними 
(у тому числі і знімальних роботах, що при такому складі курсу особливо 
складно) у встановлені програмою і навчальним планом терміни. 

Велика виховна робота велася на цьому інтернаціональному курсі. За то-
гочасною педагогічною методою, яку, до речі, сповідував й О.П. Довженко 
(«Глибоке політичне знання, глибока політична освіченість, і на цьому фоні – 
глибоке відчування і розуміння краси свого народу» [4]), організовувалися 
регулярні проведення політінформацій, у яких разом із радянськими активно 
брали участь і іноземні студенти. 

Основний акцент на них робився, в першу чергу, на розповідях студентів 
про свою батьківщину, що давало великий позитивний педагогічний ефект у 
взаємозбагаченні культур і встановленні добрих відносин між студентами майстерні. 
Як правило, такі зустрічі-бесіди супроводжувалися показом різноманітного ілюс-
тративного матеріалу – фотографіями, репродукціями, слайдами, що надавало 
розповідям загальноознайомчий, розвиваючий ефект, дуже потрібний в станов-
ленні молодих режисерів.  

Активна громадянська позиція, в найкращому значенні цього слова, зав-
жди була притаманна Володимиру Горпенку. Він в якості члена суспільно-
методичної ради Бюро пропаганди радянського кіномистецтва проводив безліч 
шефських зустрічей і лекцій. Так, наприклад, лише у 1982–1983 роках вони 
відбулися у містах Горькому, Нижневартовську, Нефтеюганску, Тобольську, 
Томську, Львові тощо. 

Майстер намагався прищепити студентам широту кругозору, пристрасть 
до пізнання всього, що може знадобиться в майбутній творчій роботі – тому, 
наприклад, він організував відвідування молодими режисерами науково-дослід-
ницького інституту «Укргазпроект», де їм було показане застосування сучасної 
електронно-обчислювальної техніки для проектування широко відомого на той 
час газопроводу Уренгой–Помари–Ужгород. 

Мали позитивне значення для педагогічного процесу в майстерні і 
зустрічі студентів на знімальному майданчику з режисерами кіностудії 
ім. О. Довженко. Можливо, першим кроком в педагогічній кар'єрі кінорежисера 
М.Г. Іллєнка (нар. 29.06.1947, Москва), що працював тоді над екранізацією 
«Старосвітських поміщиків» М.В. Гоголя (фільм вийшов у 1983 році під на-
звою «Миргород та його мешканці») можна вважати зустріч-лекцію із студен-
тами кінофакультету КДІТМ, організована В.Г. Горпенком. 

У виховній роботі, що проводилася майстром на курсі, найбільша увага 
приділялася індивідуальним формам. Постійні бесіди, відвідування гуртожитку, 
допомога в організації побуту і дозвілля, спільні відвідування виставок, музеїв, 
спектаклів – уся позапрограмна робота була спрямована на формування у 
студентів чіткої світоглядної позиції, почуття модного тоді інтернаціоналізму, 
смаку, а головне – об'єднання курсу в єдину команду друзів.  
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Не зважаючи на те, що в майстерні були представлені всі релігії і основні 
конфесії світу: Монголія, Того, Іспанія, Домініканська Республіка, Венесуела, 
Коста-Ріка, Португалія, Польща, Йемен, Панама, Йорданія, Бангладеш і семеро 
представників Української СРСР – Т.В. Левчуку і В.Г. Горпенку вдалось цей 
«Вавілон» привести до одного знаменника. Курс, за словами Володимира Гор-
пенка, показав дипломною виставою рівень такого класу, якого не знали навіть 
професійні театри [2]. 

Із дипломних стрічок студентів майстерні найбільш запам’яталися роботи 
іракця Лейта Кадума, курда Рімона Бетроса і дівчини з Йемену Ївхам Абдо. Лейт 
Кадум зняв поетичну поему на мотиви Гарсії Лорки. Бетрос у своїй картині «Ко-
ли гримить вітер з півдня» звернувся до такої болючої для нього теми, як бо-
ротьба народу за свою незалежність. А мініатюрна, тендітна Ївхам створила 
фільм – притчу «Гра», де людство уподібнюється легковажним дітлахам, що 
граються із смертельною зброєю, не зважаючи на трагічні наслідки таких забав. 

Окрім практичної педагогіки в доробку науково-методичної роботи Воло-
димира Григоровича ціла низка наукових статей – «Специфіка кінообразу і 
виразні засоби» (у книзі «Мистецтво кіно», випуск 1), «Кадр – образ і образ у 
кадрі», «Композиція кадру», «Камера в русі», «Незвичайний кут зору», «Ритм у 
кадрі», «Масштаб зображень» (в газеті «Культура і життя» протягом 1970–1972 рр). 

І як нагорода за роки напруженої праці – блискучий захист В.Г. Горпенком у 
1981 році кандидатської дисертації «Питання взаємодії матеріалу і виразних 
засобів».  

Після такої жаданої перемоги Володимир Горпенко не збирався «почива-
ти на лаврах» – невдовзі побачили світ наукові праці «Стиль фільму як прак-
тичний процес» (у книзі «Мистецтво кіно», Вип. 3, К.: Мистецтво», 1982), 
«Визнання після визнання. Творчий портрет режисера» (в журналі «Новини 
кіноекрана». – № 5. – 1983), «Уроки, здобуті в дорозі. До 70 – річчя з дня на-
родження В.І. Івченка» (в газеті «Культура і життя». – № 46. – 1982) тощо. 

Крім того, разом з викладачами російської мови В. Г. Івченко підготував 
цілий ряд спеціальних навчально-методичних текстів з питань кінорежисури, 
призначених для занять з іноземними студентами.  

В.І. Івченко продовжував вчитися все своє життя. «Вчилися у нього і 
вчителі, які працювали поруч. – згадував В. Горпенко. – Вчився, до речі, і він. 
Почувши про декілька «точок сходу» в картині І. Рєпіна «не чекали», В. Івченко 
міг тиждень, як справжній учень слухати лекції про виразні можливості зобра-
ження. Інколи сперечався, інколи просто всміхався, жартом прикриваючи крихти 
ніяковості, але день за днем слухав» [3]. Як і його вчитель, виховуючи інших, 
В.Г. Горпенко завжди навчався сам. Так, наприклад, для ознайомлення з 
методологією викладання дисципліни майстерності актора вже досвідчений пе-
дагог по декілька місяців проводив в різних мистецьких інститутах Радянського 
Союзу, серед яких можна назвати студію – ВНЗ ім. Є. Вахтангова, студію-школу 
ім. В. Немировича-Данченка при МХАТі, ВДІК, ГІТІС тощо. 

Поруч із педагогічною роботою, Горпенко, за словами В.П. Небери, «заре-
комендував себе як режисер з високою кваліфікацією і постійним творчим по-
шуком...» [5]. В.Г. Горпенко роботу на кінофакультеті КДІТМ ім. І.К. Карпенка-
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Карого поєднував з роботою на Київській кіностудії художніх фільмів ім. 
О.П. Довженка.  

У 1979 році Володимир Горпенко як режисер-постановник разом із Михай-
лом Резніковичем зняв двосерійний телевізійний художній фільм «Дощ у чужому 
місті» (1932 хв.) за однойменною повістю Данила Граніна, який сам написав 
сценарій.  

У цьому фільмі грали Геннадій Фролов, Людмила Зайцева, Микола Пень-
ков, Раїса Куркіна, Валентина Ананьїна, Микола Рушковський, Людмила Чинше-
вая, Георгій Кішко та ін. Оператором цього фільму був Наум Слуцький, 
художник-постановник Віктор Мигулько, композитор – Мікаель Таривердієв. 

По сюжету цього фільму інженер Чижегов приїхав у відрядження в малень-
кий провінційне місто, де познайомився з Кірою. Між вже немолодими людьми 
виникло почуття… 

Володимир Горпенко у 1980 році був кінорежисером семисерійного (490 
хв.) телевізійного художнього фільму «Мужність», режисером-постановником 
був Борис Іванович Савченко (нар. 10.04. 1939, с. Анатольєвка Одеської обл.) 
Фільм за сценарієм Олександра Шлепянова розповідав про будівництво міста 
Комсомольска-на-Амурі у 1932 році.  

Ролі виконували: Володимир Антонік, Наталля Андрєйченко, Олена Дра-
пеко, Олександр Галібін, Олександр Кавалєров, Валерій Івченко. 

У наступному 1981 році Горпенко працював кінорежисером широкофор-
матного художнього фільму «Ярослав Мудрий» (156 хв.), режисером-
постановником якого був Лауреат Державної премії СРСР (1978), Заслужений 
діяч мистецтв (1981) Григорій Романович Кохан (нар. 23.06.1931, с. Бортков, 
Львівська обл.).  

У цьому історичному фільму зображено добу правління сина князя Воло-
димира – Ярослава, прозваного «Мудрим». Боротьба із зовнішніми і внутріш-
німи ворогами розвивається паралельно сюжетній лінії кохання князі до простої 
дівчини Любави. 

В ролях: Юрій Муравицький, Петро Вельямінов, Людмила Смородіна, 
Константін Степанков, Олег Драч, Леонід Філатов, Микола Бєлий, Микола 
Бабєнко, Всеволод Гаврилов, Борис Ставицький, Ольга Бєлявска, Андрій Хари-
тонов, Микола Гринько, Вацлав Дворжецький.  

Авторами сценарію були Павло Загребельний, Михайло Вепринський, 
Григорій Кохан, оператором Фелікс Гілєвич, художниками-постановниками: 
Віктор і Лариса Жилко, композитор – Євгеній Станкович. 

Фільм «Ярослав Мудрий» у 1982 році отримав приз і диплом журі колек-
тиву історичних фільмів на Всесоюзному кінофестивалі у м. Таллінні. 

Це була не єдина робота В.Г. Горпенка з Г.Р. Коханом – у 1984 році вони 
працювали в чотирьохсерійному телевізійному художньому фільмі «Прискорен-
ня» за мотивами роману Павла Загребельного «Розгін». 

Картина побудована як ретроспектива спогадів головного героя фільму 
директора науково-дослідного інституту, вченого-кібернетика Петра Карналя 
про військову юність і супутників життя, приводом для якої стала зустріч із 
журналісткою Анастасією. 
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В ролях: Петро Вельяминов, Ігор Янковський, Ростислав Янковський, Во-
лодимир Янковський, Фарида Мумінова, Неллі Пшенна, Вадим Ледогоров, 
Олег Вавілов, Микола Рушковський, Микола Задніпровський, Наталія Панчик, 
Сергій Варчук, Микола Гринько, Олександр Биструшкін, Єкатерина Крупеннікова. 

Авторами сценарію були Павло Загребельный, Михайло Резнікович, 
Григорій Кохан, операторами: Фелікс Гілєвич, Аркадій Першін; художником-
постановником Юрій Муллєр, композитор Євгеній Станкович. 

У 1984 році Володимиру Горпенку довелося перебрати на себе роль ре-
жисера-постановника художнього фільму «Твоє мирне небо», заступивши у цій 
ролі одного із перших українських кінорежисерів, випускника КДІКу (1935) 
Ісака Петровича Шмарука (22.08.1910 – 02.08.1986), якого буквально за декілька 
днів до початку зйомочного періоду з інфарктом забрала «Швидка допомога». 
Звернувшись до Володимира Горпенка з проханням взяти картину, Ісак Петрович 
попросив одне – не міняти склад групи. Фільм було знято без жодних змін 
акторів та групи… 

У цьому фільмі знімалися Емануїл Віторган, Людмила Ярошенко, Костян-
тин Степанков, Василь Корзун, Микола Дупак, Валерій Цвєтков, Бадри Какабадзе, 
Сергій Підгорний, Олександр Мовчан, Геннадій Болотов, Маша Слідовкер, Мико-
ла Гудзь і сам Володимир Горпенко.  

По сюжету цього, за тогочасною термінологією «оборонного фільму», перед 
інженером Михайлом Самаріним, який керував Конструкторським Бюро, було по-
ставлена складне завдання – прискорити роботи по створенню зенітно-ракетного 
комплексу «Заслон», що повинен протистояти новій американській зброї першого 
удару – бомбардувальнику «Блоу».  

Автор сценарію Олександр Біляєв, оператор Олексій Прокопенко, худож-
ник-постановник Георгій Прокопець, композитор Марк Фрадкін, текст пісень Ро-
берта Рождественського. 

Крім того, Горпенко був режисером-постановником короткометражного 
телефільму «Дві смерті» (його дипломна робота).  

Після початку в Радянському Союзі «перебудови» кінематографісти от-
римали можливість робити спільні проекти не лише із фахівцями із соціалістичного 
табору. Так, у 1988–1989 рр. Володимир Горпенко працював із німецьким режисе-
ром Пітером Фляйшманом над фільмом за однойменною науково-фантастичною 
повістю братів Стругацьких «Важко бути Богом».  

Багато що довелося робити в такій складній співдружності Володимиру 
Горпенку, адже до нього від такої роботи відмовився кінорежисер Олег Бори-
сович Фіалко (нар. 28.6.1946, Дружковка, Донецької обл.). 

Це був досить незвичний але надзвичайно корисний досвід. Один з 
авторів сценарію та режисер-постановник з німецької сторони Пітер Фляйшман 
привіз повністю розроблений режисерський сценарій, розкадровки тощо. Оз-
найомившись із матеріалом, Горпенко зауважив, що 450 метрів зайві – були 
запрошені спеціальні фахівці, які доопрацювали сюжетні лінії за допомогою 
комп’ютера. Виникли сумніви у Горпенка і до схем декорацій, зроблених 
німецькими художниками. Після цього були запрошені українські художники 
Оксана Медвідь і Сергій Хотимський, які в неймовірно стислі строки зробили 
ескізи та збудували на Ялтинській натурній площадці просто фантастичні 
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декорації до фільму. Приємно відзначити той факт, що їхні креслення збері-
гаються в Голівуді як взірець чудової роботи. 

Зрештою вдалося перезатвердити акторів, внести зміни в режисерський 
сценарій… Та як остаточно з’ясувалося у перший призначений зйомочний день 
бачення фільму П. Фляйшманом на одностайну думку В.Горпенка і виконавця 
головної ролі Румати голлівудської зірки Біла Петерсена високої художньої якості 
дати не могло. Горпенку запам’яталися його слова: «Я не настільки зірка, аби зня-
тися в поганому фільмі».  

В. Горпенко перед «Совінфільмом», а Біл Петерсен перед англійською стра-
ховою компанією «Комплішен Бонд» поставили питання про необхідність заміни 
П. Фляйшмана. Зйомки було зупинено, представник компанії «Комплішен Бонд», 
єдино яка мала юридичні права на заміну режисерів-постановників, теж дійшов 
висновку про необхідність заміни… Проте на заваді відлученню Фляйшмана від 
режисури став вдало складений контракт, який унеможливлював цю процедуру.  

Після двох тижнів простою П. Фляйшман, сплативши страховій компанії 
шалену неустойку, залишився не лише продюсером, а й режисером-постановником 
фільму, запросивши у якості художнього керівника Є. Гофмана. В знак протесту від 
подальшої участі у роботі над фільмом Володимир Горпенко та Біл Петерсон 
відмовилися. 

У цьому спільному проекті Федеративної республіки Німеччини та СРСР 
грали знані німецькі та радянські актори: Едвард Зентара, Олександр Філіппенко, 
Анн Готьє, Кристіна Кауфман, Андрій Болтнєв, П’єр Клементі, Хьюго Квестер, 
Вернер Херцог, Михайло Глузький, Елгуджа Бурдулі, Ангеліка Томас, Лев 
Перфілов, Ілля Іванов, Михайло Крамар, Регімантас Адомайтис, Бригіт Доль, 
Томас Шюкке, Маркус Орф, Арніс Ліцітіс, Юрій Нещеретний, Іван Герасєвич, 
Вадим Капоріков, Ніна Ільїна, В’ячеслав Ганенко, Геннадій Храпунков, Олег 
Ісаєв, Сергій Озиряний, Геннадій Іванов. 

Над сценарієм працювала група митців: Пітер Фляйшман, Жан-Клод 
Кар’єр, Даль Орлов, Берт Вайншенкер, Валентина Ридванова. У фільмі було 
декілька операторів: Павел Лебешев, Клаус Мюллер-Лауе, Єжи Гостік, Олексій 
Золотарьов, Олександр Шигаєв, Томас Маух. Оксана Медвідь і Сергій Хо-
тимський були художниками-постановниками, а Юрген Фрітц – композитором. 

Восени 1983 р. кафедра режисури кіно і телебачення висунула В.Г. Горпенка 
на посаду в.о. доцента. За словами В.П. Небери, Горпенко не тільки веде актив-
ну наукову і суспільну роботу, але й «зарекомендував себе здатним і перспек-
тивним педагогом» [5]. 29 травня 1985 року кандидату мистецтвознавства В.Г. Гор-
пенко присвоєно вчене звання доцента кафедри режисури кіно і телебачення 
КДІТМ ім. І.К. Карпенка-Карого.  

Чудовий педагогічний талант Горпенка не залишився непоміченим, а то-
му вже в наступному навчальному році, окрім викладання на кінофакультеті 
КДІТМ, В.Г. Горпенко розпочав читати курс лекцій в Київській філії Всесоюз-
ного інституту підвищення кваліфікації працівників телебачення і радіомовлення. 

У першій половині дев'яностих років Горпенко був художнім керівником 
заочного курсу режисерів телебачення, в другій половині дев'яностих років 



 247

(1994 –1999 рр.) доцент кафедри режисури телебачення В.Г. Горпенко в якості 
художнього керівника курсу випустив майстерню режисерів телебачення.  

Всі учні В.Г. Горпенка не лише успішно працюють на телебаченні, а й явля-
ються провідними режисерами українського телебачення. Наприклад, В. Яблон-
ський вважається реформатором режисури спортивного мовлення, вивівши прог-
раму «Футбол на УТН» на провідне за рейтингом місце. Саме випускники 
майстерні Ю. Андрущенко, О. Яковенчук вели чотирьохгодинний прямий ефір 
програм «Доброго ранку, Україно» та «Доброї ночі, Україно».  

Спроможність провести передачу в прямому ефірі завжди являлося ознакою 
вищого професійного класу, програми такої тривалості вимагають від режисерів 
суперпрофесіоналізму. Ряд випускників мали авторські режисерські програми, як, 
наприклад С. Дубров («Сімейний лікар»), що на нинішньому державному 
телебаченні явище унікальне. Студенти М. Шаповалов та М. Слабошпицький стали 
лауреатами двох Всеукраїнських кінофестивалів «Кришталеві джерела».  

Вчитель продовжує жити в роботах своїх учнів, а їх, талановитих, молодих, 
затятих у Володимира Григоровича Горпенка дуже багато – їхня роботи найкраща 
подяка вчителю.  

Та все ж про один випадок щирої, і, що характерно для митців, креативної 
подяки учнів запам'яталась В.Г. Горпенку на все життя [2]. Одного разу в 
Парижі, в гостях у колишнього учня того багатонаціонального курсу, під час 
урочистої трапези на честь вчителя, його запросили до телефону, потім, через 
невеликий інтервал був ще один дзвінок, потім ще, аж доки всі учні не висло-
вили подяку своєму вчителю і не пригубили келих за його здоров'я. І то дарма, 
що вчителя й колишніх учнів розділяли тисячі кілометрів – вдячність не знає 
кордонів, меж і забуття. 

Поставлене на початку статті наукове завдання виконане – досліджене 
педагогічну, наукову і творчу діяльність видатного українського режисера кіно 
і телебачення, доктора мистецтвознавства, професора В.Г. Горпенка. Тим не 
менш, перспективи досліджень у цьому напрямку величезні, оскільки в рамках 
однієї статті неможливо повністю розглянути особливості педагогічної методи, 
назвати прізвища всіх студентів, прослідкувати їхній подальшій творчий шлях 
тощо. Тому будемо сподіватися на нові дослідження і знахідки. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ  

І ДИЗАЙНУ ЯПОНІЇ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ 
 
Стаття присвячена аналізу стильових особливостей формування архітектури і 

дизайну Японії кінця XIX і початку XX століть. 
Ключові слова: архітектура Японії, дизайн, стилі, формування архітектури і дизайну. 
 
The article is devoted to the analysis of stylistic features of the formation of architec-

ture and design in Japan late XIX beginning of XX century. 
Key words: architecture of Japan, design, forming of architecture and design. 
 
Однією з важливих проблем організації внутрішнього і зовнішнього сере-

довища в дизайні є вивчення особливостей формування архітектури і дизайну 
Японії XIX – XX ст. Враховуючи стильові особливості побудови цивільних та 
культових споруд Японії та організації її сучасних інтер'єрів активно вирішуєть-
ся питання вітчизняного дизайну. 

Вивченням вітчизняного та світового досвіду особливостей формування 
архітектури і дизайну Японії XIX – XX ст. зокрема займалися такі провідні вчені 
як О.В. Румянцева, В. Бродский, С.Т. Ісмаилова, Н.А. Иофан та інші. 

Рівень досліджень в цьому напрямку не можна вважати достатньо вивче-
ним, тому ця тематика залишається актуальною і цікавою. 

Вивчення особливостей формування архітектури і дизайну Японії XIX–XX ст. 
Досліджуючи особливості архітектури і дизайну Японії слід звернутися до 

еволюції соціально-політичних процесів, які відбувались в світі та розглядати їх 
в загальному контексті. 

Чим більше модернізувався світ, тим більше уряди і монархи прагнули до 
завоювання все більших і більших територій, що приносили величезний прибуток. 

Саме початок XX століття підштовхнув Японію до подальшої військової 
конфронтації з іншими країнами (в першу чергу з СРСР та США), що згодом 
привело до повного краху японських сподівань на повну світову домінацію. 

На сьогодні Японія – держава, яка відкинула свої амбіції на військове і 
політичне владарювання у світі і зосередила свою увагу виключно на соціально-
культурному та економічному потенціалі. Можливо, початок XX ст.. і подальші події 
навчили японський народ, як потрібно рухатися вперед, не шкодячи іншим і собі. 

Архітектурними пам'ятниками Японії є синтоїстські і буддійські культурні 
культові споруди – святилища, храми, монастирі. 

Храмові споруди Японії, такі, як великий храм Ідзумо (Ідзумо тайся) в 
префектурі Сімане, синтоїстське святилище Ice дзінгу (префектура Міе), майже 
позбавлені забарвлення і прикрас. Вся краса цих простих і практичних споруд 
створюється за рахунок цільного незабарвленого дерева. 
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Вважалося, що кожне синтоїстське божество («ками») повинне мати своє 
святилище. Наприклад, три морські божества почитали в храмі Сумієси в м. 
Осака і, відповідно, там зведено три однакові святилища для кожного божества. 
Вони розташовуються один за одним і нагадують три кораблі у відкритому 
морі. А в храмі Касуга в м. Нара споруджено 4 однакових, розташованих поряд 
святилищ. 

Використання дерева як основного будівельного матеріалу визначалося ря-
дом причин. Навіть у наш час Японія – одна з самих густо покритих лісами країн 
світу, а у минулому лісів було ще більше. Заготівка матеріалів і будівництво з каме-
ня вимагали значно більше зусиль, ніж використання дерева. Вибір будівельного 
матеріалу також визначався кліматом, довгим жарким і вологим літом і досить ко-
роткою і сухою зимою. Щоб легше переносити спеку, приміщення робилися лег-
кими і відкритими, з підведеним над землею підлогою і дахом, що мав довгі звіси, 
що захищають від сонця і частих дощів. Кам'яна кладка не дозволяла забезпечити 
природну вентиляцію приміщень. Дерево менше нагрівається від жари влітку, а 
взимку менше охолоджується, краще поглинає вологу і, що істотно, краще пе-
реносить поштовхи землетрусів, щоденно що трапляються на Японських остро-
вах. Мало значення і те, що дерев'яний будинок можна було розібрати і зібрати 
в новому місці, що вельми скрутно відносно кам'яного. 

Практично всі японські споруди є комбінаціями прямокутних елементів. 
Кола з'являються тільки у верхній частині конструкцій двох'ярусних пагод. Та-
ким чином, всі будівлі є комбінаціями опорно-балочних структур з осьовою 
симетрією. В конструкції будівель практично не використовувалися діагоналі 
для додання жорсткості, це компенсувалося за рахунок використовування 
міцної деревини – кіпариса, кедра. 

Починаючи з храмами Ice в японській архітектурі переважала тенденція 
до горизонтального розвитку простору. Це ще більше посилювалося характер-
ними дахами споруд. Критий черепицею дах з широкими звісами – відмінна ри-
са китайської архітектури. Китайська архітектура в Японії знаходила застосування в 
основному при споруді монастирів буддистів і храмів, які є найважливішою части-
ною культової архітектури Японії. Прикладом цього може служити побудова-
ний на початку VIII ст. храм буддиста Хорюдзі – найстародавніший пам’ятник 
дерев’яної архітектури, що зберігся, в світі. Але навіть в ньому присутній 
японський колорит. На відміну від сильно заломлених вгору карнизів, харак-
терних для китайської архітектури, низхідні лінії дахів Хорюдзі так витончено 
заломлені, що здаються майже горизонтальними. Надалі ширина карниза була 
значно збільшена. Так, при широкому запозиченні китайської архітектури ак-
цент на горизонтальності породив самобутній і неповторний вигляд японської 
архітектури [4]. 

Коли буддизм проник до Японії, сакральні предмети були найважливішими 
об'єктами поклоніння, тому пагода, де вони знаходилися, стояла в центрі мона-
стиря. В Асука-дера (його будівництво почалося в 588 р.) пагода знаходилася в 
центрі, з трьох сторін оточена головними залами. В храмі Сітеннодзі (приблиз-
но 593 р.) єдиний головний зал розташовувався за пагодою. Це говорить про те, 
що пагода вважалася найважливішою спорудою. Проте вже в монастирі Кава-
радера (середина VII ст.) і в монастирі Хорюдзі (VII ст.) пагода була зміщена з 
центру. В монастирі Якусидзі (кінець VII ст.) центральною будовою є головний 
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зал, а дві пагоди стали декоративними елементами комплексу. Що відносяться 
до VIII ст. храми Тодайдзі і Дайандзі мають також по дві пагоди, але вони 
побудовані вже за внутрішньою огорожею, як і єдині пагоди храмів Кофукудзі і 
Тоседайдзі. 

Навіть зараз величезні масштаби стародавніх храмів буддистів вражають 
їх відвідувачів. Зал, в якому розміщується «дайбуцу» (велика статуя Будди), в 
храмі Тодайдзі в місті Нара, будівництво якого завершилося в VIII ст., є 
найбільшою дерев'яною спорудою в світі. 

Особливості японської архітектури і дизайну (принцип горизонтальності, 
злиття архітектури і інтер'єру будівель) виявилися якнайповніші в житлових 
спорудах – як тих, що будувалися для знаті, так і в житлах простого люду. 

В традиційній архітектурі Японії виділяють два найважливіші стилі: 
сінден і сеін.[6] 

Перший свою назву отримав від центральної споруди садиби - головного 
залу сінден (буквально – спальний зал). 

Відповідно до закону по забудові столиці Хейан (Ке) (сучас. Кіото) сади-
ба займала площу із стороною квадрата приблизно 120 метрів і була оточена 
поряд низьких дерев. Садиби більшого розміру відповідно будувалися на 
площі, в 2 або в 4 рази більше мінімальної. Типова садиба мала осьову 
симетрію в забудові, в центрі розташовувався головний зал з виходом на 
південь. Дах залу покривався корою кіпариса і звішувався на південну сторону 
над ступенями, провідними в зал з ландшафтного саду. Сад, що ретельно пла-
нувався, звичайно включав ставок з островами, сполученими містками. З 
східної, західної і північної сторін до головного залу примикали павільйони і 
прибудови. Кожний павільйон з'єднувався з головним залом або з іншими при-
будовами закритими або відкритими переходами. В саду, що займає всю 
південну частину садиби, влаштовувалися різні церемонії. На ставку, на палях 
споруджувався відкритий павільйон для музичних уявлень, сполучений з го-
ловною будівлею декількома переходами. 

Головний зал складався з внутрішнього приміщення, оточеного зі всіх 4 
сторін поряд колон. Зал міг бути збільшений з однією і більш сторін шляхом 
додавання додаткового ряду колон. Під звісами даху знаходилася веранда. З 
двох сторін робилися двері, а проміжки між зовнішніми колонами закривалися 
ґратчастими панелями, які кріпилися зверху на петлях. Окрім невеликої кімнати 
для сну і зберігання утварі, внутрішній простір не мав практично ніякого 
розподілу. Пол покривався дошками, на нього укладалися татамі (товсті 
солом'яні циновки) і подушки для сидіння і сну, а приватність забезпечувалася 
установкою стулкових ширм і завіс, крім того, на перекладинах, службовців для 
кріплення петель стінних панелей, вішали екрани з бамбука. 

Єдиний що дійшов до нашого часу зразок цього типу споруд – Госе 
(імператорський палац в Кіото), що служив будинком для багатьох поколінь 
імператорів. 

Інший найважливіший стиль житлової архітектури і дизайну – сеін (бук-
вально – бібліотека або студія), що сформувався під впливом дзен-буддизму. 
Так в монастирях секти Дзен називалися покої настоятеля. Цей стиль був роз-
роблений в періоди Камакура і Муроматі на базі класичного сінден, а в періоди 
Адзуті-Момояма і Едо він став широко застосовуватися як в гостинних і жит-
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лових приміщеннях монастирів, так і в будинках військової знаті. Дотепер він 
служить зразком житлового будинку в традиційному стилі. 

З'явились споруди в декілька поверхів – Кінкакудзі (Золотий павільйон) і 
Гінкакудзі (Срібний павільйон) в Кіото, виникло мистецтво сухих ландшафтних 
садів, в яких пісок, каміння і чагарник використовувалися як символи води і гір. 

Більшість замків в Японії була побудована в XVI ст., в період міжусобних 
феодальних воєн. І хоча вони будувалися як військові бази, в мирний час замки 
з'явилися основою для утворення численних міст. Як символ потужності, замок не 
тільки оснащувався головною спорудою баштового типу, але і перетворювався та-
кож на справжній центр мистецтв. Архітектура, скульптура, ремісничі вироби, жи-
вопис і садівництво естетично служили внеском в одне ціле. Замок таким чином 
часто втрачав свій військовий характер, стаючи своєрідним політичним і духовним 
центром. 

Традиційні житлові дома неправлячих класів населення мають загальну назву 
мінка. Звичайно досить простої конструкції, вони будувалися до кінця XIX ст., поки 
японська архітектура не підпала під західний вплив. Мінка в сільських областях 
називалися нока, в селах рибаків – гека, а в містах – матія. 

В конструкції в основному використовувалося дерево – для несучих ко-
лон і перекладини каркаса, а також для стін, підлоги, стелі і даху. Що знахо-
дяться між колонами грати з бамбука, скріплюючи вапном, утворювали стіни. 
Вапно використовувалося і на даху, який потім покривався травою. З соломи 
робили тверді тонкі підстилки мусіро і більш міцні ціновками татамі, які клали-
ся на підлогу. Камінь застосовувався тільки для фундаменту під колонами і не 
використовувався в стінах. Після припинення періоду самоізоляції в портових 
містах стали формуватися західні квартали, які забудовувалися звичними для 
іноземців будівлями. До цього періоду відносяться і російські споруди на 
японській землі [8]. 

З реставрацією Мейдзі в 1868 p., коли Японія вступила на шлях модерні-
зації, були освоєні нові конструкційні технології, що використали цеглину і ка-
мінь. Новий стиль отримав широке визнання у всій країні як стиль будівель 
державних підприємств і установ. Особливо популярними стали будівлі контор 
і резиденцій в стилі західного дизайну. В Японії працювали багато архітекторів 
із США і Європи. В 1879 р. Токійський технологічний коледж закінчила ціла 
плеяда архітекторів, які потім стали грати ведучу роль в будівництві в країні. 

Найвідоміші споруди західного стилю – Банк Японії і Токійський вокзал 
архітектора Тацуно Кінго, Імператорський палац Акасака архітектора Катаяма 
Токума. 

Проте кам'яні і цегляні будинки, побудовані звичайними методами, не 
витримали землетрусу 1923 p., який поруйнував Токіо і околиці. Досягнутий 
прогрес в розробці методів будівництва сейсмоутримуючих будівель дозволив 
залізобетонним спорудам з'явитися в японських містах приблизно в той же час, 
що і в Західній Європі. 

Після другої світової війни Японія, оправившись від важких потрясінь, 
вступила в період прискореного економічного зростання, коли використовуючи 
сталь і бетон інженерна архітектура Японії вийшла на один з вищих рівнів в світі. 

Значний прогрес японської архітектури став помітний для всіх в 1964 р. 
під час літніх Олімпійських ігор в Токіо. До цього часу був побудований ком-
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плекс спортивних споруд, спроектованих Танге Кендзо. Будівля олімпійського 
стадіону має оригінальний зігнутий дах, що воскрешає японські традиції [2]. 

Танге з кінця 60-х pp. створює ряд проектів будівель і комплексів, в яких 
послідовно розвиває ідею «просторової архітектури», уподібнюючи будівлі і 
комплекси дереву, що росте. Зараз гнучка просторова структура стала майже 
обов'язковою характеристикою що зводяться в Японії будівель. 

Комплекс хмарочосів на заході Центрального Токіо став символом 
економічної потужності Японії. В 1991 р. в районі Сіндзюку за проектом Танге 
була побудована найвища в Токіо будівля – Токійський муніципалітет – 243 
метри. Ця споруда з двома 48-поверховими баштами нагадує європейський го-
тичний собор. 

Національними традиціями пройняті проекти Андо Тадао. В побудованих 
їм будівлях завжди продуманий доступ до природного світла, до природи, зав-
дяки чому їх мешканці можуть насолодитися незабутніми картинами, 
спостерігаючи, наприклад, зміну пір року. 

Світову популярність також здобула діяльність Кійонорі Кікутаке, Куро-
кава Кісьо, Макі Фуміхіко, Ісодзакі Арата і інших архітекторів. 

Японський стиль в дизайні та архітектурі інтер'єру відрізняється бездо-
ганними колірними поєднаннями і лаконічними формами. Це мінімалістсько-
декоративний стиль, в якому ніщо не перенавантажує увагу, простір структуро-
ваний спокійний і виразний. У територіально невеликій, перенаселеній країні 
особливо цінується простір, тому і внутрішній устрій приміщень зводить до 
мінімуму меблі і інші звичні атрибути будинку, з тим щоб компенсувати його 
дефіцит. У японців особливе відношення до природи, тому японський стиль 
асоціюється з природними кольорами, переважно в світлій гаммі: білий, кремо-
вий, молочний. Стримані світлі тони характерні і для японських меблів. По-
верхня меблів і стін гладка, не фактурна. Тканини теж кремові і білі, переважно 
натуральні: виляск і шовк. Місце для відпочинку розташовується в центрі 
кімнати. 

Типова деталь – японська розсувна стінка, і звичайно, бамбукові меблі. 
Ієрогліфи майже неминучий атрибут оформлення житла «під Японію». При-
хильникам цього етностилю виробники пропонують декоративні комплекти 
постільної білизни, портьєри, покривала, прикрашені ієрогліфами і іншими 
стилізованими національними малюнками. Є і відповідний посуд для чайної 
церемонії, особливі блюда для традиційних рибних блюд, шкатулки, скульпту-
ри, прикрашені елементами, що повторюють лінії японських пагод. У такий 
інтер'єр чудово вписуються скромні невисокі меблі, канапки і столи різної ви-
соти [1]. 

Неодмінним мешканцем будинку в Японії є карликове дерево «бонсай». 
Така сосна або квітуча слива висотою в півметра навіває господарям думки про 
безсмертя. 

Стіни приміщень звичайно нічим не прикрашаються, але хорошим до-
повненням до вже створеного інтер'єру послужать яскраві паперові віяла і гра-
вюри в стилі періоду Мейдзі. 

В сучасному світі і безпосередньо в Європі постійно росте попит на 
східну культуру і японські меблі. На Заході дуже модним все, що має 
відношення до Сходу. Особливо мешканців сучасних міст приваблює Японія – 
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самобутня, таємнича країна, багатовікові традиції якої дозволяють створювати 
цікаві зразки внутрішнього і зовнішнього середовища в дизайні та архітектурі. 
Японська естетика дотримується принципу «все зайве – жахливе». 

Основа японського інтер'єру – пустота, яка підкреслює внутрішню витонче-
ність того нечисленного, що є в домі. Тому принциповою особливістю японського 
стилю є мінімалізм. Ті ж тенденції продивляються в дизайні і виробництві меблів. В 
домі повинні бути тільки найнеобхідніші предмети меблів, побуту і декору. Всі 
речі, домашні принади, тощо ховають у вбудованих шафах. 

Предмети повинні бути не лише практичними, але й красивими. А краси-
ве лише те, що має неповторне обличчя. Кожна річ в японському інтер'єрі 
унікальна. При цьому неповторність і краса речі може бути зрозуміла лише її 
власникам. 

Виготовлення домашніх меблів в Японії – явище порівняно молоде. Для 
традиційного японського дому зі стінами, що розсуваються, і підлогою, що 
вкрита циновками-титами, меблі практично не потрібні. Хіба що низенький 
столик, за яким можно вмоститись, сівши на підлогу, полиці для зберігання 
білизни, що закривається панеллю, та жаровні, довкола котрої мешканці дому 
гріються холодними зимовими вечорами. Ніяких диванів, крісел, ліжок, 
торшерів, стільців, письмових столів і інших меблів, без яких неможливий 
європейський дім. 

Американський природознавець Морзе, який опинився в Японії в середині 
XIX ст., писав в своєму щоденнику: «В японських будинках меблів на диво мало. 
Проте кожний предмет інтер'єру не тільки максимально раціональний, але й ство-
рений з майстерністю, яка не співставляється зі зразками інших країн.» 

Підводячи підсумки особливостям та напрямкам японської культури ок-
ремою гілкою слід виділити промисловий дизайн, який розвивається стрімкими 
темпами і є провідним напрямком сучасного світового дизайну. Так наприклад, 
«Sony» – це міжнародна компанія, заснована в Токіо в 1946 році, Sony була за-
думом двох людей. Інженер Масару Ібукі та фізик Акіо Моріта. Корпорація 
Sony відрізняється від багатьох інших виробників аудіо та відео апаратури тим, 
що вона не тільки робить телевізори, відеокамери й музичні центри, але й веде 
величезну науково-дослідну роботу. Величезна кількість форматів і технологій, 
які стали невід'ємною частиною сучасного життя, з'явилися у лабораторіях 
«Sony» [5, 6]. 

Якісний дизайн товарів та новаторські ідеї вже довгий час є ознаками тор-
гової марки «Sопу». Всесвітня корпорація Sony Design достатньо представлена у 
всьому світі. Провідні дизайн-центри знаходяться в Токіо, а допоміжні студії – у 
Лос Анджелесі, Лондоні, Сінгапурі та Шанхаї. 

Центром всесвітньої організації промислового дизайну є Токіо. Цей творчий 
центр контролює роботу дизайнерських груп у всьому світі. Під його керівництвом 
працюють провідні студії, які розробляють дизайн автомобілів домашньої 
електротехніки (телевізорів, домашніх аудіопристроїв) та портативної апаратури 
(таких як WALKMAN®, Cyber-shot, VAIO, та PlayStation®) – це лише деякі товари 
з багатьох, чудовий дизайн яких приніс різним японським компаніям, в тому числі 
компанії «Sony» популярність. Не даремно багато товарів отримали престижні 
нагороди за дизайн. Яскраві тенденції створювалися протягом століть 
відповідно до одного з численних принципів японської естетики в автомобільному 
дизайні 
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Нещодавно в Японії з'явився новий дизайнерський напрямок, так званий – 
«харчовий» дизайн. Основне положення якого – зламати межу між їжею та 
навколишнім середовищем. 

Нова течія вперше зародилась у Франції декілька років тому, але так і не 
вийшла за межі художніх галерей. Можливе це приживеться в Японії, де люб-
лять добре і красиво поїсти. Експерти запевняють, що потенціал нового ринку 
органічно вписується в японську культуру і не може терпіти шаблонів. 

Сучасні виставки «харчового дизайну» користується у токійців великим 
успіхом. При вході в ресторан клієнтам подають страви на тарілках у вигляді 
виноградних листків з надписом «З’їж мене». Такі листки більше схожі на кар-
тон, та зроблені з борошна і є харчовим продуктом. Зал прикрашають жалюзі з 
шинки та салямі. їх також можна відривати та використовувати в їжу. 

Організатори таких виставок вважають, що харчовий дизайн розкриває 
всі почуття людини, одночасно клієнт насолоджується атмосферою і отримує 
естетичну насолоду, що дуже близьке японському менталітету [3]. 

Підводячи підсумки особливостям формування дизайну та архітектури 
Японії слід сказати, що Японія – одна з країн, де дизайн-освіта є важливим елеме-
нтом державної політики. Зовсім недавно сформувалася школа японського дизай-
ну, яка, спираючись на гігантську художню культуру, на сучасну систему 
генетичної освіти в школі, не звертає уваги (зовні, принаймні) на питання 
художньої творчості в дизайні. Японський дизайн здатний робити що завгодно, де 
завгодно і кому бажано. На сучасних технологіях японські дизайнери стилізують 
свою продукцію свідомо і принципово під характер того місця земної кулі, куди її 
адресують, при цьому сама школа анонімна, ім'я дизайнера майже ніколи не буває 
відоме. 

На сьогодні японський дизайн відрізняється бездоганними колірними 
поєднаннями і лаконічними формами. Це мінімалістсько-декоративний стиль, в 
якому ніщо не перенавантажує увагу, простір структурований спокійний і ви-
разний. У територіально невеликій, перенаселеній країні особливо цінується 
простір, тому і внутрішній устрій приміщень зводить до мінімуму меблі і інші 
звичні атрибути будинку, з тим щоб компенсувати його дефіцит. У японців 
особливе відношення до природи, тому японський стиль асоціюється з природ-
ними кольорами, переважно в світлій гаммі: білий, кремовий, молочний. 
Стримані світлі тони характерні і для японських меблів. Щодо ландшафтного 
дизайну, практично всі японські споруди є комбінаціями прямокутних елементів, 
що на контрасті з природними формами створюють дивовижні композиції. 

Підводячи підсумки щодо формування дизайну та архітектури Японії слід 
виділити такі характерні особливості: 

1) використання стриманих пастельних кольорів, які гармонійно вписуються 
в навколишнє середовище; 

2) застосування лаконічних форм; 
3) максимальне використання внутрішнього та зовнішнього простору; 
4) активне використання традицій східної культури і Японії зокрема; 
5) застосування природно-екологічних матеріалів і зокрема дерева, як од-

ного з основних будівельних матеріалів; 
6) максимальне наближення до природи в використанні всіх елементів в 

композиції. 
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У статті схарактеризовано особливість ґенезису стилів сучасної хореографії – 

неокласики та постмодерну. Аналізується творчість видатних балетмейстерів ХХ 
століття.  
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We characterized feature of the genesis of contemporary dance styles - neoclassical 

and postmodern. Analyzes the work of outstanding choreographers of the twentieth century.  
Key words: contemporary choreography, neoclassical style, postmodern, choreographer, 

dance forms, ballet. 
 
У другій половині ХХ століття більшість танцювальних і балетних форм 

які розвивались під впливом певної художньої стилістики чи течії, набули форми 
самостійного завершеного виду. «Неокласика», «постмодерний балет», «постмо-
дерністський танець», «модерн джаз танець», «контемпорарі данс», «буто», 
«теп», «хіп-хоп» тощо, були відмінні від класичного балету , народного та баль-
ного танців. Але ці танцювальні і балетні форми єднало те, що їх розвиток 
здійснювався на протязі ХХ століття та їх репрезентація точно відповідала всім 
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вимогам «сучасності». Тобто є підстави вважати їх складовими різновидами 
сучасної хореографії, як одного з видів хореографічного мистецтва взагалі.  

Метою є – виявити особливості неокласичного і постмодерного стилю в 
сучасному балеті, а також: 

– проаналізувати наукові дослідження у галузі балету ХХ ст.; 
– схарактеризувати творчість представників неокласики і постмодерну в 

балеті; 
– визначити головні виразні засоби стилістики неокласики і постмодерну в 

сучасному балеті. 
Об’єктом дослідження – є художня культура, предметом – розвиток балет-

ного стилю у сучасній хореографії від неокласики до постмодерну. 
У 70–80-х рр. радянські балетознавці В. Уральська, Н. Ельяш прагнули 

аналізувати окремі ознаки сучасної хореографії, проте ці дослідження були 
розрізненими, несистематизованими і являли собою лише аналіз творчості та 
огляд гастрольних виступів зарубіжних театрів і труп, які приїздили до СРСР, в 
особливості Дж. Баланчина, Дж. Кранко, Р. Пті, С. Лифаря, М. Бежара, Е. Ейлі, 
Дж. Ноймайера. Також радянські балетознавці проводили художній огляд та 
критичний розбір творчості радянських хореографів Ф.Лопухова, К. Голей-
зовського, Ю. Григоровича, Л. Якобсона, І. Бєльського, Б. Ейфмана та інших.  

Починаючи від кінця 50-х і впродовж 60-х років ХХ ст. хореографи часто 
поєднували техніки новітніх форм танцю (джазу, модерну, експресіонізму, 
конструктивізму, імпресіонізму, кубізму, абстракціонізму, рок-і-поп видів) 
з класичним, народним і етнічним танцем. Тим самим вони створювали нові 
техніки й форми, надаючи технікам новітніх форм універсальності. Перші 
спроби поєднати класичний танець з імпресіонізмом, експресіонізмом, кубізмом, 
акробатикою були здійснені М. Фокіним, В. Ніжинським, Б. Ніжинською, 
Л. Мясіним, Дж. Баланчіним, Ф. Лопуховим, К. Голейзовським, Л. Якобсоном. 
Однак остаточне поєднання різних форм і технік танцю відбулось у другій 
половині ХХ ст. Починаючи від 60-х років, балетмейстери стали поєднувати не 
тільки різні види танцю, а й різні види мистецтва (спів, конферанс, цирк, кіно то-
що). Одним з перших це здійснив М. Бежар. Отже, через брак єдиного поняття для 
визначення поєднуваних форм, що ускладнюють роботу вітчизняних мистецтво-
знавців і хореографів-практиків, пропонується називати ці форми синтезованими. 
До синтезованих танцювальних форм ми відносимо фокінізм, неокласику, 
соцреалістичний балет, естрадний танець. 

Творчість Михайла Фокіна започаткувала цілу епоху в історії як російського 
балету, так і балету Західної Європи, яку в наш час прийнято називати 
фокінізмом [7, 324–326]. 

Принципи роботи, творчі знахідки балетмейстера, збережені й збагаченні 
його послідовниками, визначили напрям розвитку хореографії на кілька 
десятиліть. Неабияка музичність Фокіна дозволила йому продовжити започатковані 
його попередниками пошуки в галузі танцювального симфонізму й утвердити 
безсюжетний балет, створений за законами музично-хорео-графічної розробки, 
як самостійний жанр. Проте в творчості Фокіна провідне місце посідав балет 
сюжетний, драматично-напружений, дієвовонасичений. 

Хореограф-реформатор прагнув кожній виставі надати неповторності, 
він створював балети, цілісні за стилістикою, хореографічною мовою, звертався 
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до танцювального фольклору (танці Київської Русі, танцювальні форми Арабського 
Сходу, половецькі танці, іспанські, угорські танці) та суміжних видів мистецтва 
(акробатика, пантоміма). Класичний танець для Фокіна не був універсальною 
системою, а лише однією барвою, рівноправною з характерним танцем, 
вільною пластикою та іншими виражальними танцювальними засобами. Життя 
в його балетах поставало вакхічним святом, у яке дисонансом вривалися теми 
самотності, втрати ілюзій, приреченості, неприборканих пристрастей. Балет-
мейстер ніби стверджував, що прагнення до мрії, навіть якщо вона ілюзорна, 
досягнення її, навіть якщо вона смертоносна, є кульмінацію в житті людини, 
миттю перемоги її духу [7, 311–313]. 

У 1902–1912 рр. та 1914 рр. Фокін [7, 230–233] працював художнім 
керівником, балетмейстером і танцівником Російких сезонів і трупи Російкого 
балету С. Дягілєва. У 1901–1911 рр. він викладав у Петербурзькому театраль-
ному училищі. Незважаючи на те, що М. Фокін започаткував імпресіоністичні 
тенденції в російському балеті, більшість його робіт все ж таки належать до не-
окласики. Власне художній метод [7, 320–325], започаткований ним, відомий 
у хореографії як фокінізм. Крім балетмейстерської роботи, М. Фокін збага-
тив сучасне хореографічне мистецтво новою теорією: система професійної 
підготовки для артистів балету; принципи балетної естетики і архітектоніки ба-
лету, яка повинна відповідати вимогам сучасності; запобігання внесенню у 
сучасні танцювальні форми – аматорські непрофесійні нововведення, абстрактні 
теорії, які не підкріпленні професійними хореографічними знаннями. М. Фокін 
залишив мемуари, статті, присвячені теорії, й естетики балету, а також власні 
спогади про свої балетні постановки [1, 5–8]. 

Серед учнів М. Легата та М. Фокіна був Федір Лопухов [9, 87–89] (1886–
1973 рр.), представник ще однієї російської балетної родини (обидві сестри Ло-
пухова були танцівницями), який власною творчістю збагатив досвід свого пе-
дагога. 

Дебют його відбувся 1905 р., у випускній виставі «Ацис і Галатея» (ба-
летмейстер М. Фокін), у якій він виконав партію Ациса. Протягом 1905–1909 
рр. та 1911–1922 рр. він був солістом Маріїнського театру, у 1910–11 рр. – гаст-
ролював у США. У 20-х–50-х рр. він – художній керівник трупи Театру імені 
Кірова, в 1931–1935 рр. – організатор і керівник балетної трупи Ленінградського 
Малого театру, у 1936–1941 рр. – художній керівник Ленінградського хореограф-
фічного училища. 

Лопухов одним із перших радянських балетмейстерів почав відновлювати 
і реставрувати класичні балети («Спляча красуня», «Раймонда», «Лебедине озе-
ро», «Дон Кіхот», «Баядерка», «Лускунчик», «Жизель» «Сильфіда», «Корсар», 
«Капелія», «Марна передсторога», зберігаючи для майбутніх поколінь академічні 
шедеври класичних майстрів балету XIX ст. Для вираження сюжету, дії, 
характерів у своїх постановках Лопухов використовував канонічні композиції 
та форми класичного танцю, доповнюючи їх оновленою танцювальною лекси-
кою. Класичний танець, який хореограф вважав основним засобом виразності, 
збагачувався переважно елементами акробатики. Завдяки цьому значно збага-
тилася і посилилася техніка у дуетно-сценічному танці, як у навчальній 
дисципліні, так і як, виражальний засіб багатьох балетних вистав. 
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Лопухов створив безсюжетний програмний балет-симфонію «Танцсим-
фонію» [5, 6] «Велич Всесвіту» на музику Четвертої симфонії Л. ван Бетховена 
(1923 р.). Відгукуючись на поклик часу, Лопухов часто створював сюжетні 
балети як синтетичні вистави, вводячи спів, слово, ексцентрику, буфонаду, 
циркові елементи, театр ляльок тощо. Проте й тут класичний танець був 
провідним. Ф. Лопухов звертався до різноманітних тем, серед них до сучасних 
йому, шукаючи пластичне вираження образів сучасників. Істотну роль у роз-
витку російського балету відіграли такі його постановки, як: «Пульчинела» 
(1926 р.), «Весняна казка» на музику П.І. Чайковського – Асаф’єва (1947 р.). 

Ще один послідовник М. Фокіна в російському балеті – артист і балет-
мейстер Касьян Голейзовський (1892–1970 рр.) [9, 67–69]. Він з перших років 
артистичної діяльності вивчав мистецтво балетмейстера, був учасником нова-
торських пошуків М. Фокіна і О. Горського. У 1916 р. працював балетмей-
стером Мамоновського театру мініатюр і театру «Летюча миша». Музичність і 
багата фантазія у сфері хореографічних форм визначили самобутність творчості 
Голейзовського. 

Утверджуючи власний стиль [9, 40], він звертався до творів С. Рахманінова, 
А. Скрябіна, Ф. Шопена, щоб знайти балетні відповідності з емоційно-пластичною 
виразністю музики. Діяльність Голейзовського привертала увагу глядачів і 
критиків. У Большому театрі Голейзовський поставив у 1925 р. за своїм 
сценарієм балет «Йосип Прекрасний» на музику Василенка. Він порушив тему 
моральної чистоти героя, який вступає в конфлікт з бездуховністю навколиш-
нього світу. Доводячи свою художню спроможність, Голейзовський пластично 
змінював класичний танець відповідно до сучасності, звертався до гротеску 
(«Іспанські танці» та «Ексцентричні танці» на музику Дунаєвського, танці герлс 
та інші). Він був автором багатьох полемічних статей про балет [29, 6–7]. 

Не можна обійти увагою молодшого представника фокінізму, радянсько-
го артиста і балетмейстера Леоніда Якобсона (1904–1975 рр.) [35, 33–35]. Його 
першою великою роботою стала постановка другого акту балету «Золоте 
століття» Д. Шостаковича (1930 р., Ленінградський театр опери та балету). 
Послідовник М. Фокіна, К. Голейзовського, Ф. Лопухова, сучасник Дж. Баланчіна, 
Якобсон завжди йшов «проти течії». У молодості він заперечував класичний 
танець, у зрілі став ініціатором оновлення класичної лексики, збагативши її 
виражальні можливості за допомогою інших танцювальних форм, а також, як і 
Баланчін, ускладнюючи класичні «pas». Він розробляв балет, використовуючи 
при цьому специфічні хореографічні засоби вирішення сюжету, запозичував 
образи і прийоми інших видів мистецтва [9, 74]. 

Наскрізною темою його творчості стало висміювання й осудження різних 
форм лиха і соціальних вад, провідною формою балетмейстерського мистецтва – 
хореографічна мініатюра. Кращі зі створених та нові мініатюри були поєднані в 
одну виставу «Хореографічні мініатюри» (1959 р.), «Клоп» (1962 р.). Якобсон був 
художнім керівником Ленінградського ансамблю «Хореографічні мініатюри», з 
яким поставив балети «Pas de deux» і «Політ Тальоні» на музику В.А. Моцарта. 
Він дав поштовх до створення сучасного авторського балетного театру в СРСР, 
що було втілено в творчості Б. Ейфмана. 

Ролан Пті створив трупи «Балет Єлисейських полів» (1945–51 рр.) [6, р. 49–
51] та «Балет Парижа» (1948–1967 рр.), поставив балети «Мандрівні комедіанти» 
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Соге (1945 р.), «Кармен» на музику Ж. Бізе (1949 р.). До його кращих робіт 60–70-
х рр. можна зарахувати «Собор Паризької Богоматері» (1965 р.).  

Пті працював у жанрі драматичного балету, тяжіючи чи то до трагедії, чи 
то – у ранній період – до буффонної комедії, проте завжди створював свої по-
становки на живих характерах, поєднував класику з модерном і джаз-формами. 
У кращих балетах він відтворював реальні суперечності життя розв’язуючи їх у 
гуманістичному дусі (заперечення неминучості лиха, моральна стійкість, 
віра в людину) [9, 76]. 

У 1926 р. Нинет де Валуа [4, 57] (дебютувала в театрі «Ліцеум», Лондон; 
солістка Російського балету Дягілєва у 1923–1925 рр.) відкрила в Лондоні 
Академію хореографічного мистецтва. Надаючи значення класичному танцю у 
вихованні, Валуа від самого початку включала до репертуару вистави російської 
та західної балетної класики («Лебедине озеро», «Лускунчик», «Жизель» 
«Сильфіда» «Дон Кіхот», «Корсар»). Перші успіхи трупи пов’язані з хореогра-
фічним втіленням творів англійського мистецтва: «Кар’єра марнотрата» Гордона 
(1935 р.) на тему картин У. Хогарта, «Наше видовище» Бойса 1940 р. за карикату-
рами Т. Роулендсона. Балети Валуа відрізнялись експресивністю і драматичністю. 
Творчість її та Ф. Аштона формувала естетичні принципи англійського неокла-
сичного драмбалету, допомагала його становленню й розвитку. 

У 1931 р. Фредерік Аштон (1904–1988 рр.) створив для Товариства Ка-
марго пародійний балет «Фасад». Обійнявши посаду провідного балетмейстера 
в «Селдерс Уелс балле». Він створив кілька постановок, що відрізнялися тон-
кою музичністю та майстерністю композицій і ґрунтувалися на оновленому 
класичному танці й симфонізації музики і хореографії. Наприкінці 40-х рр. Аш-
тон створив «Симфонічні варіації» на музику Франка як зразок неокласики 
англійського балетного театру (1946 р.). У 1936 р. Ф. Аштон [4, 56], у трупі 
«Балле Рамбер» поставив «Сюїту капріоль» Уорлока (1930 р.), «Маски» Пален-
ка (1933 р.). 

З 1970 р. художнім керівником і головним балетмейстером Королівського 
балету став Кенет Макмілан (1929–1992 рр.), поставивши тут «Ромео і 
Джульєтта» (1965 р.) муз. С. Прокоф’єва, «Манон» (1974 р.) муз. Ж. Масне 
[189], «Принц Пагод» (1989 р.) муз. Брітена, «Іудине дерево» (1991) на сучасну 
рок музику. Використовуючи лексику класичного танцю, Макміллан усклад-
нював і видозмінював її відповідно до сценічного та психологічного вирішення 
вистав. Композиції його відрізнялися динамічністю, експресією, психологічним 
напруженням [9, 76]. 

Відродження Штутгартського балету тривало протягом 1961–1973 рр., [6, 
541], коли трупу очолював англійський балетмейстер Джон Кранко (1927–
1973 рр.) [6, 68]. Характерною ознакою творчості Кранко є теплий, а іноді 
гострий гумор, вміння передати зміст у танці, розкрити характери засобами 
хореографічної драматургії. Відомість Кранко приніс балет «Дама й блазень» 
на музику Верді (1954 р.). Перший багатоактний балет – «Принц Пагод» (1957 
р.). У 1961 р., очоливши Штутгартський балет, він зміг поєднати колектив у 
цілісний художній організм [2, 54]. 

Вистави Кранка оригінальні за вирішенням, органічним поєднанням 
танцювальної та акторської майстерності. Неокласичні прийоми в балеті – 
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оновлення класичної лексики, танцсимфонія із пантомімою, психологічні, 
складні і акробатичні прийоми в дуетному танці. Серед його постановок – «Ро-
мео і Джульєтта» С. Прокоф’єва (1962 р.), «Євгеній Онєгін» на музику П. Чай-
ковського-Штольца (1965 р.). Кранко багато зробив для розвитку штутгартської 
балетної школи у галузі професійного навчання, балетмейстерської майстерності, 
що стала зразком для танцювальних академій, які відкривалися в багатьох 
містах Німеччини. Він брав активну участь у роботі «Товариства Новера», яке 
пропагандувало хореографічне мистецтво, стимулював діяльність молодих 
балетмейстерів – Дж. Ноймайєра, І. Кіліана, У. Форсайта. Достатньо об’єктивно 
про творчість Кранка висловився М. Лієпа: «Остроумно соединив классику с 
бытовыми движениями и пантомимой, Кранко превратил в великолепные хо-
реографические спектакли и роман Пушкина, и комедии Шекспира…, мы уви-
дели балеты большой психологической глубины, полные чистой танцевальной 
лирики и искрящегося веселья» [8, 48]. 

Пізнім неокласиком – постнеокласиком балету в Нідерландах можна вва-
жати балетмейстера Іржи (Жирі) Кіліана [28, 208–211]. Найвідомішй його балет – 
«Симфонія ре-мажор», першу версію якої він створив у жовтні 1976 р. Єдиною 
метою балету було показати комічність манірних прийомів класичного танцю. 
На прем’єрі в Чіркустеатрі (Шенвенінг) хореографія балету ще не набула 
нинішнього характеру. Це сталося 1981 р., при збереженні вихідних ідей сцено-
графа і художника, костюмів Т. Шенека та музики Й. Гайдна. Завдяки своїй 
стилістичній цілісності та комічності, балет став культовим в Нідерланд Данс 
театрі, його відтворювали багато міжнародних труп. [2, 56] 

Починаючи від кінця 80-х рр., хореограф значно змінив свій стиль, орієн-
туючись на сюрреалістичні образи та зразки східної культури і філософії. 
Особливість Кіліана відрізняла – неокласична менера виконання технічних 
прийомів класичного танцю, складні акробатичні рухи в парі, стилізація східного 
танцю чи символіка східної філософії, абсолютна танцсимфонія виконання рухів, 
прийоми ілюзії та маніпуляції, абстрактна асоціація у передачі сюжетної лінїї ба-
лету. Найвизначнішими роботами Кіліана у сфері постнеокласики є «Весіллячко» 
(1982 р.), «Маленька смерть» (1991). Пізні неокласичні європейські тенденції 
національних та авторських балетних театрів і труп Франції, Великої Британії, 
Німеччини, Нідерландів, Швейцарії, Італії поклали початок зародженню 
авторської неокласичної техніки, а згодом новітнього виду та системи – 
контемпорарі данс, що почав формуватись у 80-х рр. ХХ ст. [6, 101]. 

Традиції російського балету, які спочатку поширилися у США гастроле-
рами і педагогами, у подальшому отримали розвиток у творчості національних 
балетмейстерів, передусім – у мистецтві Джорджа Баланчіна (Георгій Баланчівадзе) 
[6, 60–62] (1904–1983 рр.). Його постановки, що склали основу репертуару труп 
«Американ балле» (від 1935-го р.) та «Нью-Йорк сіті балле» (від 1948 р.), були 
одним із напрямів американського балету, в основі якого лежать традиції 
російської академічної школи кінця ХІХ ст. (зокрема М. Петіпа), а також 
танцсимфонічні абстрактні балетні прийоми М. Фокіна та неокласичні новації 
Баланчина. 
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У його балетах, неокласичних безсюжетних, узагальнений хореографічний 
образ виростає з образу музичного [6, 78–80]. Завжди ґрунтуючись на музиці 
(а не на літературному сценарії) як на джерелі змісту, балетмейстер особливо 
активно звертався до творів І.Ф. Стравінського (27 балетів). В основі його робіт – 
музика видатних композиторів – від майстрів ренесансу та бароко XVII ст. до су-
часних експериментаторів XX ст.: «Серенада» (1934) муз. П. Чайковського, «Кон-
черто бароко» (1949 р.) муз. І.С. Баха, «Агон» (1950 р.) муз. І. Стравінського, 
«Коштовності» (1967 р.) муз. Форе-Стравінського-Чайковського [6, 102–103], «Кла-
сичне Pas de deux» муз. П. Чайковського [1, 78]. 

Хореографія Баланчіна вимагала від виконавців досконалого і віртуозного 
володіння класичним танцем, повного підкорення задуму хореографа. Особли-
востями його стилю була танцсимфонія, асоціативна абстракція, складна та 
віртуозна професійна лексика. У Школі американського балету було виховано 
кілька поколінь артистів, танцювальна техніка та стиль яких відповідали вимо-
гам Баланчіна. Достатньо об’єктивно про творчість Баланчіна сказав М. Лієпа: 
«Временами кажется, что музыка рождается из танцующих тел, что её излуча-
ют сами исполнители. Балетмейстер управляет ими, как дирижер − оркестром. 
Иногда мне кажется, что танцовщики Баланчина вынуждены учавствовать в ка-
ком-то очень красивом бого-служении – литургии, где настоящие эмоции 
должны скрываться ради высшей, одному лишь Баланчіну известной правды» 
[1, 48]. 

Сучасні процеси в авторських балетних театрах другої половини ХХ ст. 
не підлягають загальним стилістичним характеристикам танцю і балету модер-
ну, неокласики та постмодернізму, тому можна вважати за доцільне назвати ці 
новітні авторські балети, у яких переважає суб’єктивний роздум на певну тему 
(літературний текст чи авторський роздум) шляхом синтезу хореографічного 
тексту з різними видами мистецтв і з особливою індивідуальною стилістикою – 
балетним постмодерном, віходячи із принципів постмодерної культури і синте-
зу мистецтв. Також постмодерну в балеті притаманна суб’єктивна авторська 
ідея, що базується на філософських ідеях – психоаналізу, інтуїтивізму, екзис-
тенціалізму, деконструкції, містичного комізму тощо [9, 87]. 

Одним з найяскравіших представників постмодерну в балеті є французь-
кий артист, балетмейстер, режисер та педагог Моріс Бежар [5, 46]. 1953 р. 
спільно з Ж. Лораном він заснував у Парижі трупу «Балле д’Етуаль» (діяла до 
1957 р.), з якою ставив балети і одночасно виступав у головних ролях: «Сон 
зимової ночі» на муз. Ф.Шопена (1953 р.), «Приборкання непокірної» на муз. 
Скарлаті (1954 р.). Найзначні постановки цього періоду – «Симфонія для однієї 
людини» на муз. Шифера й Анрі (1955 р.) та «Соната для трьох» на музику 
Бартока (за п’єсою Ж.П. Сартра «За закритими дверима», 1957 р.). 

З 1960 р. очолював у Бельгії трупу «Балет ХХ століття», для якої здійснив 
багато постановок як художник. Значне місце серед них посідають синтезовані 
вистави, у яких танець, пантоміма, спів і слово майже рівноправні. Серед них – 
«Болеро» Равеля (1960 р.), «Ніжинський, клоун божий» на музику П. Чайковсь-
кого і Анрі (1971 р.). З 1987 р. він розширив межі своєї аудиторії, очоливши у 
Швейцарії трупу «Балет де Лозан». До цієї трупи він набирав танцівників усіх 
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національностей, незважаючи на досвід та особливості техніки, і сам вдоскона-
лював їхню майстерність, вимагаючи суворої класичної дисципліни; особливо 
Бежар переймався реабілітацією чоловічого танцю.  

Моделюючи репертуар трупи відповідно до власного бачення «чистої ес-
тетики», він незабаром створив свій неповторний стиль «бежаризм» [6, 52–56], 
який, по суті, став відображенням його швидкоплинних думок. Він широко 
експериментує з місцем виконання вистав і з декораціями: майданчиком для 
вистав стають ринги, стадіони, а іноді вони виконуються і простонеба. 
Декораціями служать фантастичні нагромадження з різних матеріалів, від дере-
ва до тканин, що вражають багатою кольоровою гамою. Серед найвизначніших 
постановок цього часу – «Чарівний мандарин» (1992 р.), «Метаморфози» (1995 р.), 
«Дім священика» на музику «Queen» (1996 р.), «Лускунчик» (2001 р.).  

Бежар – одна з найскладніших і найсуперечливіших постатей у сучасному 
хореографічному мистецтві [4, 48–49]. У теоретичних працях він наполягав на 
поверненні танцю його початкового ритуального характеру і значення, стверд-
жував примат етичного над власне художньо-естетичними експериментами, 
необхідність розкриття певних універсальних першооснов танцювального мис-
тецтва всіх рас і народів. Він незмінно цікавився хореографічними культурами 
Сходу, Африки стилізуючи іх виражальні засоби у власних балетах. 

Танець, на думку Бежара, повинен виражати всю складність духовного 
життя нашого часу. Бежар тяжіє до мистецтва, насиченого думкою, впливаючо-
го на масового глядача (одне з його надбань – залучення до балетного театру 
молодіжної аудиторії). Прагнучи зробити мистецтво демократичним і загально-
зрозумілим, Бежар підпав під вплив ідей і художніх тенденцій модернізму. Нерідко 
він створював балети «езотеричні», сповнені зашифрованих натяків [5, 243]. 

Проблематика деяких його ранніх балетів була близькою до екзистен-
ціалізму. Постановки Бежара часто насичені еротикою, фрейдівською симво-
лікою. За музичну основу він обирав парадоксальні колажі, співпрацював з 
авторами «певної» музики (Анрі, Шефером). Його спроби оновити мову танцю 
мають велике значення для сучасного хореографічного мистецтва. 

Бежар різноманітно використовує пластичні можливості тіла танцівника; 
значну увагу звертає на розвиток чоловічого танцю, вводячи до деяких поста-
новок винятково чоловічий кордебалет. Принципово нове виконання ритмічних 
і просторово-часових завдань, залучення елементів драматичної гри зумовлю-
ють динамізм його синтезованого театру. Бежар одним з перших надав мистец-
тву соціального підтексту, звертаючись у своїх виступах до проблем суспільства – 
екології, боротьби з хворобами тощо. Він давав багато благодійних концертів, 
фінансуючи соціальні проекти. 

Своєрідним переломленням балетного постмодерну в Росії стала творчість 
Бориса Ейфмана. 1966 р. Борис Ейфман закінчив хореографічне училище в 
Кишиневі, 1972 р. – балетмейстерське відділення Ленінградської консерваторії 
(педагог Г. Алексідзе). 

1977 р. молодий хореограф створив свій театр при Ленконцерті, який став 
називатися «Новий балет», а пізніше – Санкт-Петербурзький державний акаде-
мічний Театр балету під керівництвом Бориса Ейфмана. Не маючи ні сцени, ні 
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постійних репетиційних приміщень, з маленьким колективом, він справив 
значне враження першою ж програмою, до якої ввійшли вистави: «Тільки ко-
хання» (муз. Р. Щедріна), «Спокуса» (муз. Р. Уейкмана), «Під покровом ночі» 
(муз. Б. Бартока), «Перервана пісня» (муз. І. Калниньша), «Двоголосся» 
(муз. Д. Баррета − з репертуару «Пінк Флойд»). Наступними роками Б. Ейфман 
поставив вистави «Жар-птиця» (1978 р., муз. І. Стравінського) та «Вічний рух» 
(1979 р., муз. А. Хачатуряна). Театр Ейфмана спочатку виник як авторський, як 
театр одного хореографа, що для тих років було явищем унікальним. 

Перші вистави колективу були зверненні до молодіжної аудиторії. Сміливим 
експериментом став балет «Бумеранг» на муз. Д. Маклафліна (за мотивами 
«Тригрошевої опери»Б. Брехта), про який в «Нью-Йорк таймс» було опубліковано 
статтю під заголовком «Борис Ейфман − людина, що насмілилася». 

Становлення Театру балету під керівництвом Ейфмана пов’язане з духов-
ним вихованням цілого покоління російського глядача. Його репертуар вражав 
жанровою різноманітністю: трагедія і буфонада, біблійна притча та психологічна 
драма, рок-балет і дитяча казка, повнометражні одноактні вистави, камерні ба-
лети й хореографічні мініатюри. У 1970–77 рр. Б. Ейфман працював балетмей-
стером Ленінградського хореографічного училища. Поставив балети: «Гаяне» (1972 
р.), «Ідіот» на музику 6-ї симфонії П. Чайковського (1980 р.). Створив телевізійні 
фільми-балети: «Варіації на тему рококо» на музику П. Чайковського (1988 р.), 
«Ікар» Чернова (1970 р.), «Блискучий дивертисмент». 

Одним з перших він почав звертатися до творів «нової класичної літератури» 
(М. Булгаков, А. Купрін), до проблеми радянської дійсності. Ейфман – сучасний 
балетмейстер постмодерного драматичного балету. Дотримуючись принципів 
М. Бежара, називаючи своє мистецтво «необежаризмом» (ейфманізмом) [8, 8] у 
балеті, перш за все, він зосереджував увагу, за Достоєвським, на проблемі совісті та 
взаємовідносин між людьми. Використовував у балеті вокал, кінематограф, конфе-
ранс, циркове обладнання, класичний, народний, популярний танці тощо [8, с. 5–6]. 
Найвидатніші його постановки – «Майстер і Маргарита» (1987 р.), «Карамазови» 
(1995 р.), «Червона Жизель» (1997 р.), «Російський Гамлет» (1999 р.). 
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У статті розглянуто явище, позначуване сьогодні як «монастирська культура», 

в якому можна виділити дві концепції мистецтва – «художнього мінімалізму» та «ідеї 
соціально орієнтованого мистецтва». Втілення першої з них можна позначити як «че-
рнече мистецтво», другої – «монастирське мистецтво». 
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In the phenomena described by today as a «monastery culture», we can distinguish 

two concepts of art – the concept of «artistic minimalism» and «the idea of socially-oriented 
art». Embodiment of the first of them we can be described as «the monastic art», the second – 
«the monastery art». 

Key words: monastery culture, art, the concept, monastic art, monastery art. 
 
У працях дослідників християнського мистецтва нерідко зустрічаються 

здивування й жалкування із приводу дій представників Церкви, які, прагнучи 
додати храму або монастирському комплексу необхідну благоліпність, не ці-
нують стародавність, не орієнтуються на елементарні естетичні поняття й ви-
моги. 

От, приміром, кілька таких зауважень, що мають відношення до право-
славних монастирів: «Свято-Троїцький Мотронинський монастир <…> коли я 
їхав туди, те не сподівався побачити цей легендарний монастир у такому … не 
презентабельному стані. <…> Я побачив палац з силікатної цегли, огороджений 
парканом з «слобожанської кераміки». З товщі століть існування цього монас-
тиря до нас дійшла лише одна церква цієї обителі. Усе інше було стерто з лиця 
землі й відбудовано без урахування елементарного художнього смаку та істо-
ричної відповідності» [15]. М.М. Тарабукін, літературна спадщина якого сього-
дні особливо актуальна, журиться: «Варварство, яке творила історична Церква 
в XVIII і XIX століттях стосовно найбільших пам'ятників свого мистецтва, – 
кричущо й становить одну з прикрих сторінок історії. <…> Забілений був сті-
нопис початку XIV століття у Святогірському монастирі під Псковом, спотво-
рені пізнішими записами фрески Спасо-Мирозького монастиря й т. ін.» [13]. 
В.Н. Лазарєв так характеризує фрески печерних храмів Х століття в монастирях 
Каппадокії: «Композиційна побудова всіх фресок виявляє крайню безпорад-
ність. Навколо важких, кремезних, з великими головами фігур майже не зали-
шається вільного простору, одне зображення механічно додається до іншого. 
Рухи повні кутастої різкості, трактування відрізняється площинним характером, 
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провідну роль грає тверда лінія, колорит будується на строкатих локальних фа-
рбах, іконографія видає спадкоємний зв'язок із Сирією. За всією своєю суттю це 
бідне чернече мистецтво прямо протилежно столичному живопису» [3]. 
К.Толоконникова, автор тексту сучасного видання про Можайський Лужецький 
Ферапонтов монастир (Московська обл., Росія) пише: «Тільки в 1961 році поча-
лася реставрація прадавніх лужецьких пам'ятників. <…> під час реставрації бу-
ли відкриті фрагменти фресок XVI століття, що колись прикрашали собор. 
<…> в 1799 році фрески збили. Вони не відповідали художнім смакам епохи. 
Образливіше всього те, що, очевидно, розписи перебували не в настільки вже 
поганому стані (якщо робити висновки, спираючись не вцілілі у віконних про-
різах невеликі «шматки» фресок)» [8, 15]. 

Таке відношення було б, напевно, зрозуміле, якби мова йшла про парафі-
яльні сільські храми або кафедральні столичні собори. У першому випадку різні 
естетичні промахи можна пояснити низьким рівнем освіченості парафіяльного 
священика та його пастви, а в другому – визначальним впливом на програму й 
стилістику розпису собору представників влади та їх смаків. Але виникає пи-
тання про причини існування образів «немистецьки писаних» (у широкому сен-
сі) у монастирях, які, будучи «авангардом» Церкви, повинні б бути зразками 
слідування догмату й канону, у тому числі й у церковнім мистецтві. Це питання 
актуальне в контексті сучасного процесу відродження православної монастир-
ської культури, необхідності її осмислення як маловивченого феномена й по-
шуків шляхів її органічної взаємодії з культурою світської. 

Таким чином, метою даної статті є з'ясування наявності специфіки монас-
тирського мистецтва й прийнятих у ньому критеріїв створення й санкціонуван-
ня художніх, зокрема, іконописних (живописних) творів. 

Досягнення цієї мети сполучене з розв'язанням наступних завдань: 
– знаходження точок дотику й відмінностей у світських і православних 

естетичних критеріях; 
– уточнення змістовної сторони понять «монастирське мистецтво», «чер-

нече мистецтво». 
Функція мистецтва в Церкві сприймається як чисто службова, тут воно 

існує як провідник християнських релігійних ідей і цінностей. Його форма по-
вністю детермінована цим змістом. Відомий сучасний богослов митрополит 
Іларіон (Алфеєв) другий том своєї праці «Православ'я» присвятив, за його сло-
вами, літургічному життю Православної церкви. Судячи зі змісту книги, літур-
гічне життя включає архітектуру храму, іконопис, богослужіння, таїнства й 
обряди, співи, дзвони. Відомо, що літургічне життя приходу й монастиря, при 
спільності основного «стрижня» все ж таки різне. Отже, повинна існувати й 
специфіка монастирського мистецтва як складової цього літургічного життя. 

У працях низки авторів можна зустріти вказівки, прямі або непрямі, на 
наявність цієї специфіки: «Несхожість розписів собору Стрітення Владимирсь-
кої ікони Божої Матері (Стрітенський монастир, Москва – О.С.) на інші фрес-
кові цикли XVII століття полягає в тому, що ці розписи монастирські, причому 
підкреслено монастирські. Ізографи відмовилися тут від багатосюжетності, від 
надлишку деталей і персонажів, характерних для монументального живопису 
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тієї пори. Наприклад, у деяких храмах, розписаних в 1600-ті роки, число ярусів 
доходить до восьми-дев'яти. У Стрітенському монастирі їх усього чотири, хоча 
площа храму досить велика й цілком здатна була б прийняти більшу кількість 
сюжетів» [6, 16]. 

Митрополит Іларіон (Алфеєв) підкреслює: «У розписах монастирів знач-
не місце займають преподобні отці – святі ченці, чиї образи повинні були слу-
жити джерелом натхнення для ченців» [1, 138]. Підкоряючись цій 
монастирській традиції, святі іншого рангу – святителі, які звичайно зображу-
ються в єпископськім одязі, «у розписах монастирських храмів деякі святителі 
можуть бути представлені в чернечому одязі» [1, 143]. 

Ці традиції монастирської культури суперечили з тенденціями розвитку 
мистецтва XVIII–XIX ст.: «Смаки того часу диктували академічну манеру ви-
конання, яка доходила до натуралізму, що сильно ускладнювало завдання, тому 
що монастирська практика вимагала зовсім іншої, аскетичної мови живопису. 
Одне заходило в суперечність із іншим, і «живоподібний стиль» обертався не-
простою проблемою для іконописця» [5, 24]. 

Таким чином, на думку даних авторів, особливістю монастирського мис-
тецтва є строгість, стриманість, аскетизм, «небагатослівність», перевага в роз-
писі чернечих сюжетів і святих.  

Разом з тим, спектр настроїв, виражений у розписах монастирських хра-
мів, набагато ширше строгого й підкреслено аскетичного. Наприклад, 
В.Н. Лазарєв відзначає, що «У Хосіос Лукас (монастир у Греції на околицях мі-
ста Дистомо – О.С.) переважають по-чернечому похмурі чорні, коричневі й сірі 
кольори, у Неа Моні (монастир на острові Хіос, Греція. – О.С.) – драматично 
напружені червоні й густі сині, у Дафні (монастир біля Афін. – О.С.) – ніжні 
рожеві й зелені» [3]. У цьому ж ряді можна згадати світлі, наповнені повітрям, 
радо-одухотворені розписи собору Ферапонтова Бєлозерського монастиря, ви-
конані в 1482 році Діонісієм. Існують також численні приклади «прийняття» 
монастирською культурою художніх творів в аж ніяк не аскетичних стилях ре-
несансу, бароко, рококо та інших: «На початку минулого століття про стінний 
розпис церкви святої Ніни (монастир Самтавро, Грузія. – О.С.) писали, що сво-
їми пишними жіночими фігурами вона нагадує ренесансний живопис італійсь-
ких майстрів (у дусі Тиціана) і зовсім не гармоніює зі строгим і дещо похмурим 
стилем мцхетських храмів» [9, 16]. У стилі бароко був перебудований і при-
крашений в XVII столітті комплекс Києво-Печерської лаври. Митрополит Пла-
тон в XVIII столітті на території Троїце-Сергієвої лаври «будує архієрейські 
палати й прикрашає їх з тієї «рококовою» усмішливістю, «стилю rocaille», яка 
нагадує апартаменти Єлизавети «дщери Петрової» [13]. 

Наведені приклади складної комбінації аскетизму й світськості відбива-
ють основну проблему монастирської культури – її прикордонне положення 
між двома світами – Горнім і дольнім. Спроби її вирішення сходять до давньої 
суперечки «іосифлян» і «нестяжателів». У позиціях Йосипа Волоцького й Ніла 
Сорського представлені, у тому числі, і різні точки зору на перспективи розвит-
ку мистецтва в монастирях. Йосип Волоцький, як пише протоієрей Георгій 
Флоровський, «тільки те приймає, що підходить під ідеал благочиння й благо-
ліпності <…> осифляни зовсім не рідко споруджували величні й художні хра-
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ми, і прикрашали їх натхненним іконним писанням <…>. Осифлян скоріше по-
трібно визнати новаторами, – в іконописі це у всякому разі очевидно. Перемога 
осифлян означала насамперед перерву або замикання Візантійської традиції» 
[14, 19–20]. Ніл Сорський представляє протилежну позицію «художнього міні-
малізму». Опираючись на досвід Пахомія Великого, він писав: «Нам посудини 
золоті й срібні, навіть і священні, не личить мати; також інші прикраси зайві, 
але тільки необхідне для церкви можна приносити. Пахомій же Великий не хо-
тів, щоб і сама церковна будівля була прикрашена. В обителі Мохоській він 
створив церкву й красиво зробив у ній стовпи із плінф: після того подумав, що 
недобре захоплюватися ділом рук людських і красою будівель своїх пишатися. 
Узявши мотузку, він обв'язав стовпи й повелів братіям тягти із усієї сили, поки 
[стовпи] не схилилися й не сталі безглуздими. І говорив він: «Так не стане ро-
зум, від митецьких похвал поползнувшися, видобутком демона, тому що багато 
в того підступництва» [4].  

Суть розбіжностей між даними контрастними точками зору Г. Флоровський 
бачить у наступному: «завоювання світу на шляхах зовнішньої роботи в ньому 
або подолання світу через перетворення й виховання нової людини, через ста-
новлення нової особистості» [14, 22]. 

Уявляється можливим теорію й практику мистецтва в монастирі, що до-
пускає нововведення й запозичення, орієнтовану на соціальний ідеал, «агіта-
ційну» роль художніх творів, їх велику кількість, привабливість, пишність і 
багатство позначати поняттям «монастирське мистецтво». Позицію протилеж-
ну, де сильні аскетичні тенденції й канонічний зміст творів оцінюється вище 
їхньої зовнішньої художньої форми визначити як «чернече мистецтво».  

Поняття «чернече мистецтво» активно використовує В.Н. Лазарєв у своїй 
роботі «Історія візантійського живопису»: «Як правило, це грубе чернече мис-
тецтво відставало від розвитку столичного живопису на багато десятиліть. <…> 
Це типово чернече провінційне мистецтво, повне суворого аскетизму. <…> Це 
рядові пам'ятники чернечого мистецтва, часом свіжі й безпосередні за вираже-
ним в них релігійним почутті, але майже завжди безпорадні за формою. <…> 
Рання група фресок Давид-Гареджи наочно показує, як багато спільного є між 
пам'ятниками чернечого мистецтва Палестини, Сирії, Каппадокії та Грузії». 
<…> Таким було те бідне за своїми художніми прийомами мистецтво, яке 
культивувалося в монастирях християнського Сходу, – і не тільки в XII, але й в 
XIII столітті» [3]. Разом з тим, він заперечує проти використання терміна «мо-
настирське мистецтво», якщо розуміти його тотожним «народному мистецтву»: 
«Уже Е. Берто <…> вказав на своєрідність поняття «візантійське мистецтво», 
протипоставленого ним, не зовсім правильно, монастирському мистецтву. <…> 
на християнському Сході не існувало специфічно монастирського мистецтва, 
оскільки монастирі включили як представників вищих класів, так і простий на-
род. Набагато точніше формулює проблему Л. Брейе <…>, розмежовуючи на-
родне й аристократичне мистецтво» [3]. У даному класовому підході до 
монастирського мистецтва відбита риторика радянського періоду. 

Разом з тим, епітети «грубе», «провінційне», «безпомічне», «бідне», що 
незмінно супроводжують поняття «чернече мистецтво», говорять не тільки про 
низьку оцінку мистецтвознавцем творів даного типу в цілому, але й своєрідно 
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позначають цю групу пам'ятників. Під «чернечим мистецтвом» В.Н.Лазарєв має 
на увазі розписи й мозаїки далеких від Константинополя, окраїнних монастирів, 
де були сильні народні впливи, що відрізняються консерватизмом і своєрідною 
естетикою. Можна припустити, що ці добутки виконані частиною самими чен-
цями, частиною місцевими, не столичними майстрами. Однак, їхня нехитра фо-
рма не вступає в протиріччя, а саме відповідає аскетичному змісту.  

Чернече мистецтво не може розглядатися тільки з боку якості, художньо-
го рівня. Критерієм його виділення в особливий тип є канонічність, богословсь-
кий реалізм, відповідність Писанню й Переказу. Воно консервативно, хоча не 
заперечує творчості в рамках канону. Воно показує «ділом» те, що Святе Пись-
мо виражає словом. Прикладом такого мистецтва може служити творчість Анд-
рія Рубльова, його «Трійця», написана ченцем, для монастиря, «у похвалу» 
іншому ченцеві – Сергію Радонізькому. Інший приклад – фрески Спасо-
Преображенського Мирозького монастиря (м. Псков, Росія): «Програма фресок 
була складена єпископом Новгородським Нифонтом, одним із найосвіченіших 
ієрархів свого часу. <…> основний лейтмотив системи розписів Преображенсь-
кого собору – ствердження реальності втілення Бога й іпостасного з'єднання в 
Христі божественної природи й людської. Ці догмати надзвичайно хвилювали 
константинопольських богословів в XI–XII століттях – і, мабуть, ця схвильова-
ність була близька єпископові Нифонту» [12, 14]. 

А ось один із сучасних прикладів. Дві особливо шановані, визнані миро-
точивими ікони Варлаамо-Хутинського монастиря (Новгородська область, Ро-
сія) – Почаївська й Тихвинська – не тільки не прадавні, але навіть не мальовані. 
Це літографії, які опинилися тут у складний час ремонту й реставрації храму. 
Третя мироточива ікона того ж монастиря – образ Архангела Михайла – теж не 
є високомистецьким твором. Разом з тим, у Церкві вважається, що «на чуда, які 
являє Господь, художні вартості або їх відсутність ніяк не впливають» [7, 23]. 

Складовою чернечого мистецтва є також аскетика, визнана богословами 
«мистецтвом з мистецтв». Зовнішнє вираження аскетичних практик (приміром, 
не митися, не стригти волосся, носити вериги, вести відлюдницький спосіб 
життя та ін.) являє собою видовище теж естетично малопривабливе, але, за на-
явністю правильного духовного життя воно приводить до досягнення мети, і за 
своєю сутністю є вірним. 

Монастирське мистецтво, навпаки, існує не заради явлення вічності у сві-
ті, а для розв'язання конкретного насущного завдання – залучення, оспівування, 
відповідності. Воно може бути цілеспрямовано політично й/або національно 
пофарбоване. Його форма повинна бути зрозуміла сучасникам, тим, кому воно 
адресоване, у зв'язку із чим, воно піддане впливу художніх стилів. 

Тут буде доречним наступний приклад. Приблизно в 1561 році був розпи-
саний фресками Успенський собор Свято-Успенського Свиязького монастиря 
(республіка Татарстан). На хвилі інтересу царя Івана Грізного до Західної Єв-
ропи псковські й новгородські майстри активно використовували тут сюжети 
«Батьківщина», «Москва – Третій Рим», зображення Христа у вигляді Херуви-
му, архангела Михайла в одязі ченця-схимника, мученика Христофора з кінсь-
кою головою та інші, які засуджені на церковних Соборах. «В XIX столітті 
фрески Успенського собору ледве не загинули через «неканонічність сюжетів і 
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відсутність богословської думки». Настоятель Успенського Свиязького монас-
тиря в 1856-1862 роках архієпископ Євлампій звернувся із проханням у Святі-
ший Синод, запропонувавши переписати їх. Однак у Синоді визнали видатне 
значення свиязьких фресок, що відображали важливу епоху в російської історії, 
і заборонили йому цих фресок торкатись» [10, 16]. Монастирський храм – це 
організм і храмові фрески та іконопис – невід'ємна активна частина життя цього 
організму. Але в даному прикладі вони не можуть виконувати свою функцію, 
тому що не відповідають змісту цього життя. Рішення Синоду фактично пере-
творило діючий монастир у музей. Аргумент Синоду – важливе історичне зна-
чення фресок – зрозумілий з мистецтвознавчої точки зору. Аргумент представника 
монастирської культури (архімандрита) – їх неканонічність – вагомий з погляду 
традицій і сенсу життя монастиря. Можна сказати, що у цьому випадку рішення 
Синоду на дозволило замінити монастирське мистецтво чернечим. 

Дані два типи мистецтва йдуть поряд протягом усього періоду існування 
чернецтва, але представлені в нерівнім співвідношенні. Скажімо, у синодаль-
ний період у Російській імперії, через керівну ролі світської держави в церков-
них справах, переважало монастирське мистецтво. 

Сучасна ситуація виглядає неоднозначною. З одного боку, спостерігаєть-
ся прагнення до відродження чернечого мистецтва. У переважній більшості ни-
ні діючих монастирів (як чоловічих, так і жіночих) створені іконописні майстерні, 
що орієнтуються на канон. Наприклад, майстерня Ново-Тихвинського монастиря 
(м. Єкатеринбург, Росія): «головним напрямком діяльності сучасної іконопис-
ної майстерної сестри вибрали створення канонічних ікон. <…> У своїй роботі 
сестри орієнтуються на візантійські ікони XIII – XIV століть. Дотримуються 
стародавніх технологій виготовлення ікон» [11, 31]. А от думка про ту ж майс-
терню сучасного мистецтвознавця: «Більшість із них (сестер монастиря, що 
працюють в іконописній майстерні – О.С.) вчилася в Троїце-Сергієвій лаврі, а 
тепер продовжують консультуватися у ВХНРЦ імені академіка І.Є. Грабаря у 
великого реставратора, знавця іконопису А.М. Овчинникова. Однак їх робота в 
значній мірі зводиться до копіювання, а в коло використовуваних зразків вклю-
чені переважно ікони грецької, візантійської роботи. Сюжети ікон обмежені зо-
браженням святих угодників і православних свят» [2, 57–58]. Разом з тим, ікони 
для монастирів сьогодні створюють не тільки ченці, але й світські художники, 
що не забувають традиції релігійного живопису XVIII – XIX століть. Крім того, 
у ряді й монастирських майстерень, наприклад, Покрово-Перервеницького мо-
настиря, майстри віддають перевагу стилістиці академічного мистецтва [2, 32]. 

Як справедливо відзначає мистецтвознавець Н.С.Кутейнікова «не можна 
не звернути уваги на той факт, що на відміну від Прадавньої Русі, коли у фор-
муванні іконографії образів вирішальна роль належала служителям церкви, сьо-
годні звичайно ініціатива йде від художників» [2, 134]. 

Таким чином, у явищі, позначуваному сьогодні як «монастирська культу-
ра», можна виділити дві концепції мистецтва – концепція «художнього мініма-
лізму» і «ідея соціально орієнтованого мистецтва». Втілення першої з них 
можна позначити як «чернече мистецтво», другої – «монастирське мистецтво». 
У якості критеріїв для виділення чернечого мистецтва можна назвати наступні:  

– відповідність християнському одкровенню; 



 270

– втілення зразків, що можуть служити джерелом натхнення для ченців; 
– відбиття богословських проблем і догматичних суперечок. 
Монастирське мистецтво може бути виділене за такими критеріями: 
– актуальність для певного історичного періоду; 
– вирішення соціально і/або державно значущих проблем; 
– відповідність смакам і художнім стилям епохи. 
Якщо в першому випадку мистецтво виступає частиною культу, то в дру-

гому виконує функції ілюстрації, виховання, прикраси. Монастирське мистецт-
во в силу своєї соціальної (політичної, історичної, національної й т.ін.) 
орієнтованості більше піддане впливу світу, ніж чернече. 

Слід також зазначити, що специфіка цих типів мистецтва – явище не суто 
релігійне, а культурне. Вона породжена сприйняттям у культурі монастиря як 
інституту більш святого, високого, ніж парафія або кафедральний собор, а та-
кож культурними очікуваннями від монастиря чи то його повного віддалення 
від світу, чи то його більших можливостей, у силу авторитету, впливати на світ. 
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ІРМОЛОЙ АРТЕМІЯ КОМПАЙСЬКОГО – ЯСКРАВА  

ПАМ’ЯТКА УКРАЇНСЬКОЇ РУКОПИСНОЇ  
КНИГИ XVII–XVIII СТОЛІТЬ 

 
У статті досліджується українська рукописна книга у вигляді конкретного зраз-

ка – Ірмолоя Артемія Компайського. Мова йде про своєрідність рукопису та належність 
кодексу до московської традиції церковно-співацької практики. Також розглядаються 
причини виникнення двох традицій церковного співу, показано відмінність українсь-
кого церковно-співацького репертуару XVII–XVIII століть. 

Ключові слова: Український нотолінійний ірмолой, церковно-співацький репер-
туар, традиції церковного співу. 

 
In this paper the Ukrainian book manuscript in the form of a particular sample – 

Irmoloya Artemia Kompayskoho. It is a peculiarity of the manuscript and belonging to 
Muscovite Code tradition of church-singers practice. Also, consider the causes of the two 
traditions of church music. Shown difference Ukrainian church singers repertoire XVII–
XVIII century.  

Key words: Ukrainian notoliniynyy irmoloy, church singers repertoire, church music 
tradition.  

 
Церковно-співацька практика України надзвичайно багата на пам’ятки. 

Не обминула своєю увагою історія й XVII–XVIII ст. Мова йде про нотолінійні 
рукописні ірмолої українського церковного співу.  

За каталогом Ю.П. Ясиновського [2] на сьогодні офіційно віднайдено 
1111 кодексів нотолінійних ірмолоїв з фондів України, Білорусії, Польщі, Росії, 
Литви, Болгарії, Румунії, Угорщини, Словаччини, Чехії, Сербії, Ватикану, Ка-
нади, США. Цей перелік вказує на широке просторове розповсюдження 
української церковно-співацької культури XVII–XVIII ст.  

Яким же чином українські пам’ятки потрапляли на інші землі і які функ-
ції вони там виконували? Що стосується країн з православною традицією віро-
сповідання, так званим східним обрядом, то тут можна припускати, що наявність 
українських ірмолоїв має практичне значення, тобто виконання репертуару з 
даних рукописів у богослужбовій практиці. Звідси й наявні в ірмолоях зразки 
навчальних азбук, що єднають в одному кодексі практичні й навчальні задачі. А 
от у католицьких країнах, наприклад у Ватикані, українські нотолінійні ірмолої 
могли з’явитися як дарчі або вивезені з України пам’ятки, що є національним 
надбанням української церковно-співацької культури. Відродження та повер-
нення національного скарбу до України є однією з нагальних проблем та за-
вдань сучасної науки. Яскравим прикладом тому є Ірмолой Гаврила Головні – 
унікальна пам’ятка XVII–XVIII ст. [3]. Цей рукопис повернуто до українського 
музикознавства, досліджено й доведено його унікальність, а піснеспіви введені 
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до сучасного репертуару і виконуються [1]. Єдина проблема – цей рукопис по-
требує видання, але це справа часу. 

Тепер закцентуємося на тому, скільки ще примірників рукописних ірмо-
лоїв, які не увійшли до вказаного каталогу Ю. Ясиновського, перебуває у при-
ватних колекціях та бібліотечних фондах? Ці рукописи потребують виявлення, 
опису та наукових досліджень. Але не треба забувати й про вже віднайдені ру-
кописи, що потребують ґрунтовнішого дослідження. Яскравим свідченням не-
обхідності цих досліджень є названий вище Ірмолой Гаврила Головні,  

Серед численних зразків українських нотолінійних ірмолоїв, зафіксова-
них у каталозі Ю.П. Ясиновського, нашу увагу привернув Ірмолой Артемія 
Компайського 1756 р. Чому нас зацікавив саме цей рукопис? Ірмолой Артемія 
Компайського у рукописних фондах присутній у двох версіях, датованих одним 
роком – 1756. Перший варіант цієї книги (рукопис 1756 р.) знаходиться у Києві 
[4], другий (того ж року) – у Москві [5]. 

Якщо зовні порівняти Ірмолой Гаврила Головні з Ірмолоєм Артемія Ком-
пайського, то можна побачити спільні паралелі. Ірмолой Г. Головні, як і Ірмо-
лой Артемія Компайського, має дві версії. Тільки хронологічна різниця між 
варіантами Ірмолоя Г. Головні сягає десять років 1752 р. та 1766 р. Ми знаємо 
причину такого довготривалого розриву у датах написання цих рукописів. 
Г. Головня переробляв (переписував) київський рукопис 1752 р., адаптуючи йо-
го під нотне видання для Російської імперії. На жаль упоряднику нав’язували 
зміни репертуару книги, на що знадобилося десять років, щоб у 1762 р. подати 
до розгляду вищій духовній владі другий, виправлений зразок рукопису. Далі 
були численні коректури та правки і врешті-решт книгу так і не було надруко-
вано. У 1772 р. замість Ірмолоя Г. Головні були видані Синодальні видання у 
Москві. 

На відміну від Ірмолоя Гаврила Головні Ірмолой Артемія Компайського 
датований одним роком. Однак одна версія знаходиться в Україні, інша в Росії – 
як і Ірмолой Головні. Тепер нам необхідно з’ясувати причини появи двох коде-
ксів Ірмолоя Артемія Компайського, різницю репертуарного наповнення та ме-
ту написання цих книг.  

Гаврило Головня був співаком Придворно-співацької капели (Санкт-
Петербург), і свій Ірмолой він писав і подавав на розгляд у Санкт-Петербурзі. 
Артемій Компайський був ієромонахом Троїце-Сергієвої лаври у Москві. Відо-
мо, що Троїце-Сергієва лавра була і є провідним центром розповсюдження цер-
ковного співу в Росії. Повстає питання: чи не переслідував Артемій Компайський 
ту саму мету, що й Гаврило Головня? Чи не упорядковував і він свій рукопис 
для нотного видання в Росії. З попередніх досліджень нам відомо, що між Пе-
тербургом і Москвою точилися постійні суперечки за право виконувати ту чи 
іншу традицію церковного співу в Російській імперії. Перше нотне видання да-
вало таке право, а саме: з надпису на початку київської версії Ірмолоя Артемія 
Компайського видно, що цей рукопис упорядник переписував на замовлення 
Свято-Миколаївського Пустинно-Київського монастиря у храм св. Миколи. 
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«...Списасa кнiга сia Iрмологiй в святотроецкой Сергiевой Лавре iеромонахом 
Артемiем Компайскiм. Напiсал оную по обhщанiе своему в свaто-Нiколаевскiй 
Пустинно-Кiевскiй монастир в храм Святителa Христова Нiколаa». 

З наведеного надпису зрозуміло, що київська версія Ірмолоя Артемія 
Компайського зроблена на замовлення для суто практичних цілей, тобто для 
богослужбової практики. На перший погляд немає нічого, що могло б призвес-
ти до думки, що рукопис створено для якихось інших цілей, ніж практика. 

У московському примірнику Ірмолоя Артемія Компайського таких вказі-
вок немає. Присутні тільки ініціали майстерні лаври. Це свідчить про те, що для 
лаврського зразка Артемій Компайський виступав одним з ченців й вказувати 
на авторство не мав жодної можливості. 

Що ж до репертуарного наповнення двох рукописів, то звернемося до по-
рівнянь. Спробуємо побачити істину причину написання кодексу Ірмолоя Ар-
темія Компайського.  

За допомогою табл. 1 й спробуємо розібратися із спільним та відмінним в 
Ірмолої Гаврила Головні 1752 р. та Ірмолої Артемія Компайського 1756 р.: 

 
Таблиця 1 

№ з/п Ірмолой Гаврила Головні 1752 р. 
Київ НБУВ  

Ірмолой Артемія Компайського 1756 р. 
Київ НБУВ 1.5553 

 1 Всенічне бдіння, літургія Іоана 
Златоуста 

Всенічне бдіння 

 2 Бог Господь з тропарями на 8-м 
гл. (болгарського, київського, 
буденного, простого наспіву), 
подобні, блаженні  

Бог Господь з тропарями на 8-м гл. 
(болгарського наспіву)  

 3 Октоїх-ірмолой Октоїх-ірмолой 
 4 Стихири на свята, починаючи 

з Різдва Христового 
Стихири на свята, починаючи з Різдва 
Христового 

 5 Канон на перемогу під Полта-
вою 

Канон на перемогу під Полтавою 

 6 Канони грецького (придворно-
го) наспіву 

Місяцеслов та зміст 

 7 Молебний канон – 
 8 Полієлей – 

 
За табл. 1 видно, що в цілому структура двох рукописів спільна. Тільки 

Ірмолой Гаврила Головні більш насичений різноманітним репертуаром у вигля-
ді наспівів та додаткового розділу придворного наспіву. Висновок такий, що 
обидва ірмолої є збірками українського походження, мають мішану структуру. 
Основною ознакою цих книг є репертуар, що виконувався в Росії на початку 
XVIII століття. Тобто обидва рукописи упорядковані співаками-українцями, які 
працювали в Росії. 
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Тепер звернемося до двох версій Ірмолою Артемія Компайського. За до-
помогою табл. 2 спробуємо побачити різницю репертуарного наповнення цих 
двох рукописів. 

 
Таблиця 2 

№ з/п Київ, НБУВ 1.5553 Москва, ДБР. Тр-Серг. 457 
1 Всенічне бдіння «Да ісправиться», прокимен великої 

суботи. Зміст книги і, нареті Всенічна 
2 Бог Господь з тропарями на 8-м 

гл. (болгарського наспіву) + тро-
парі у страсну седмицю вел. По-
сту 

Кондак пресвятої богородиці й хе-
рувимська пісня (київського наспі-
ву) 

3 Октоїх-ірмолой Октоїх-ірмолой 
4 Стихири на свята, починаючи з 

Різдва Христового 
Стихири на свята, починаючи з Різ-
два Христового 

5 Канон на перемогу під Полтавою Канон на перемогу під Полтавою 
6 Єдинородний синє Нєвскоє Літургія Св. Василія Великого 
7 Місяцеслов та зміст  

 
З табл. 2 з погляду на репертуарне наповнення обох рукописів добре вид-

но, що й це збірки українського походження. Обидві версії належать до рукопи-
сів другої половини XVIII століття і писані співаком українського походження, 
який працював в Росії. Це видно із залучення до типових українських ірмолоїв 
таких зразків піснеспівів як Єдинородний синє Нєвскоє (цей піснеспів також 
відомий під назвою Герасимовський), канону перемоги під Полтавою, Велико-
російський наспів тощо.  

У московському кодексі присутні співи так званого грецького наспіву. 
Вони знаходяться у стихирному розділі. В наших попередніх дослідженнях з 
приводу цього наспіву вже йшлося і доведено, що під назвою грецький тут 
прихований придворний наспів [1]. Цікаво що, по-перше, цей наспів присутній 
тільки у московському рукописі. Це свідчить про те, що в Києві даний наспів на 
той час не визнавався, і репертуар, розспіваний за допомогою придворного на-
співу, не замовляли. По-друге, у Москві, у Троїце-Сергієвій лаврі виконувалися 
співи придворного наспіву. А нам відомо, з попередніх досліджень, що Ірмолой 
Г. Головні 1752 р. не був допущений до друку саме за наявності українського 
репертуару, в тому числі й придворного наспіву [1]. І взагалі, з історії церков-
но-співацької практики ми знаємо, що навколо придворного наспіву коїлися 
постійні суперечки впродовж століть між Москвою та Санкт-Петербургом. 

За структурою київський кодекс Ірмолою Артемія Компайського відпові-
дає всім вимогам типових українських ірмолоїв, що створювалися в Росії, а от 
московська версія відрізняється легкою прихованістю репертуару. Наприклад, 
починається не з всеношної як прийнято в українських рукописах, а зі співу з 
літургії передосвячених дарів зі служб Великого посту у вигляді піснеспіву «Да 
ісправітся», потім виписаний прокимен у велику суботу, аж тоді – всенічна. Це 
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свідчить про пересторогу переписувача і про те, що в стінах Троіце-Сергієвої 
лаври Артемій Компайський упорядкував український нотолінійний ірмолой і 
пристосував його до богослужбової практики в Росії. 

З’ясувавши зовнішні відмінності Ірмолоя Артемія Компайського, зверне-
мося до внутрішнього, музичного наповнення рукопису. Спробуємо порівняти 
деякі співи з Ірмолоїв Гаврили Головні та Артемія Компайського. Чому ми знов 
звертаємося до Ірмолоя Г. Головні? Тому що упорядник готував цю збірку до 
нотного друку в Росії і відбирав для неї найкращі зразки українського церков-
но-співацького репертуару. 

Звернемося до всеношної київського наспіву та до піснеспіву з служб Ве-
ликого посту «Покаяние, отверзі мі двері». Співи з всеношної ми обрали для 
порівняння через, що це є найпоширеніша служба-характеристика українського 
церковно-співацького репертуару, що міститься в українських нотолінійних ір-
молоях. Для порівнянь ми обрали 103 псалом «Благослови, душе моя, Господа». 
А з служб великого посту ми обрали також улюблений й найвідоміший пісне-
спів «Покаяніє, отверзі мі двері». 

Якщо порівняти 103 псалом з Ірмолоя Гаврила Головні з подібним зраз-
ком з Ірмолоя Артемія Компайського то можна побачити, що в цілому ці пісне-
співи схожі між собою. Словесний текст спільний. В обох прикладах присутній 
прийом розспівування мелодії за словесним текстом, тобто наявна присутність 
читка, псалмодії-речитації. Це є відмінною рисою київського наспіву. Також 
спільними є повтори словесного тексту, що свідчить про однакову будову піс-
неспівів. Залишається охарактеризувати внутрішню будову самої мелодичної 
лінії. 

При порівняльній характеристиці ми зіштовхуємося з відмінностями, за 
якими можна визначити належність піснеспіву до тієї чи іншої традиції. Пісне-
спів «Благослови, душе моя, Господа» в обох рукописах має спільну основу, 
тобто основний контур мелодії схожий. Це свідчить про належність обох зраз-
ків до співів київського наспіву. Втім в Ірмолої Артемія Компайського більш 
розширеними є внутріскладові розспіви та наявні фрагменти з ісоном, що і є 
відмінними рисами. 

Схожа картина накреслилася при порівнянні «Покаяння»: знову спільна 
основа, різне внутрішнє наповнення та присутність фрагментів ісону. 

При виконанні цих двох піснеспівів ми зіштовхнулися з цікавим явищем. 
В ісонних епізодах 103 псалма звучить стилізація грецького співу, а у «Покаян-
ні» – строчний спів. З приводу наявності ісона в українських нотолінійних ір-
молоях ми вже багато говорили і зараз повторимось. Ісон в українських 
рукописах з’явився або як перші спроби багатоголосся в монодійній практиці 
(не треба плутати партесне багатоголосся з монодією), або як прояв стилізації 
під інші церковно-співацькі традиції, наприклад грецький спів. Також не треба 
забувати про помилки переписувачів, хоча в даному випадку це навряд чи мож-
ливо. Ісон в Ірмолої Артемія Компайського подається фрагментарно, стиха. 
Отже, обидві версії підходять: 1) до перших спроб переходу унісонної монодії 
до багатоголосся; 2) стилізація під іншу традицію. Як вже йшлося вище, один 
зразок нагадує грецький спів, другий – варіант російського строчного співу.  
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Саме присутність варіантності строчного співу дає нам право вважати, що 
Ірмолої Артемія Компайського належить до московської традиції церковно-
співацького виконавства. Але цей приклад непоодинокий. Результати порівня-
льних характеристик є тому підтвердженням. Подовжені внутріскладові розспі-
ви Ірмолоя Артемія Компайського наближені до подібних прикладів 
Синодальних видань 1772 р., проте в нашій пам'яті зафіксувалося, що в основу 
Синодальних видань покладена московська традиція церковного співу.  

Отже, за результатами досліджень Ірмолоя Артемія Компайського ми 
дійшли таких висновків. Ірмолой Артемія Компайського це типовий українсь-
кий нотолінійний Ірмолой з мішаною структурою, упорядкований за традицією 
написання українських церковно-співацьких рукописів у Росії. В основу Ірмо-
лоя Артемія Компайського покладено московську традицію розспівування 
українських піснеспівів. Порушена автором проблема залишається й подаль-
шим пошуком вивчення та дослідження.  
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У статті стисло розглянуто історичні передумови процесу формування тромбо-

нового виконавства в Україні – від епохи Київської Русі до виникнення осередків фа-
хової підготовки музикантів-духовиків – музичних цехів і братств.  

Надано історичний матеріал щодо діяльності діяльності інструментальних кла-
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The article presents a brief overview of the historical background of the formation of 
trombone performance in Ukraine, from the Kyivan Rus epoch to the appearance of centers 
of professional training for wind musicians, musical workshops and fraternities. It also de-
scribes the activities of musical instrumental classes at Kharkiv University and the role of 
bondservant orchestras in the development of the Ukrainian trombone performance school. 

Key words: trombone (musical instrument), Ukrainian trombone performance, in-
strumental culture, musical workshops, bondservant choirs. 

 
Актуальність дослідження обумовлена потребами практики соціально-

культурних зрушень, які відбуваються в Україні в період національного відро-
дження. Внаслідок відносно малої вивченості проблем українського тромбоно-
вого виконавства виникає потреба комплексного аналізу процесів становлення 
та розвитку українського тромбонового виконавства в контексті загального 
розвитку музичного духового мистецтво в Україні. 

Протягом останніх років з’явилося багато праць з питань історії створен-
ня духових інструментів, розвитку духового вітчизняного виконавства і педаго-
гічних засад навчання гри на духових інструментах, найбільш вагомими серед 
них є дослідження В. Апатського, В. Богданова, В. Откидача, А. Карпяка, 
П. Круля, В. Посвалюка, Ф. Крижанівського, О. Федоркова та інших. В них ав-
тори розглянули різні аспекти теорії і практики духового виконавства відповід-
но до специфіки кожного з духових інструментів. 

Незважаючи на певний перелік публікацій й досліджень, проблема стано-
влення і розвитку українського тромбонового виконавства все ще залишається 
недостатньо вивченою і найменш висвітленою у музичному мистецтвознавстві 
в Україні. Таким чином, актуальність та доцільність визначеної проблеми і зу-
мовили вибір теми даної статті. 

З історії України відомо, що у ІХ ст. внаслідок тривалого внутрішнього 
розвитку східно–слов’янських племен склалася одна з найбільших держав сере-
дньовічної Європи – Київська Русь. «Термін «Русь» стосували, переважно, до 
Київського князівства, і він був, деякою мірою, синонімом Київщини. Ці уяв-
лення сучасників, що мали відомості про Русь, знаходять підтвердження в то-
поніміці України. Назви притоку Дніпра – Рось, притоки Росі – Росава, Осколу – 
Рось, на Волині річка Роска, у гирлі Дону місто Росія. Таким чином, назви 
«Русь», «Рос» вживали виключно для позначення України» [1, 81]. У другій по-
ловині Х та ХІст. державне, політичне і внутрішнє життя Київської Русі досяг-
ло високого рівня. Київ став одним з передових культурних центрів, в якому 
інтенсивно розвивалися наука й освіта, розцвітало музичне мистецтво, виника-
ли осередки самобутньої культури, як, наприклад, Києво-Печерський монастир – 
центр древньоруського історичного письменства, де велися перші літописні за-
писи. Так історик-дослідник чернець Нестор 1113 р. закінчив зведення літопису 
«ПовЂсть временных лет», що стала визначною віхою української історії. 
Б. Греков назвав її «одним з виявів людського генія, якому доля дала невмиру-
щий інтерес протягом віків» [2, 515], і нарешті – перлина літератури ХІІ ст. – 
«Слово о полку Ігоревім».  
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Вже в епоху Київської Русі музична інструментальна культура слов’ян 
досягла порівняно високого ступеню розвитку. Численні літературні джерела 
свідчать про високий рівень розвитку культури, наших пращурів, в тому числі й 
музичної. Значного розвитку набуває музичний інструментарій, зароджуються 
традиції спільного інструментального виконавства.  

Інструментальна музика супроводжувала багато різних сторін життя схі-
дних слов’ян. Такі інструменти, як ріг та труба, які мали потужний далекочут-
ний звук, правили за знаряддя сигнального зв’язку для мешканців гірських та 
лісних районів, що займалися мисливством та скотарством. «Сопілка, ріг, тру-
ба, а пізніше і мелодійний ріжок, жалійка та частково дуда зручні при великих 
переходах та були незамінними супутниками пастухів, які культивували гру на 
них» [3, 106].  

Численні історичні свідчення вказують на велику роль духової музики у 
громадському й державному житті Київської Русі. «Проголошення перемоги 
над ворогом, укладання мирних договорів, приймання послів високопоставле-
них осіб, урочисті князівські виїзди – все це не обходилося без церемоніальних 
вигуків труб і рогів. Під звуки труб, барабанів, бубонів та литавр князі вели 
своє військо у похід, закличні звуки труб було чутно під час битви або штурму 
фортечних мурів». В іпатієвському літопису 1151 р. згадується, що «...яко зоре 
почалася займати преж в Дюрдя в бубны в полку и в трубы вструбиша, полци 
же начаша доспівати тако же оу Вячеслава и оу Изяслава и оу Ростислава по-
чаша бити у бубны и в трубы трубити полци же начаши доспевати» [4, 61]. 

Цікаво описує культуру і побут українського народу російський військо-
вий інженер, історик-дослідник козацтва О. Рігельман (1720–1789). Зокрема, 
про розвиток музичної культури у ті часи, він пише: «… з них дуже багато му-
зикантів добрих буває. Грають вони більшена скрипках, на цимбалах, на гуслах, 
на бандурі, на лютні, при тому й на трубах. А скільки по селах – також на скри-
пках, на кобзі і на дудках…» [5, 87–96].  

До військової музики входили такі інструменти як: великі і малі сурни, 
флейти, труби, бубни, барабани, накри і литаври. Музичний інструментарій 
«скомороських зігранців» складався з гуслів, гудків, лютен, псалтирів (на 
кшталт арфи), флейт, сопілок, свирелей, різноманітних дзвіночків, бризгальців 
та органу. 

Як зазначає доктор мистецтвознавства М. Гордійчук : «...стає очевидним, 
що такий багатий розмаїтий інструментарій міг бути тільки в народу з високою 
музичною культурою» [6, 7].  

Вплив християнської ідеології та церковної організації на культурний 
розвиток Київської Русі був складним і суперечливим. З одного боку, піклую-
чись про розвиток складників культури, тісно пов’язаних, перш за все, з куль-
товим догматизмом, церква об’єктивно сприяла прогресові всього духовного 
життя. В той же час, християнство принесло до Київської Русі аскетичні погля-
ди, які з роками ставали дедалі суворішими. Як відомо, православний релігій-
ний обряд не визнав інструментальної музики, а базувався на вокальних 
формах.  
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Гра на музичних інструментах залишалася, перш за все, надбанням наро-
ду. Головними носіями народного інструменталізму були мандрівні музиканти-
скоморохи, мистецтво і майстерність яких були найбільш зрозумілими і близь-
кими широким масам. В той же час, народно-обрядовий та соціально сатирич-
ний репертуар, який гостро протистояв церковній ідеології, викликало нападки 
з боку служителів церкви. В подальшому це призвело до повного заперечуван-
ня православною церквою інструментального мистецтва. «Проголошення «грі-
ховності інструментальної музики, багатовікова (600 років!) боротьба з 
«бісовськими гудебними посудинами», утиски та знищання скоморохів – все це 
окреслило чорну смугу в розвитку національного інструменталізму, яка закін-
чилась у XVIII ст. символічним спаленням на березі Москва–ріки п’яти хур на-
родних інструментів» [7, 11]. 

«В 1551 р. собор «Стоглав» заборонив ігри та розваги, що супроводжува-
лися танцями і піснями, і, таким чином, завдав рішучого удару мистецтву «ско-
морохів», билин, народних пісень і «игрецов» на різних інструментах» [8, 43–
44]. Але, незважаючи на такі жорстокі дії з боку православної церкви щодо за-
борони і знищення інструментального мистецтва, її великі здобутки з плином 
часу стали основою для виникнення і подальшого розвитку музичної, в тому 
числі, й духової культури на зломі XVII–XVIII ст. 

В середині XVI ст. починається наплив іноземних музикантів у Російську 
імперію. Є, наприклад, повідомлення про приїзд до Москви музикантів–інстру-
менталістів (Із записів Московської лютеранської церкви) [9, 196]. «Так з Англії 
присилається в Москву орган і клавікорд з «умільцями гри на них», причому 
тисячі людей, за свідченнями літописання Русі того часу, товпились під вікнами 
палацу, щоб послухати гру на цих інструментах» [9, 190]. Особливим по-
штовхом до розвитку інструментальної музики на Русі стало розширення куль-
турних зв’язків з Польщею, де вже к XV–XVI ст. існували великі оркестри з 
італійських музикантів за участю духових інструментів. «І, безумовно, західний 
вплив саме польсько–німецького походження, – зазначає Е. Браудо,– особливо 
підсилився після приєднання України до Московської держави. Цей вплив осо-
бливо сильно позначався на характері української пісні наявністю танцюваль-
них ритмів, що виявляли спорідненість з польськими танцями. Як у галузі 
театральній, так і в інструментальному виконанні XVI ст. позначає різкий по-
ворот у бік Заходу» [9, 197].  

Таким чином, історична ситуація, тісні контакти з Литвою, Польщею, та 
іншими державами Заходу, де вже склалися традиції світського музикування 
розважального характеру, сприяли проникненню до України деяких досягнень 
європейського музичного мистецтва.  

Протягом багатьох століть розвиток професіональної музики Західної Єв-
ропи незмінно концентрувався навколо католицької церкви. «Багатотисячні ка-
дри музикантів–регентів, співаків, композиторів, – пише В. Конен, – формува-
лися під безпосереднім наглядом церкви, у нерозривному зв’язку з музикою 
богослужіня, під найпотужнішим, безупинним впливом естетики католицизму. 
Жодна з інших сфер музичної діяльності цілої тисячолітньої епохи не могла су-
перечити з нею в цьому відношенні» [8, 43–44].  
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Друга половина XV–XVI ст. увійшли в історію культури ряду країн Захі-
дної і Центральної Європи як епоха Відродження або Ренесансу, що характери-
зувалася бурхливим розвитком світської музики. Саме у цей час стають 
популярними і набувають поширення різні вокально–інструментальні ансамблі, 
учасниками яких стають і тромбони. Тромбон, як інструмент оркестровий, 
пройшов довгий шлях розвитку і формування. Відомо, що вже у XV–XVI ст. 
він застосовувався в інструментальних капелах при церковних хорах, де тром-
боністи, зазвичай, розташовувалися на хорах і соборних баштах і дублювали 
звучання чоловічого хору. Як зазначає О. Федорков: «…однією з причин, за 
якими церков дозволила тромбону брати участь у церковних службах полягала 
у його спроможності виконувати чотири півтони (F, E, Es, D), що належать до 
середнього регістру діапазону інструмента, для підтримки хорових партій» [10, 18].  

Слід зазначити, що, порівняно з іншими духовими інструментами, такими 
як труба чи флейта, історія виконавства на яких сягає в глибоку давнину, тром-
бон у сучасному його вигляді існує з ХV ст. хоча деякі дослідники дотриму-
ються іншої думки. Однак, музикування на тромбоні як в Росії, так і в Україні 
стало розвиватися значно пізніше, ніж в інших країнах світу. Якщо у ХV – ХVІІ 
ст. в Німеччині, Англії, Італії, Франції вже були відомі навіть імена виконавців-
тромбоністів, то в Україні і Росії тяжіння до духових інструментів, у тому числі 
й до тромбонів, проявляється тільки у другій половині ХVІІ ст. Відомості про 
це не досить ясні, але «зараз можна з певністю говорити про існування невели-
чких капел у гетьманів Б. Хмельницького, І. Брюховецького та І. Мазепи. Так, у 
1652 р. оркестр Б. Хмельницького складався з трьох скрипок, віолончелі, тром-
бону та інших інструментів. Своїх трубачів та інших музикантів мав І. Брюхо-
вецький. Відомо, що гетьман І. Мазепа, коли він у 1689 р. був у Москві, мав 
десять трубачів і п’ять музикантів. Великий оркестр існував у значного магната 
С. Любомирського в Галичині, який водночас був і Білоцерківським старо-
стою» [5, 142]. 

Іноземний мандрівник, який прибув до Москви 1672 р. писав, що у бага-
тих російських домах він зустрічав польських музикантів, що грали на різних 
інструментах і навчали цьому ремеслу своїх хазяїв. Невипадково, що багато хто 
з передових українських поміщиків у цей час заводили домашні хорові та ін-
струментальні капели, популяризуючи й поширюючи таким чином гру на рідкі-
сних на той час духових інструментах, у тому числі й на тромбоні.  

 Крім того, за часів царювання Олексія Михайловича, зазначає В. Сумер-
кін «за кордон була направлена спеціальна місія, котру забов’язали укласти 
контракт з флейтистами, трубачами, скрипалями, тромбоністами й іншими му-
зикантами для служби при дворі» [12, 66].  

Поява тромбонів в Російській імперії пов’язана з діяльністю Петра І. «Пе-
тру дуже подобався помпезний звук тромбонів, яких він , скоріш за все, чув під 
час своєї першої подорожі через Німеччину і в Голандських містах. Такий хор 
був виписаний царем з Риги і утримувався для званих царевих обідів» [12, 67].  

Розвитку інструментальної музики в Україні у значній мірі сприяло утво-
рення музичних цехових об’єднань на кшталт німецьких корпорацій інструмен-
талістів–духовиків (Stadtpfeifereien). Так, у Львові музиканти різних спеціальностей 
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звернулися до магістру з проханням про заснування «братства» і затвердження 
його статутів. Статут Львівського музичного братства був затверджений 9 бере-
зня 1580 р. [79, 200–203] В архівних джерелах збереглися імена музикантів, які 
жили у Львові в XVI і першій половині XVII ст. Серед виконавців на духових 
інструментах « ...називаються прізвища флейтиста Каспара (бл. 1568–1569 рр.), 
трубачів Якова Боярина (пом. 1588р.) та Іштвана (1578–1579 рр.), братів–
тромбоністів Юрія Іжика (1566–1567) та Андрія (пом. 1588р.), штористи1 Вой-
цеха (бл. 1588 р.) та Себостіана (бл. 1611р.). Можна припустити, що значна час-
тина цих музикантів були членами братства» [13, 157–167]. 

Вже тоді, за жорсткими законами братства, крився чіткий поділ музикан-
тів за рівнем професійної кваліфікації. В XVII ст. Львівський цех об’єднував 
музикантів двох типів – «сербської» та «італійської» музики. «Сербська капела» 
складалася з музикантів нижчої категорії, які обслуговували різні побутові свя-
та. Музиканти «італійської капели» мали вищу фахову освіту, і їхня гра відпо-
відала більш високим мистецьким вимогам [14, 320–323]. Назва «італійська 
капела» дає підставу говорити про склад оркестру «італійської музики» на 
кшталт венеціанських оркестрів того часу, у якому набули популярності духові 
інструменти різного роду: флейти, шалмеї (поммери), бомбарди, фаготи, труби, 
тромбони. 

Статут Львівського братства містить надзвичайно цікаві відомості про 
музичний інструментарій цеху, де згадуються також «труби–пузони»2 та шал-
меї. Ці назви наштовхують на думку, що це були духові інструменти, аналогічні 
до тих, що застосовувалися у музичній практиці Італії, Німеччини, Франції, Че-
хії та Польщі. В той же час, викликає сумнів, що «труба–пузон», яка мала знач-
ні конструктивні недоліки, а тому не користувалася попитом в музичній 
практиці Заходу, могла застосовуватися в оркестрі «італійської музики». Ско-
ріш за все, під цим загальним терміном розумілися труби і тромбони, які скла-
дали в той час основу мідної групи західних оркестрів. Ця плутанина з назвою, 
можливо, виникла ще й тому, що, як вказує А. Розенберг, «проникнення до Ро-
сії іноземних музичних інструментів і водночас вітчизняне виробництво чис-
ленного інструментарію, а також тісний контакт російських виконавців з 
музикантами різних країн привели до ситуації, коли одні й ті ж самі інструменти 
та приладдя до них часто мали найрізноманітніші назви» [15, 7.] 

На початку ХІХ ст. триває розвиток кріпосних капел, розширився їх інстру-
ментальний склад, збільшується кількість добре навчених кріпосних музикантів, 
що відмінно виконували складні оркестрові твори і супроводжували оперні виста-
ви. Оволодіння музичним інструментарієм загальноєвропейського рівня, до яких , 
безумовно, належав і тромбон, стало на той час найпереконливішим показником 
зростаючого професіоналізму українських музикантів, їх прилучення до світових 
музичних традицій. До високопрофесійних приватних музичних колективів того 
часу можна віднести оркестри О. Будлянького, М. Комбурлея, А. Іллінського, 
П. Галагана, Г. Тарновського, П. Лопухіна та ін.  

З ростом поміщицьких оркестрів до домашнього музикування все більш 
залучаються кріпосні селяни. Іноземці–капельмейстери навчають інструмента-
льної музики селянських дітей індивідуально або у спеціальних школах, які 
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створювалися у великих містах України. Власниками оркестрів витрачалися 
значні кошти на відрядження талановитої селянської молоді за кордон. Так, 
«...сенатор граф А. Іллінський відряджав своїх музикантів навчатися виконав-
ської майстерності гри на духових інструментах до Італії; граф Каменський – до 
Лейпцигу тощо» [16, 106]. 

Хоч майже ніхто з мемуаристів не вважав за потрібне відзначити, яка са-
ме музика виконувалася кріпосними оркестрами того часу, все ж таки до наших 
днів збереглися документи нотного зібрання родини Розумовських, яка володі-
ла багатьма кріпосними музичними колективами у різних регіонах України. 
Ознайомлення з музичною бібліотекою того часу свідчить, що вона містить 
близько двох тисяч найменувань, серед яких твори Госсека, Стаміца, Гайдна, 
Вангеля, Волофа, Дж. Мейєрбера, Дж. Росіні, Л. Бетховена та ін., які у своїх 
партитурах, зазвичай, застосовували тромбони. Це дозволяє зробити припу-
щення про наявність у складі кріпосних оркестрів виконавців на тромбоні. 
Цікаво, що у кріпосному оркестрі поміщика М. Овсянико–Куликовського також 
були тромбони, причому, сопранові – найрідкісніший їх різновид.  

У 90-х роках XVIII ст. у селищі Романові (Волинська губернія) мешкав 
камергер Павла І сенатор, граф А. Іллінський. У своєму маєтку «він збудував 
величезний палац під назвою «Новий Рим» і організував симфонічний оркестр 
у кількості 100 музикантів, а також хор з 30 співаків, якими керував з 1799 по 
1817 рр. капельмейстер І. Добжинський [11, c. 206]. Інформація, яка збереглася 
до наших днів, свідчить про наявність в оркестрі графа А. Іллінського високо-
класних виконавців на духових інструментах Так, «…до 1809 р. у ньому слу-
жили флейтист Байєр (1771 р.н.), який навчався у Віденській музичній академії; 
кларнетист Нудер, фаготист Солецькі, валторніст Вайзінгер» [11, 206]. 

За свідченням графа де Лагара, у 1811 р. в Іллінських було три трупи ак-
торів – італійська, французька й польська, а кожна вистава закінчувалася бале-
том. Утримання цієї «скромної» розваги коштувало власникові не менш як сто 
тис. карбованців [11, 206]. 

На жаль, не збереглися відомості щодо репертуару цього великого, навіть 
за сучасними уявленнями, колективу. Є лише одна згадка про постановку опери 
В. Моцарта «Дон Жуан» силами кріпаків. Відомо, що «Дон Жуан» є найвищим 
досягненням В. Моцарта, де широко представлено духові інструменти: 2 флей-
ти, 2 гобої, 2 кларнети, 2 фаготи, 2 валторни, 2 труби, 3 тромбона, альт, тенор, 
бас. За допомогою зазначених інструментів оркестру композитор з величезною 
витонченістю підкреслює індивідуальність образних характеристик, відтворює 
різноманітні грані характеру, відчуттів і пристрастей. Для насичення музики 
тривожним колоритом (у сцені Командора) В. Моцарт використовує особливо-
сті звучання трьох тромбонів. Таким чином, для майстерного виконання «Дон 
Жуана» оркестр мав включати чимало високоосвічених музикантів, серед яких 
й виконавці на тромбоні. Можна припустити, що такі виконавці в оркестрі бу-
ли, оскільки вже тоді існувала практика відрядження талановитої молоді для 
навчання до Італії, Німеччини, інших країн, де було поширене духове виконав-
ство, у тому числі й тромбонове мистецтво. Повернувшись після навчання з-за 
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кордону, музиканти значною мірою сприяли подальшому поширенню та розви-
ткові оперної та інструментальної музики. 

Значну роль у вихованні національних музичних кадрів відіграли інстру-
ментальні класи, створені у складі Харківського університету, де навчалися гри 
на різних музичних інструментах, у тому й на духових. Першим викладачем ін-
струментальних класів був І. Вітковський – відомий на той час піаніст, дири-
гент і композитор, як він сам себе називав, «професор музики» [17, 13]. 

До числа заслуг І. Вітковського слід віднести популяризацію їм класичної 
музики в м. Харкові. Так, він познайомив харківську публіку з ораторією 
Й. Гайдна «Пори року», про що свідчить газета «Московские ведомости» за 
1808 р.: «Минулого серпня 30-го числа, у високоурочистий день тезо іменин 
його імператорської Величності, імператорський Харківський університет мов 
урочисті збори <...> торжества завершено було ораторією Гайдна про чотири пори 
року і концертом, що його дав учитель музики в університеті, Вітковський» [96]. 
Якщо врахувати, що перше виконання ораторії Й. Гайдна відбулося у Відні 1801 р., 
то заслуга І. Вітковського у популяризації класичної музики в Харкові стає цілком 
очевидною. У 30-х роках він познайомив харківську публіку з іншою ораторією 
композитора – «Створення світу» [19, 67]. 

Для характеристики рівня виконавської майстерності музикантів-
духовиків того часу слід зупинитися на згаданих ораторія Й. Гайдна. У парти-
турі ораторії «Пори року» тромбони представлені трьома голосами – альт, 
тенор та бас. Хоч партії труб і тромбонів не містять складних фрагментів, а 
обмежені гармонічними звуками, підголосками тощо, все ж у загальному орке-
стровому звучанні вони мають значну роль. 

В ораторії «Створення світу» партії тромбонів також написані для трьох 
інструментів (альт, тенор і бас), драматургічна роль яких у творі дуже велика. 
Таким чином, можна припустити, що для виконання згаданих творів потрібні 
були висококваліфіковані музиканти, в тому числі й тромбоністи–виконавці. 

Відомості, що збереглися, дають підставу гадати, що для таких концертів 
запрошувалися деякі провідні музиканти з інших колективів. Оскільки на той 
час у Харкові постійних оркестрів ще не було, то доводилося наймати музикан-
тів у поміщиків. Щоб уявити суму витрат на оплату запрошених оркестрантів, 
можна навести свідчення Є. Редіна за 1826 р. Він повідомляє, що «...музикантам 
барона Родена, трьом Ковалевського, і двадцяти чугуївським заплатили 190 ка-
рбованців. На придбання струн та свічок – 18 карбованців. А всього за цей рік 
було витрачено 357 карбованців» [120, 17–18]. Судячи з даних 1825 р., І. Вітков-
ський мав в учнях трьох флейтистів, одного гобоїста, двох кларнетистів, двох вал-
торністів, одного фаготиста і одного тромбоніста» [17, 14]. 

У зв’язку з відсутністю достатніх документальних даних щодо функціо-
нування музичних класів Харківського університету не можна точно встанови-
ти інформацію про наявність у них класу тромбона. Але аналіз творів, що були 
виконані університетським оркестром того часу, серед яких було багато симфо-
ній, ораторій тощо, дає підставу стверджувати про використання на той час 
тромбона. Так, 30 березня 1851 р. під керуванням диригента Ф. Шульца про-
звучала ораторія Й Гайдна «Сім слів спасителя», виконання якої «...було спра-
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вжньою подією. В хорі взяло участь більш 60 любителів музики, оркестр скла-
дався з п’ятидесяти чоловік» [134, 2]. 

У 1853 р. було виконано ораторію Ф. Мендельсона «Святой пророк Ілія», 
а у 1858 та 1861 рр. – його ж «Аталію». У наступні роки під керуванням 
Ф. Шульца виконувалися «Дзвін Шиллере» на музику А. Ромберга, 42-й псалом 
Ф. Мендельсона та чимало інших творів [134, 2].  

Таким чином, інформація що збереглася, поступово формує джерельну 
базу для всебічного вивчення генези тромбонового виконавства в Україні. 

Враховуючи викладене, можна зробити висновки: 
 – в епоху Київської Русі музична інструментальна культура досягла ви-

сокого ступеню розвитку і створила передумови щодо започаткування традицій 
спільного інструментального виконавства; 

– догматичні заборони православної церкви щодо використання інстру-
ментальної музики в релігійних обрядах суттєво загальмували розвиток націо-
нального інструментального виконавства; 

–з середини XVІ ст. під впливом західноєвропейської культури в Росії, на-
самперед у західних регіонах Малоросії (України) започатковується розвиток ін-
струментального, мистецтва, у тому числі виконавства на духових інструментах, 
зокрема на тромбоні; 

– основною причиною більш пізнього, порівняно з країнами Західної Єв-
ропи, застосування духового інструментарію в оркестровій практиці Росії стало 
те, що російська православна церква була традиційно хоровою, і канонічно ви-
ключала інструментальне підтримання богослужінь; 

 – національні культурні традиції східних країн, зокрема Росії, передбачали 
розвиток, перш за все, традиційних народних інструментів – гармонь, балалайка 
тощо, в той час як Західній культурі був притаманний розвиток мистецтва гри на 
духових інструментах, у тому числі на тромбоні; 

– застосування тромбона було пов'язано з католицькою церквою, де він 
був вперше використаний у богослужінні у венеціанському соборі св. Марка; 

– починаючи з середини XV ст. тромбон активно застосовується у профе-
сійній музиці Західної Європи у нерозривному зв’язку з музикою католицьких 
богослужінь; 

– розквіт ансамблево–інструментального виконавства Західної Європи 
створив передумови для подальшого поширення тромбонового мистецтва та ши-
рокого використання тромбона у музичній практиці інших країн та композиторсь-
кій творчості; 

– перші згадки про тромбон в Україні (як інструментарію, так і виконавст-
ва на ньому) датовані XVI ст; 

– відомості про перші осередки фахової підготовки на духових інструмен-
тах (в тому числі й на тромбоні) знаходимо у джерелах про «музичне братство» та 
музикантські цехи» , які вже тоді готували фахівців на духових інструментах; 

– безумовний вплив на становлення і формування українського тромбоново-
го виконавства стався завдяки тісним контактам українських музикантів з вико-
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навцями на духових інструментах таких країн, як Польща, Чехія, Німеччина, 
Італія тощо; 

– оволодіння музичним інструментарієм загальноєвропейського рівня, до 
якого, безумовно, належав і тромбон, стало на той час найпереконливішим показ-
ником зростаючого професіоналізма українських музикантів, їх причетність до 
світових музичних традицій;  

– чималу роль у становленні української школи тромбону зіграли як кріпо-
сні капели, так і різні навчальні заклади, в яких функціонували університетські 
оркестри з залученням цих інструментів. 

 
Примітки 

 
1 Шторт – інша назва дульціана – попередника фагота (примітка Мазепи Л.). 
2 Труба–пузон – кулісна труба (нім. Zugtrompete) (примітка автора). 
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ФОРМУВАННЯ ТРАДИЦІЙ ЦЕРКОВНОЇ  
МУЗИКИ В УКРАЇНІ У XVII СТОЛІТТІ 

 
У статті йдеться про формування традицій творення та виконання духовної му-

зики в Україні XVII столітті у контексті загальних тенденцій історичного розвитку 
музичного мистецтва та впливу інших музичних культур, конфесійних та соціально-
політичних чинників. 

Ключові слова: духовні традиції, візантійська культура, церковна музика, цер-
ковний спів, барокова музика, монодична традиція, партесний спів.  

 
It is a question of the formation of the traditions of the creation and performance of 

the sacred music in the Ukraine of the XVІІth century in the context of the general tenden-
cies of the historical development of musical art and influence of other musical cultures, 
confession and sociopolitical factors in the article. 

Key words: spiritual traditions, the Byzantian culture, church music, church singing, 
baroque music, monadic tradition, partes singing.  

 
Церковний спів у духовному житті українця посідає особливе місце: його 

своєрідність заснована на розумінні людиною православної культури самої 
сутності музики. Чуттєвий за своєю природою вид мистецтва, музика дає мож-
ливість людині проникнути в той шар буття, що перебуває за межами слів і по-
нять, тому вона являє собою невід’ємну складову духовної культури людства.  

Формування традицій церковної музики в Україні протягом доби націона-
льно-визвольних змагань – складний історичний процес, зумовлений загальними 
тенденціями історичного розвитку музичного мистецтва, активним впливом ін-
ших музичних культур (слов'янських та західноєвропейських), засвоєнням якісно 
нових для країни принципів організації звукового матеріалу, інтенсивною крис-
талізацією національно-культурної традиції. Так, дослідник вітчизняного музич-
ного професіоналізму І.Ф. Ляшенко у статті «Інтернаціональне в національному» 
справедливо зауважує, що межу XVI – XVII століть на Україні «слід вважати по-
чатком нового, гуманістичного у власному розумінні періоду української куль-
тури, своєрідного українського Відродження, з яким пов'язане закладання 
естетичного фундаменту і для національної музичної культури» [5, 13]. Саме у 
той час в Україні утверджується церковна музика, позначена високою майстерні-
стю володіння технікою інтонування й створенням композицій зі складними 
композиційними прийомами.  

Проблеми функціонування церковної музики в українському соціумі при-
вертали увагу таких дослідників, як Д. Антонович, Н. Герасимова-Персидська, 
Л. Корній, К. Харлампович, І. Чудінова, Л. Ігнатова тощо. За останні роки зазна-
чений феномен виступає об’єктом дослідження дисертантів-мистецтвознавців. У 
дисертаційному дослідженні Г. Локощенка «Музичне життя Сумщини: (середи-



 287

на XVII ст. – 80-ті pp. XX століття)» простежується еволюція хорового співу у 
братських школах та православних храмах, висвітлюється діяльність хорових 
капел і музичної школи м. Глухова як осередків хорового мистецтва XVII–XVIII 
століть.  

Важливою подією у сучасному українському музикознавстві стала презен-
тація нотного видання «Партесні концерти XVII–XVIII століття з Київської ко-
лекції» (редактор-упорядник – академік АМУ, доктор мистецтвознавства, 
професор Ніна Олександрівна Герасимова-Персидська). Воно органічно допов-
нило попередні фахові публікації, створені на основі фондів в Інституті рукопи-
сів Національної наукової бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: «Партесний 
концерт», «Микола Дилецький. Хорові твори» й «Українські партесні мотети 
початку XVIII ст. з югославських зібрань». До останнього із зазначених видань 
увійшли хоровий концерт М. Дилецького «Прийдіте, людіє» (авторство якого 
лише недавно встановлене) й концерт В. Титова «Златокованная труба». Репре-
зентовано й твори невідомих авторів (покаянні концерти «Вік мой скончевається», 
«Оле, окаянная душе» для дванадцяти та п’яти голосів, а також «Помишляю 
день страшний», «Приближается душе конец», «Се лежу»). 

У дисертаційному дослідженні В. Бескорсої здійснено культурологічний 
аналіз концепту українського мистецького стилю у вимірі європейського соціоку-
льтурного середовища. Автор досліджує українське бароко у видах і жанрах мис-
тецтва (архітектура, іконопис, портретний живопис) та через соціокультурні 
репрезентації, визначаючи процес культурно-історичного розвитку українського 
стилю як художнього феномена, який ґрунтується на філософсько-естетичній ви-
разності стилю (від першої половини XVII до другої половини XVIII століття) [1]. 

Проте доводиться констатувати, що далеко не всі аспекти феномена укра-
їнської церковної музики, її внеску до скарбниці національної культури та ролі, 
яку вона відіграє у відродженні духовності нації, є розкритими. Адже дослі-
дження церковної музики як феномена духовної культури обумовлено тим, що, 
незважаючи на численні наукові джерела, присвячені вивченню цього жанру, 
проблема концептуального осмислення культурологічної специфіки даного яви-
ща залишається недостатньо розв’язаною. Вона пов’язана з тим, що поряд із 
впливом європейської культури в українській музиці ХVІІ – ХVІІІ ст. накопи-
чено власний досвід екзистенції духовної музичної культури, який відображає 
особливості православної ментальності. Це й обумовлює актуальність пропоно-
ваної статті з огляду на специфіку обраного тут періоду вивчення теми. 

Сучасні дослідники української церковної музики другої половини ХVІІ 
століття констатують притаманні їй світські елементи [8, 102]. Музичне вико-
навство у православних храмах здійснювалось не лише за приписами Отців Це-
ркви, але й «по своєму умышлению». Церковні псалмоспіви поєднували у собі 
«горішнє» й «нижнє», духовне і тілесне, своєрідно примирюючи їх у собі. Цей 
жанр духовної музики поставав специфічним «дзеркалом», в якому тогочасна 
людина свої душевні порухи й убачала засіб зцілення від душевних недугів. 

Досить конкретну картину системи виховання і місця в ній духовної му-
зики ми знаходимо в пам’ятках культури України XVII століття, в описах шкі-
льних установ і звичаїв, інших матеріалах, що стосуються діяльності церковних 
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братств і православних шкіл. В основному це була музика прикладного харак-
теру, яка мала різне призначення: застережно-очищуюче, сакральне, але тут 
вже і в художньому – як засіб емоційно-естетичного впливу [9, 356]. 

Становлення національного псалма у XVII стлітті, його музичність необ-
хідно несуть відбиток протистояння різних релігійних і політичних ідей, ево-
люції світоглядних установок, усієї сукупності живлячих його витоків 
культурних традицій: від грецького вчення про «етос» через вчення отців церкви – 
апологетів християнства, до візантійської музичної естетики. 

На другу половину XVII–XVIII ст. припадає розвиток багатоголосної церко-
вної музики (впроваджена у церквах України ще наприкінці XVI століття). У цей 
історичний період простежуються два етапи розвитку багатоголосної церковної му-
зики з притаманними для них стильовими особливостями.  

У другій половині XVII – першій половині XVIII ст. в Україні розквітла ба-
гатоголоса церковна музика барокового стилю. XVII століття, успадкувавши тра-
диції античності, обрало своїм епіграфом: «Не знати музики так само ганебно, як і 
не знати грамоти». Учні православних братських шкіл співали у церковних хорах, 
здобуваючи виконанням церковних кантів засоби для існування. У тогочасній Ки-
єво-Могилянській академії, поряд з малюванням, високо шанувалася вокальна му-
зика. Академічний хор складався з трьохсот і більше учнів [6, 45]. Виконувані 
майбутніми композиторами твори дедалі більше відрізнялися від грецького та 
болгарського канонічних церковних наспівів. Спостерігалися відходження від мо-
нотонних наспівів грецької партитури й орієнтація на поліфонічність, котра зго-
дом набула рівня довершеності у творах Й.С. Баха і Дж. П. Палестрини. Але при 
цьому характер церковності строго дотримувався був Православні церковні ком-
позитори точно виконували існуючі канони, але їхні напрацювання суттєво відрі-
знялися від співів, практикованих «виписаними» артистами придворної капели. В 
Україні уперше було запроваджено жанр церковних концертів [3, 142]. 

Як і в інших європейських країнах доби Реформації, відбувалося уточнен-
ня християнських цінностей, але у православному варіанті. Слід було розкріпачи-
ти людські сили і спрямувати їх на конкретні мирські справи, подолати 
«візантійські» традиції протиставлення елегійних інтересів «земним». Духовні 
традиції теж стали предметом критичного осмислення. Реформування православ-
ної церкви зумовило появу поборників гуманістичних моральних цінностей. 

Тому, характеризуючи естетичні особливості українського бароко, слід 
особливо наголосити на його багатобарвності, мальовничості, посиленій деко-
ративності, динамізмі, численній кількості всіляких алегорій, небаченій вигад-
ливості мистецьких форм. Типовими особливостями тогочасної художньої 
системи стали мистецький та ідейний синкретизм, органічне поєднання слова і 
образу, віри і знання, прагнення творити дійсність у світлі мрії й високого ідеалу. 

Українська музика барокової доби була різножанровою та тематично різ-
номанітною. З розвитком шкільної драми та інтермедії (40-і рр. ХVІІ ст.) 
пов’язана поява музичного театру. Ним став бурсацький концерт – дотепні сце-
нки, в яких учасники грали самих себе. Водночас це була пародія на урочистий 
«високий» церковний стиль (наприклад «Служба пиворізам і п’яницям»). При-
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землений зміст у поєднанні з традиційними серйозними формами дванадцяти-
голосної урочистої композиції створював особливий гумористичний ефект. 

Композиційні зразки української барокової музики дійшли до нас у ви-
гляді рукописних хорових партій-поголосників. Це, зокрема, «Реєстр нотних 
зошитів» Львівського православного братства 1697 р., який налічує записи 372 
партесних творів. Їх авторство приписується композиторам. На жаль, цей вели-
кий фонд досі знайти не вдалося.  

На розвитку вітчизняної церковної музики XVII століття також позначились 
барокові орієнтації на зовнішню досконалість, «солодкозвуччя» (український пар-
тесний спів) та на внутрішню духовну цілісність, на суворо-стримане споглядання 
(великоруські знаменні розспіви). Примітно, що українсько-великоруський культу-
рний діалог, за зауваженням дослідниці Т.Ф. Владишевської [2, 218–219], відбував-
ся не лише на рівні літургійних, але й позакультових музичних жанрів: у 
Московській Русі українські, польські й білоруські «псальми» та канти витискали 
місцеві духовні вірші та піснеспіви. 

Поступово забувається не тільки середньовічна парадигма з її монодією та 
невмовою системою запису (через знамено, крюк), а й пов’язані з нею положення 
про моральність як основний принцип використання духовної музики. Одна з неба-
гатьох пам’яток Лаврської Могилянської школи – «Евхаристіон», (1632 р.) – свід-
чить: «Літораель наук седмая. Евтерпе, то єсть цвичене в співанню». «Літораель 
наук осмая. Терпсихоре, то єсть цвичене в співанню инструменталном». «Літораель 
наук девятая. Ерато, або цвичене в співанню умильном» [7, 253–254]. 

Слід брати до уваги й те, що православ’я в Україні у XVI – XVII ст. зазна-
вало сильної експансії з боку єзуїтського контрреформаційного католицизму – 
українська культура одночасно знаходилась в орбіті візантійсько-православної та 
римо-католицької культур. Саме така її відкритість щодо зовнішніх впливів (на 
відміну від закритості великоруської культури) стала передумовою нової, баро-
кової моделі українського православ’я й нового типу православної релігійності 
нашого народу. Вони були синтезовані й закріплені П. Могилою та розбудова-
ною ним Києво-Могилянською академією як безальтернативна культурна пара-
дигма, що прагнула соціально легалізувати православ’я й вписати його у 
загальноєвропейський культурний контекст, але одночасно супроводжувалась 
формалізацією духовного життя в Україні й віддаленням його від святоотецької 
православної традиції. В основі світобачення української барокової культури 
перебували антимістична інтуїція, раціоналізм, аристотелізм, так звана «друга» 
(контрреформаційна) схоластика. Цей новий південнослов’янський вплив з вла-
стивими йому характерними мотивами очищення людської душі, аскетизмом, 
символістичною ускладненістю та спрямованістю до Горнішного Світу позна-
чився й на українській культурі. Але його тривалість виявилася коротшою, аніж 
у Московському царстві – до другої половини XVI століття.  

Відтак костьольна музика правила «ворогам православної віри» за один з 
кращих засобів пропаганди, бо головною перевагою католицької музики була її 
поліфонія, краса органного звучання, більш високий рівень мистецького вико-
нання. На противагу католицькій системі виховання братчикам заборонялося 
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мати будь-які інструменти і грати на них. Для покращення їхньої підготовки 
при церквах створюються класи, де вчителями хлопчиків були дяки [8, 74]. 

Варто зазначити, що хорова партесна музика — це авторські твори, проте 
переважна їх більшість дійшла до нас як анонімні. Однак простежується й нова 
тенденція, коли композитори претендують на «інтелектуальну власність» і фік-
сують своє авторство. У згаданому реєстрі нотних зошитів Львівського братст-
ва 1697 р. відзначені такі композитори як М. Дилецький, С. Пекалицький, 
Гавалевич, Колядчин, Чернущин, Бишовський, Тяваровський, Завадовський та 
ін. 600 партесних творів, записаних у поголосниках першоджерельно у Києво-
Печерській лаврі та Софії Київській, нині зберігаються у фондах Національної 
бібліотеки України ім. В.І. Вернадського). Із їхньої творчості в інших колекціях 
збереглися лише деякі твори видатних українських композиторів партесної му-
зики – М. Дилецького та С. Пекалицького. У київській колекції партесної музи-
ки зберігаються твори М. Дилецького. Крім цього, засвідчені й такі автори: 
Давидович, Феодосій Світлий, Іван Домарацький, Герман Левицький. Деякі 
твори позначені іменами Миколи, Грицька.  

Партесна музика другої половини XVII – першої половини XVIII ст. по-
значилася тенденцією переходу від анонімного до фіксованого авторства. Того-
часні композитори ще не акцентували увагу на створенні індивідуального й 
неповторного, а спиралися на типове, на характерні ознаки жанру. Але видатні 
майстри, як от: М. Дилецький та С. Пекалицький, досконало володіли профе-
сійною майстерністю й поширювали її досвід.  

З розвитком партесного співу почали з’являтися й теоретичні посібники, 
які давали необхідні знання з теорії написання цієї музики та її співу.  

М. Дилецький, будучи творцем партесної музики, став її найвизначнішим 
теоретиком. Він перший у Східній Європі написав теоретичний трактат «Гра-
матика музикальна», яка стала дуже важливим посібником для композиторів, 
що творили партесну музику, та для співаків-хористів, які її виконували. Його 
було видано у Смоленську, Вільнюсі та Москві й донині збереглося понад 20 
редакцій. Особливо цінним є український переклад «Граматики», видрукуваний 
у 1723 р. у Санкт-Петербурзі й перевиданий 1970 р. у Києві [4]. Зазначений твір 
М. Дилецького широко використовувався у новостворюваній вітчизняній ме-
режі музичної освіти, сприяв поширенню релятивного способу співу за сольмі-
заційною системою й техніки композиції партесної музики, закладенню основ 
нової музичної теорії та естетики. На «Граматиці...» М. Дилецького позначили-
ся гуманістичні погляди її автора, а також впливи естетики бароко. 

Багато творів української партесної музики збереглося у книгосховищах 
Росії. Це було пов’язане з переїздом до Російської імперії талановитих півчих, 
регентів, композиторів, знавців партесної музики. З середини XVII ст. почався 
процес реформування православної духовної музики й партесний спів стали за-
проваджувати у церквах. За особистим рескриптом царя Олексія Михайловича 
до Москви було привезено широко знаних композиторів та хормейстерів Симе-
она Пекалицького та Миколу Дилецького. 
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Запровадження нового (партесного) церковного співу в російських церк-
вах було пов'язане з різними труднощами. З одного боку, він викликав не-
сприйняття та опір прихильників старої традиції (старообрядців), які вважали 
використання його в богослужінні відходом від православної традиції. З друго-
го боку, необхідні були церковні півчі, обізнані з цим українським стилем бага-
тоголосої музики, та й самі твори. Таких висококваліфікованих знавців 
партесної церковної музики (композиторів, півчих, регентів) московська влада 
від середини XVII століття стала запрошувати з України. Вони були церковни-
ми півчими, регентами церковних хорів та вчителями партесної музики.  

Слід при цьому зазначити, що музична спадщина візантійсько-слов’янського 
коріння в Україні XVII століття також не лише не згасала, а, навпаки, зазнала по-
тужної стимуляції (запозичення новогрецького та новоболгарського репертуару, 
його інтенсивна взаємодія з місцевою традицією аж до утворення нових гібрид-
них пластів монодії). Церковно-наспівна монодія характеризувалася синкретич-
ною нерозчленованістю словесного, ритмічного та мелодико-інтонаційного 
компонентів. Тут тип церковно-музичної культури значною мірою залежав від 
ментальності: для середньовічної людини домінантою було релігійне світовід-
чуття, і власне тому середньовічна культура постає як цілісна структура з влас-
тивим їй синкретизмом. Конфесійний фактор обумовлював і специфіку 
жанрових систем, а також накладав відбиток «національної» своєрідності. Не 
випадково, скажімо, для української культури таким глибоким і проникливим 
явищем став церковний спів, а постійна посилена увага науковців до церковної 
монодії зумовлена ще й тією особливою роллю, яку вона відігравала в бурхли-
вих музично-культурних процесах періоду включення України XVII століття в 
нові конфігурації міжрегіональних культурних зв’язків.  

Таким чином, розвиток хорового виконавства, становлення поліфонічної 
системи мислення і розвиток суспільства з намаганням його еліти до утверджен-
ня національного способу буття – основні спонукальні моменти формування 
традицій української духовної музики у XVII столітті. Недостатня фіксація спад-
ковості, особливо у справі музичного виховання, привела до неоднорідності оці-
нок українського музичного мистецтва XVII ст. – періоду становлення власне 
духовного хорового співу на терені національного самоусвідомлення. Вітчизня-
ний мелос в ірмолойних його наспівах був іще недостатньо розвинутим: йому 
бракувало музичних засобів виразності. Разом з тим тогочасна монодична 
традиція виконувала роль своєрідної противаги культурній експансії католици-
зму, будучи ефективним засобом збалансування прадавнього – «свого» і нового 
– «чужинецького». Православній церковній музиці не властиве було звучання 
органу. Тому основну увагу композитори приділяли створенню хорової 
духовної музики. Взаємодія ж православного церковного співу зі старовинною 
народною музикою сприяла утворенню нового явища – українського церковно-
го багатоголосся. 
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У статті розглядається релігійна поезія Ф.Г. Клопштока – одного із найвідомі-

ших німецьких романтиків кінця XVIII століття. Дана порівняльна характеристика 
католицького латинського тексту «Stabat Mater» і її німецького перекладу «Відчуття 
Спасителя на Хресті» Ф.Г. Клопштока. Охарактеризовано німецьку «Stabat Mater» 
Ф. Шуберта. 
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F.G. Klopstock’s religious poetry, one of the most significant German poets-

romanticists of the end of the XVIII th century is considered in the article. The comparative 
characteristics of the Catholic Latin text «Stabat Mater» and its German translation «Jesus 
Christus schwebt am Kreuze», made by F. G. Klopstock is given. Franz Schubert’s German 
«Stabat Mater» is characterized  

Key words: German Romanticism, Friedrich Gottlieb Klopstock, Franz Schubert, 
«Stabat Mater». 
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Християнська цивілізація збагатила світову художню культуру непереве-
ршеними архітектурними, скульптурними та музичними шедеврами. Багато ми-
стецьких творів побудовано на сюжетах, узятих з Біблії і Євангелія, а зображення 
тієї чи іншої події у християнському мистецтві є невід’ємною частиною свідоц-
тва про віру та репрезентацією основних істин віровчення. Церковна влада в усі 
часи заохочувала митців до написання творів, де б органічно поєднувалися ос-
нови християнського віровчення з національними художніми традиціями. Наці-
ональна складова у християнському богослужінні виявлялася у різні століття 
по-різному. У західному християнському світі більш тривалу за часом націона-
льно орієнтовану традицію мають протестантські церкви завдяки літургічним 
відправам національними мовами ще з XVI століття. Католицька Церква, на пе-
рший погляд, більше тяжіє до універсальності, соборності як самого богослу-
жіння, так і церковно-літургічного мистецтва, ніж на прояв національного. 
Проте не зовсім вірно пов’язувати національні-церковні форми богослужіння 
лише з протестантизмом. Дослідники католицького і протестантського музич-
ного мистецтва (К. Берденнікова, О. Беркій, О. Зосім, А. Єфіменко, О. Муравська) 
наголошують на специфіці поєднання церковного змісту (у його богослужбових 
формах) з характерними рисами національного прояву у художніх формах. Да-
не дослідження зумовлено потребою охарактеризувати вплив німецької протес-
тантської церковної культури на католицьку на прикладі аналізу творчості 
німецького протестантського поета-романтика XVIII століття Фрідріха Готліба 
Клопштока, особливу увагу зосередивши на порівняльному аналізі латинського 
тексту «Stabat Mater» і його німецького перекладу «Відчуття Спасителя на Хре-
сті», зробленого Ф.Г. Клопштоком. 

Коротко розглянемо літературне життя Німеччини епохи романтизму. 
Філософсько-естетичні пошуки романтиків глибоким корінням пов’язані з на-
ціональною, філософською і художньою традиціями в національній культурі. 
Для Німеччини естетика романтизму відіграла важливу роль у становленні на-
ціональних художніх форм. Суттєвий вклад у розвиток романтизму внесли 
представники тюбінгенської школи – богослови Ф.К. Баур (1792–1860), 
Д.Ф. Штраус (1808–1874), філософи Д. Юм (1711–1776), І. Кант (1724–1804), 
Ф. Шлейєрмахер (1768–1834), І.Г. Фіхте (1762–1814), Ф.В. Шеллінг (1775–
1754) тощо. Німецькі романтики (І.А. Крамер, Ф.Г. Шлегель, Ф.Г. Клопшток, 
Новаліс та ін.) виступали проти нормативності класичного мистецтва, проти 
його канонів та обмежень. Недарма Ф. Шлегель визначав романтичну поезію як 
«прогресивну та універсальну». На його думку, в ній мають поєднуватися і фі-
лософія, і словесне мистецтво, і необмежене самовираження творчої індивідуа-
льності. Поети-романтики звертались до внутрішнього світу людини як до 
історичного пізнання всього сущого, їхні інтереси були сконцентровані на на-
ціональному Середньовіччі. Поет, та й взагалі митець, для романтиків – це лю-
дина не лише вільна, а й цілком особлива і незвичайна. Лірично-романтична 
поезія німецьких романтиків прагнула охопити внутрішнє життя людини в усій 
повноті. Багато принципів ранньоромантичної естетики Німеччини відіграли 
свою позитивну роль для подальшого розвитку романтизму не тільки в Німеч-
чині, а й далеко за її межами. 



 294

Один з найвідоміших поетів романтиків ХVIII століття Фрідріх Готліб 
Клопшток (1724–1803) з’явився в німецькій літературі наприкінці 40-х рр. Як 
для багатьох романтиків, для нього виявилася близькою християнська темати-
ка. Ф. Клопшток ще у школі розпочинає роботу над релігійною поемою «Месі-
ада». У 1745 р. він вступає до богословського факультету Ієнського 
університету, але потім переводиться до Лейпцігського університету (1746–
1748). У 1747 р. Клопшток у колі друзів-поетів читає перші пісні своєї «Месіа-
ди» («Der Messias»). Читання справляє на слухачів сильне враження. В «Бре-
менських матеріалах» (1748) з’являються перші три пісні «Месіади». 

У квітні 1757 р. він оселяється в Данії в статусі гостя короля Фрідріха V 
та отримує щорічну стипендію міністра Берністорфа до закінчення роботи над 
«Месіадою». Фрідріха Клопштока визнали головою німецького поетичного гу-
ртка в Копенгагені. Паралельно з «Мессіадою» він пише драми на Біблійні сю-
жети: «Смерть Адама» (1757), «Соломон» (1764), «Давид» (1773) та знамениту 
оду «Свято весни» («Die Fruhhlingsfeier») (1775) та ін. В кінці 50-х рр. Клопш-
ток співпрацював у німецькому журналі «Північний спостерігач» («Der 
Nordische Abseher») (1758–1760), який видавався в Копенгагені його другом 
І.А. Крамером, який на той час був священиком при дворі датського короля 
Фрідріха V. Журнал мав релігійну тематику і ставив собі за мету допомагати 
зміцненню моралі. В цьому журналі з’явилися важливі статті Ф.Г. Клопштока: 
«Про мову поезії», «Думки про природу поезії» та ін. 

Наприкінці 60-х рр. Клопшток надіслав імператору Йосифу ІІ проект 
створення Інституту або Академії загального призначення, задачею якого було 
б згуртування діячів науки, літератури і мистецтва, популяризація цінних дося-
гнень, матеріальна підтримка вчених, поетів, діячів мистецтва. Відомий поет 
вважав, що всі німці – католики і протестанти – піддані імператора повинні ко-
ристуватися однаковою увагою. Клопшток пов’язував з цим проектом великі 
надії. Однак зусилля поета виявилися невдалими, проект так і не був втілений. 

Думка написати епічну поему на біблійному матеріалі народилася у бли-
зького до пієтистів поета під впливом «Загубленого раю» Мільтона. На відміну 
від останнього, Клопшток виявляє велику цікавість до долі простих людей, а в 
окремих епізодах з’являється і прямий протест поета проти феодального деспо-
тизму. Головна лінія «Месіади» відповідає євангельській розповіді про останні 
дні земного життя Христа (Месії), від моління на горі Єлеонській до його смер-
ті на Хресті (пісня X). У другій частині поет розповідає про події після смерті 
Христа, про появу Христа перед учнями і народом. Поема закінчується тріум-
фом Христа – його вознесінням на небо. Точно слідуючи євангельському сюже-
ту, поет створює навколо земних подій релігійно-космічне обрамлення, 
використовуючи для цього зміст Євангелій і Старого Завіту. Дії часто перено-
сяться на небо або до пекла. До кожної людини, а також до Христа Клопшток 
приставив серафимів та ангелів, котрі в поемі діють активніше, ніж в Біблії. 
Прийняття Христом рішення спокутувати гріхи людей, душевні страждання 
Христа – головне для Клопштока. 

«Месіада» не стільки епос, скільки гімн «врятованому людству». Поема 
написана класичним віршем античних епопей – гекзаметром. Уперше в німець-
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кій поезії Клопшток вирішує відмовитись від рими, щоб надати поемі урочисто-
святкового звучання. Характерні інтенсивні пошуки особливої, відмінної від 
мови прози, емоційно-образної і разом з тим музичної поетичної мови. Але ус-
піх «Месіади» був недовготривалим. Розвитком німецької літератури кінця сто-
ліття «Месіада» була відкинута в минуле. 

«Духовні пісні» Клопштока («Die Geistliche Lieder», 1757–1769) – інший 
релігійний твір поета. Серед них потрібно відзначити наступні твори: 
«Weihnachtslied» («Різдвяна пісня»), «Das Abendmahl» («Вечеря»), «Um Gnade» 
(«На милість переможця»), «Der Tod» («Смерть»), «Sinai und Golgotha» («Синай 
і Голгофа»), «Dem Vater und dem Sohn» («Отцю і Сину»). Ф.Г. Клопшток також 
написав збірку поезій «Нова протестантська збірка віршів» («Das neue 
protestantische Gesangbuch»). На думку самого Клопштока, вона, можливо, буде 
корисною «також і католикам, нашим братам-німцям» [7, 31–32]. У цю збірку 
були включені пісні Крамера, християнські псалми та переклади псалмів Кра-
мера, більшість з яких належала перу Гелера та братів Шлегелів, автором час-
тини творів був Базедов. 

У 1766 р. Ф.Г. Клопшток переклав середньовічну молитву «Stabat Mater» 
німецькою мовою. Поет звернувся до католицької молитви не лише через захо-
плення романтиками мистецтвом Середньовіччям, а й через популярність у 
Південній Німеччині у XVIII столітті тексту «Stabat Mater», який став взірцем 
богородичної побожності. Натхненність, вишуканість і мистецька досконалість 
католицьких «Stabat Mater» привернули увагу до твору у протестантському се-
редовищі. 

У центрі латинського середньовічного тексту «Stabat Mater» – поетичне 
звернення автора до Скорботної Матері. Уперше латинські строфи поеми 
з’явились у молитовниках приватного користування; найбільш раннім джере-
лом вважається взірець 1320 р. (Orationale «St. Emmeram»). Вже наприкінці XIV 
століття з’являються перші національні переклади, серед яких заслуговує на 
увагу німецька редакція твору «Cristus muter stunt in smercz» (монастир 
Св. Катерини у Нюрнберзі). Більшість дослідників схильні вважати автором 
безсмертної поеми Якопоне да Тоді (справжнє ім’я – Якобо да Бенедетті). В іс-
торії залишилися два текстових варіанти «Stabat Mater» – «Analecta» версія – за 
назвою книги, де її надруковано, та ватиканська (1908 р.), відмінність яких по-
лягає у 19-й строфі [2, 30]. В Австрії у XVIII столітті внаслідок державної полі-
тики монарха Йосифа ІІ були заборонені необов’язкові піснеспіви «Miserere» і 
«Stabat Mater». Жанр «Stabat Mater» отримав своє друге життя вже під час пра-
вління наступників Йосифа ІІ – Леопольда ІІ та Франца ІІ. 

Ф.Г. Клопшток написав вільну німецькомовну поетичну версію «Stabat 
Mater» під назвою «Відчуття Спасителя на Хресті». Поема відома також за на-
звою її перших рядків – «Jesus Christus schwebt am Kreuze» («Ісус Христос висів 
на хресті»). Зберігаючи велич, пафос, образність католицької молитви, він пра-
гнув адоптувати її до умов протестантського середовища, а тому свідомо пере-
ніс акцент з образу Скорботної Матері на образ Христа [2, 95]. 

У 1816 р. молодий Ф. Шуберт звернувся до німецького перекладу молит-
ви, зробленого Ф. Клопштоком, написавши свою другу – німецьку – «Stabat 
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Mater» для солістів, хору та оркестру f-moll (D 383). Поштовхом до створення 
німецької «Stabat Mater» композитора надихнула поезія одного з найвідоміших 
німецьких поетів-романтиків. Як і поетична версія, шубертівська «Stabat Mater» 
далека від строгої церковної ортодоксії. Саме на цей факт звертає увагу один із 
дослідників творчості композитора В. Дюрр: «Коріння релігійності Шуберта 
слід шукати і в духовних поглядах і в його емоційному стані, а також в ідеях 
романтизму» [6, 77]. Романтична творчість відомого протестантського поета 
ХVIII століття Ф.Г. Клопштока настільки захопила молодого Шуберта, що він, 
незважаючи на протестантську інтерпретацію відомого твору, поклав вірші по-
ета на музику. 

Німецька «Stabat Mater» є жанром, близьким до німецьких католицьких 
мес, поширених у період з другої половини XVIII до першої третин ХІХ століт-
тя, а також до німецької вечірні та німецького реквієму. Серед авторів німець-
ких мес та інших богослужбових жанрів – відомі композитори Міхаель Гайдн і 
сам Франц Шуберт, а також церковні композитори Франц Бюлер, Йоганн Бап-
тист Шидермайр, Алоїз Бауер, Йозеф Оневальд та ін. Широка популярність ні-
мецькомовних католицьких жанрів стала поштовхом для звернення Шубертом 
до німецьких перекладів католицьких церковних відправ, у тому числі і «Stabat 
Mater». 

Порівнюючи латинський текст «Stabat Mater» (автор Якопоне да Тоді, 
XIII століття) і німецький текст – переклад середньовічної молитви «Jesus 
Christus Schwebt am Kreuze» (автор Ф.Г. Клопшток), необхідно відзначити ви-
дозміни у шануванні Діви Марії в європейській культурі. У Середні Віки була 
сформована культурно-художня традиція, що стала вираженням сприйняття 
Марії як Мадонни, покірної, лагідної та відданої Матері. У XVIII–XIX століттях 
у контексті філософсько-етичних пошуків епохи романтизму, посилення інтер-
претації молитов національними мовами середньовічну поему сприймали дещо 
інакше. Євангельські образи набули нового тлумачення, нове життя у взаємодії 
з філософськими та художніми концепціями романтичної доби. Митці прагнули 
осягнути сенс життя, сферу душевних зворушень, використовуючи цілу гамму 
особистих відтінків, намагаючись відтворити глибини людської душі. Тому се-
редньовічна поетика збагачується у творах ліричних романтиків відтінками 
страждань, жалю, життя і смерті. У романтичну епоху «семантичний спектр об-
разу Скорботної Матері збагачується символами вічножіночого, страждання і 
співстраждання, життя і смерті, любові і смерті, світової скорботи. Саме XIX 
століття робить предметом уваги і послідовного вивчення стан духовно осмис-
леного страждання, відомий західноєвропейській філософській думці ще з часів 
Августина» [2, 80]. 

Християнська місія Діви Марії «у всій повноті розкривається саме на 
Голгофі під хрестом, де доля розіп’ятого Сина тісно переплітається з долею 
Матері» [2, 24]. Цей епізод знайшов відображення в Євангелії від Іоанна (Ін. 19: 
25–26): «А при хресті Ісусовім стояли його Мати, сестра його матері, Марія 
Клеопова та Марія Магдалена. І побачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, 
– а його любив він, – мовить до матері: «Жінко, ось син твій». З євангельського 
тексту ми розуміємо, що Ісус доручає Матері та своєму улюбленому учню пік-
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лування один про одного (цей момент, відсутній у середньовічній латинській 
поемі, акцентує у своєму творі Г.Ф. Клопшток). У Старому Заповіті є згадка 
про мати братів Макавейських, яка, спостерігаючи страждання своїх сімох си-
нів, прийняла у серце «семикратний меч» болю [2, 24]. В інших джерелах – Но-
вому Заповіті, Євангеліях від Матфея, Луки, Іоанна, а також Апокаліпсисі ми 
знаходимо першоджерела, які використав автор середньовічної поеми «Stabat 
Mater». 

У творі Ф.Г. Клопштока – протестантського поета-романтика – ми бачимо 
трансформацію і вільне трактування латинського тексту «Stabat Mater». Вико-
ристовуючи фрагменти Євангелія, Ф.Г. Клопшток концентрує увагу на образ 
Ісуса, а не Марії. Провідного значення для нього набуває співчуття Марії, вша-
нування Христових мук, що у XVIII столітті було характерним для світогляду 
поетів-романтиків Південної Німеччини. На той час це було незвичним, нетра-
диційним для богослужбового ритуалу. Офіційним дозволом Папи Бенедикта 
ХІІІ з 1727 р. «Stabat Mater» стала невід’ємною частиною церковного богослу-
жіння на свято Семи Скорбот Богородиці, що відзначається 15 вересня, проте 
більшість композиційних творів створювалась як паралітургічна музика для су-
проводу молебнів. 

Відмінність латинської секвенції «Stabat Mater» і поеми Ф.Г. Клопштока 
«Jesus Christus schwebt am Kreuze» ми бачимо як у формі твору (латинський 
текст складається з 60 рядків, німецький – з 78. Німецький текст почасти наслі-
дує форму латинської поеми, яка має 20 терцин), так і його змісту. Звернемо 
увагу, що у більшості строф Ф.Г. Клопшток лише імітує форму латинської сек-
венції, і перекладом цей твір можна назвати з великою часткою умовності. Поет 
з першої ж фрази переносить акцент з образу Марії на Христа («Стояла скорбо-
тна Мати» – «Ісус Христос висів на Хресті»), вільно переміщує рядки оригіна-
льного тексту. Так, другій строфі латинської поеми відповідає третя строфа 
перекладу1: 

 
Stabat Mater 
 
Стояла скорботна Мати, 
Плачучи біля Хреста, 
 
Коли <на ньому> висів Син. 
 
Її стражденну душу, 
Засмучену і жалібну, 
Пройшов меч. 

Jesus Christus schwebt am Kreuze 
 
Ісус Христос висів на Хресті, 
Його скривавлена голова 

похилилася додолу, 
Скривавлена в ночі смерті. 
 
Біля хреста Спасителя стояли 
Покірна Марія і Іоанн, 
Його мати і Його друг. 
 
Крізь Матері смиренну душу, 
Ах, крізь усю Її душу  
пройшов меч. 

 
Відмінність у початкових фразах текстів латинської секвенції і Ф.Г. Клоп-

штока пояснюється протестантською інтерпретацією католицького середньові-
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чного тексту, внаслідок чого у поемі стало більш яскраво вираженим христоце-
нтричне спрямування твору. Однак згадка про меч, який пройшов крізь душу 
Божої Матері, є в обох текстах, оскільки цей момент є у Святому Письмі (див. 
Лк 2, 35). 

Христоцентричну інтерпретацію тексту Якопоне да Тоді ми бачимо і у тій 
частині твору, де ліричний герой поеми звертається з риторичним питанням. У 
італійського середньовічного автора об’єктом жалю є Діва Марія (п’ята і шоста 
строфи), у німецького поета-романтика – Ісус Христос (сьома і восьма строфи): 

 
Stabat Mater 
 
Чи є людина, яка б не заплакала, 
 
Якщо б побачила Христову Мати 
У такій скорботі? 
 
Хто б не засумував, 
Дивлячись на Христову матір, 
Що страждає разом з Сином? 

Jesus Christus schwebt am Kreuze 
 
Хто не заплаче сльозами 

лагідного співчуття 
Із тими благочестивими, 
Які Тебе, Господи, в часі смерті бачили? 
 
Хто з ними не заніміє, 
Хто не захлинеться від болю? 
Які Тебе, Господи, в часі смерті бачили? 

 
І зовсім контрастують з оригіналом моменти інтерпретації індивідуально-

го переживанню людиною голгофської драми. Францисканський поет-монах у 
своєму творі благає Матір Божу дарувати йому благодать найбільш повно від-
чути Христові страждання, тоді як протестантський поет-романтик наголошує 
на моменті полегшення Ісусом людських страждань: 

 
Stabat Mater 
 
Нехай я носитиму смерть Христа, 
Нехай стану співучасником 
страждань, 
збираючи удари! 
 
 
Нехай я буду поранений бичам, 
Нехай сп’янію від Хреста 
І крові Сина. 

Jesus Christus schwebt am Kreuze 
 
Тільки лагідне ярмо, о Посереднику! 
Нехай будуть легким тягарем, 
божественний Попереднику 
Для вірних Твоїх, всі страждання 
цього світу. 
 
О, Господній Вершителю, 
Який мої скрути, мій тягар 
Ти робиш завжди легким і лагідним. 

 
Відмінними є й закінчення латинської і німецької версій «Stabat Mater». 

Пізньосередньовічний індивідуалізм латинської секвенції виявився у звертанні 
до Ісуса Христа від першої особи однини. У німецькому варіанті ліричне «Я» 
невіддільне від загального «ми», що підкреслює загальнолюдський вимір Спа-
сіння: 
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Stabat Mater 
 
Христе, коли прийде час помирати, 
Нехай через Твою Матір я прийду 
До пальми перемоги. 
 
Коли тіло помре, 
Вчини, щоб душі була дарована 
Слава раю. Амінь. 

Jesus Christus schwebt am Kreuze 
 
Хотів би я, мов на орлиних крилах, 
Туди до вас поспішати у височінь, 
У Божественну височінь. 
 
Щоб колись, як сном смерті 
Ми поснемо, тоді разом усіх 
На Небі братів наших побачити. 

 
Особливості музичного втілення німецької «Stabat Мater» Ф. Шуберта 

охарактеризовано у дисертаційному дослідженні О. Беркій [2, 99–104]. Україн-
ська дослідниця зазначає, що німецька «Stabat Мater» «виступила істотною ві-
хою в творчому формуванні юного Ф. Шуберта, який в період 1815–1816 років, 
відчуваючи потребу у самозаглибленні, втілив тему смерті у цілій низці пісен-
них сюжетів, Трагічній симфонії с-moll. Особливе місце даної «Stabat Мater» в 
еволюційному поступі жанру полягає у сміливій відмові від канонічного латин-
ського тексту (чи його дослівного перекладу) при збереженні жанрово-
семантичного інваріанту» [2, 103]. О. Беркій також відмічає, що «прагнення зі-
ставити риси високої і побутової лірики, які композитор радше підсвідомо 
пов’язує з домінуючою семантикою траурно-скорботних образів в першій по-
ловині циклу та гимнічно-урочистих в другій, зрештою, стало причиною сти-
льової нестійкості твору» [2, 103]. Якщо стильова нестійкість характерна для 
ранніх духовних творів Шуберта, то у пізній творчості він знаходить свій стиль: 
у своїй «Німецькій месі» композитор вдало поєднує хоральність як ознаку цер-
ковного з пісенними інтонаціями романтичної епохи. 

Творчість поета-романтика Ф.Г. Клопштока зіграла видатну роль у розви-
тку німецької поезії. Він став першим романтичним ліриком, який у німецькій 
літературі зробив предметом високої піднесеної поезії емоційний світ особис-
тості. Усі ліричні твори поета успішно змагалися за змістом із «галантною» лі-
рикою старого типу, захищаючи і відстоюючи свою рідну самобутню німецьку 
національну культуру. У католицькій церковній музиці аналогічну роль відіграв 
жанр німецької меси, який поєднував загально-церковне з національним, сти-
мулювавши створення католицьких церковних жанрів німецькою мовою. Німе-
цькі тексти католицьких мес відповідали духу католицького богослов’я. Інше 
ми бачимо у «Stabat Мater» Г.Ф. Клопштока – Ф. Шуберта, де католицький се-
редньовічний текст інтерпретовано у протестантському дусі, христоцентрично, 
з акцентом на постаті Ісус Христа. Виконання цього твору у католицьких хра-
мах відбувалося у рамках паралітургічних відправ (молебнів), оскільки сам 
текст не був канонічним, хоча і не протирічив християнському вченню попри 
доволі сильний протестантський елемент у тексті. У цьому контексті варто від-
значити, що звертання Ф. Шуберта до поеми Г.Ф. Клопштока стало одним зі 
зразків надконфесійного трактування католицького тексту як автором слів, так і 
музики. Слова німецького поета про те, що його протестантські пісні можуть 
стати у нагоді і німецьким католикам, справдилися, і не лише пісні, а й німець-
ка «Stabat Мater» у музичній інтерпретації Ф. Шуберта, один з найцікавіших 
ранньоромантичних зразків ораторіального жанру. 
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Примітки 
 
1 Переклад латинського тексту «Stabat Мater» подаємо лекційним матеріалом з 

курсу латинської літургіки музикознавця-латиніста О. Зосім; переклад німецького те-
ксту «Jesus Christus schwebt am Kreuze» – за матеріалами дисертаційного дослідження 
О. Беркій [2, 250–252] (зі змінами). 
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ТВОРЧИЙ ДОРОБОК ОЛЕКСАНДРА ВІНИЦЬКОГО У КОНТЕКСТІ 

СУЧАСНОГО ГІТАРНОГО ДЖАЗОВОГО МИСТЕЦТВА 
 
У статті розглянуто творчість російського гітариста-композитора Олександра 

Віницького у контексті сучасного гітарного мистецтва на пострадянському просторі. 
Прослідковано синтез класичного, фольклорного та джазового елементів у творах 
композитора для класичної гітари-соло, гітарних ансамблів та інструментальних ан-
самблів з гітарою як одну зі стильових ознак сучасної гітарної музики. Проаналізова-
но специфіку авторської навчальної програми «Джаз на класичній гітарі». 

Ключові слова: джазові твори для класичної гітари, свінг, босса-нова, Олек-
сандр Віницький. 

 
This article deals with the creative work of a Russian guitar player and composer 

Olexandr Vinytskyj in the modern guitar art contest on the post-soviet area. The synthesis of 
classic, folk and jazz elements is traced in the composer’s works for a classical solo guitar, 
guitar groups and instrumental ensembles with guitar as one of stylish features of modern 
guitar music. The specific features of author’s educational program «Jazz for classical 
guitars» are analysed. 

Key words: jazz works for classical guitar, swing, bossa-nova, Olexandr Vinytskyj. 
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Специфічною рисою музики ХХ – початку ХХ століття є стильові інтег-
раційні процеси, які посилилися завдяки доступності інформації і обміну музи-
кантами світу своїми творчими здобутками. Не залишилася осторонь них і 
класична гітара, репертуар якої постійно поповнюється творами різних стилів. 
Сьогодні з’являється багато нових оригінальних творів та аранжувань шедеврів 
музики для класичної гітари. Техніка гри збагачується різними колористичними 
прийомами, які надають виконавцям і композиторам більшої свободи у передан-
ні художнього змісту творів. Інтегративні процеси у гітарному композиторсько-
виконавському мистецтві притаманні не лише Сполученим Штатам Америки і 
Західній Європі, а й країнам Східної Європи, зокрема Росії, де довгий час забо-
ронялось наслідувати іноземне. В умовах культурно-мистецьких процесів сьо-
годення великої популярності набуває джаз, зокрема джаз для класичної гітари, 
який поступово стає більш популярним у гітаристів. Одним з популяризаторів 
джазу для класичної гітари є видатний російський композитор-гітарист Олек-
сандр Віницький. 

На даний час музикознавчих розвідок на тему класичної гітари у джазі іс-
нує небагато. Класична (шестиструнна) гітара у джазі була предметом 
досліджень В. Манілова та В. Молоткова [5; 6; 7; 8], торкаючись основних про-
блемних моментів джазового гітарного виконавства. Творчості О. Віницького 
присвячені численні статті, надруковані у російській та зарубіжній пресі, проте у 
більшості випадків вони музично-критичного, а не аналітичного характеру. На-
звемо лише кілька музично-критичних публікацій, до яких належать статті Ната-
лії Алексютіної [1], Колін Купер та Арьє Ланж у журналі «Classical Guitar» 
(Англія), Яцека Островського (Польща), Андрія Третьякова (Росія), рецензії 
Маріоли Адамек на збірник «Найкращі композиції Олександра Віницького» 
(польське видавництво «Absonic»), Збігнєва Дубела на дитячу джазову сюїту 
композитора «Карусель» (видавництво «Absonic») [2]. В Україні сьогодні дуже 
мало публікацій з творчості О. Віницького, серед них невеликі розвідки 
М. Порцева [9] і А. Порцевої [10]. 

Метою данної статті є дослідження і узагальнення матеріалів про постать 
Олександра Віницького як виконавця, композитора і педагога, визначення ос-
новних аспектів його творчої та педагогічної діяльності, а також визначити 
перспективні напрямки розвитку джазу на класичній гітарі. 

Російський композитор, гітарист, викладач, невтомний пропагандист 
джазу на класичній гітарі Олександр Йосипович Віницький народився 1950 ро-
ку у м. Омськ (Росія). Перші кроки в освоєні музики зробив в музичній школі, 
куди пішов навчатися по класу труби. Займаючись на духовому відділі, а також 
слухаючи старшого брата, який грав на саксофоні, Віницький полюбив джаз. 
Випадково взявши до рук батькову гітару, закохався в цей інструмент, який на 
відміну від труби міг грати як цілий оркестр, і не розлучається з нею і понині. 
На початковому етапі заняття гітарою не мали систематичності: Віницький 
брав приватні уроки у випадкових вчителів, а ще більше займався самоосвітою, 
прослуховуючи записи видатних джазових гітаристів – Джорджа Бенсона, Джо 
Пасса, Веса Монтгомері – переймаючи їхню манеру гри. Для вдосконалення 
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сприйняття і відчуття джазу молодий музикант слухав видатних джазменів Луї 
Армстронга, Діззі Гіллеспі, Чарлі Паркера, Пола Дезмонда. 

Після закінчення школи Віницький не пішов професійно вчитись музиці, 
а поступив в політехнічний інститут, пішов в армію. Але гітара не полишала 
його (музикант грав на електрогітарі та бас-гітарі, беручи участь у різних куль-
турних заходах) і вже після армії вступає в Свердловське музичне училище по 
класу класичної гітари. Після закінчення училища працює музичним 
керівником в Омському драматичному театрі, де зробив музичне оформлення 
до тридцяти спектаклів, до семи з них сам написав музику. 

У 1985 році він знайомиться з Оленою Камбуровою і переїжджає до Мо-
скви, де починає працювати гітаристом і аранжувальником у групі Олени 
Камбурової. У 1986 році вступає на кафедру естрадного виконавства Російської 
музичної академії ім. Гнесіних у клас гітари професора Н.А. Комолятова. Пара-
лельно вивчає історію джазу у професора Є.В. Овчіннікова, а також займається у 
професора Ю. Чугунова вивченням джазової гармонії та аранжування. 
О. Вінницький починає серйозно займатись аранжуваннями джазових творів для 
класичної гітари, робить аранжування на теми А.К. Жобіма, Дж. Гершвіна, 
Дж. Завінула, Р. Роджерса та ін. Він створює концертну програму із власних 
аранжувань, вперше представлену у 1988 році на фестивалі в Любліні (Польща). 
Потім композитор і виконавець виступав на різних фестивалях у Радянському 
Союзі: у Києві, Москві, Санкт-Петербурзі, Воронежі та ін. 

На початку 90-х О. Віницький починає робити студійні записи. У 1991 
році на студії «Мелодія» вийшов його перший альбом під назвою «Зелене тихе 
світло», до якого увійшли джазові аранжування, а також власні твори у джазо-
вому стилі – «Метаморфози», «Зелене тихе світло», «Подорож у часі», «Чекаю 
новин». Композиція «Подорож у часі» поєднує в собі форму класичного рондо 
з гармонією та ритмікою джазу. Твір починається вступом, де в сильну долю 
грається акорд з натуральних флажолетів, а потім іде ритмічний малюнок, який 
простукується пальцями: вказівним (і) та середнім (m) по підставці та великим 
пальцем (р) по верхній деці. Далі – тема-рефрен, яка змальовує прогулянку і 
повторюється три рази, служить переходом від одного епізоду до іншого. Епі-
зоди мають яскраво виражений джазовий характер із синкопованим ритмом. У 
коді повторення вступу з незначними змінами ритму. 

З 1993 по 1996 роки Олександр Вінницький живе у Польщі, де активно 
займається концертною, викладацькою та композиторською діяльність. Окрім 
того, він займається виданням власних творів: його два збірника видані фран-
цузьким видавництвом «Lemoine» та чотири краківським «Marcus». У Польщі 
виконавець записує два сольні альбоми на студії «Paganini». 1996 року він 
запрошується на фестиваль у Краків увійти у склад членів журі, а також прово-
дить у рамках фестивалю майстер-класи та сольні концерти. 

Перебуваючи в Польщі, О. Вінницький зробив 14 обробок польських ко-
лядок для дуету і тріо гітар. Ці обробки є досить простими, але мають чудове 
звучання і гарний «приджазованний» акомпанемент. У цих творах можна про-
слідкувати тенденцію синтезу польського фольклору із джазом. Цей збірник 
користується неабияким попитом і часто виконується, особливо у Різдвяні свя-
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та. Крім колядок, Віницький випустив два збірники простих варіаційних п’єс на 
основі польських народних мелодій. 

Повернувшись до Москви, О. Віницький активно продовжує свою 
діяльність: видає ноти, записує альбоми, грає концерти, пише нові твори та 
аранжування, створює методичну літературу. Окрім того, виконавець і компо-
зитор є автором навчальної системи у формі семінарів під назвою «Класична 
гітара у джазі». 

Особливістю виконавського стилю Олександра Віницького є трактування 
гітари як оркестру. Музикант використовує особливу техніку «fingerstyle», що 
поєднує класичну техніку гри на гітарі з різними джазовими стилями: свінгом, 
блюзом, страйдом, джаз-роком, босса-новою, самбою. У грі О. Віницький вико-
ристовує особливу ритмічну структуру разом з чітко проведеною мелодичною 
лінією в поєднанні з крокуючим басом, де великий палець виконує функцію кон-
трабасу. Це створює ефект, ніби звучить інструментальне тріо, а не один 
інструмент. Олександр Віницький грає на спеціально виготовленій канадською 
фірмою «La Patrie» електроакустичній гітарі з нейлоновими струнами, яка чудо-
во підходить до стилю музики виконавця. О. Віницький – єдиний композитор-
гітарист, який повністю працює в даному стилі. 

Концерти Олександра Віницького з успіхом проходять у різних країнах 
світу: Англії, Франції, США, Ізраїлі, Естонії, Литві, Білорусі, Україні, а також у 
великих містах Росії – Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Єкатеринбурзі, 
Самарі та ін. Крім концертів, О. Віницького запрошують до участі у журі різних 
джазових фестивалів [3]. 

Особливої уваги заслуговує навчальний курс семінарів «Джаз на класичній 
гітарі», який поетапно знайомить музикантів з особливостями джазу на класичній 
гітарі. Курс О. Віницького охоплює наступні теми: 

1. Класична гітара і джаз. Основи джазової гармонії. Акомпанемент. Гра по 
буквеним символам. Акордові заміни. Збагачення гармонії. Джазові каденції, 
модуляції та секвенції. Гра акордових послідовностей з «крокуючим» басом. Ос-
нови аранжувань. Гра без нот. Вправи на розвиток пальців лівої та правої руки. 

2. Основи джазової гармонії. Гра по буквеним символам. Акорди, побудо-
вані на мінорних та мажорних тризвуках. Домінантсептакорд з розв’язанням. 
Акорди з альтернативними ступенями. Секвенції. 

3. Особливості джазового ритму. Свінг. Страйд. «Гранд біт» як основа 
метру. Робота з метрономом. Проекція ритмічної структури п’єси. Розвиток 
відчуття ритму на основі спеціальних вправ. Структура пасажу. Гра джазових 
каденцій та секвенцій. Ритмічний взаємозв’язок партій. Поліритмічна структура 
п’єси. Техніка «крокуючого» басу. Права рука – розвиток гри як ансамбль. 

4. Блюз. Народження та розвиток блюзу. Гармонія блюзу. Мінорний та 
мажорний блюз. Форма блюзу. Блюзова гамма. П’єси у формі блюз. Аналіз ара-
нжувань. Використання блюзової гами в імпровізації. Гра блюзових модуляцій. 
Вчитель і учень – гра в дуеті (акомпаніатор і імпровізатор міняються місцями). 

5. Босса-нова – джаз у ритмі самби. Музична культура Бразилії. Ритмічна 
хвиля – основа гри музики в стилі босса-нова. Африканські витоки ритму. Осо-
бливості гармонії. Акомпанемент в стилі босса-нова. Права рука як ансамбль з 
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трьох інструментів. Аранжування мелодій (як приклади використовуються тво-
ри Олександра Віницького в стилі самба і босса-нова, а також його аранжуван-
ня відомих мелодій Ж. Жільберто, А.К. Жобіма, Л. Бонфи) [4]. 

У своїх семінарах О. Віницький використовує як зарубіжну літературу 
(«Мелодична імпровізація» Джо Пасса, «Коцепції» Ховарда Моргена, «Бра-
зильська гітарна книга» Нельсона Фаріа), так і власні методичні посібники і 
твори. 

За методикою О. Віницького, вивчення джазу на гітарі доцільно починати 
з двох джазових альбомів для дітей, де крок за кроком пояснюються особливос-
ті виконання даної музики. «Джазовий альбом для дітей №1» починається пояс-
ненням явища свінгу, відмінностями його у нотному записі і виконанні в 
джазовій музиці. Наводиться приклад, як записується і як має звучати компози-
ція з елементами свінгу. Перша вправа записана в двох видах, наглядно ілюст-
руючи поданий теоретичний матеріал. Наступна вправа, подана у альбомі, має на 
меті розмежувати басову і гармонічну лінію, добитися звучання дуету контраба-
са і гітари. Третя вправа повторює принцип попередньої, але має більш розвину-
ту гармонічну лінію, застосовано більш складний перебір. Четверта вправа 
націлена на вдосконалення проведення мелодії в басу і на покращення роботи 
пальця «р». Після вправ подані етюди, які націлені на закріплення навиків з по-
передніх вправ, а також на вдосконалення відчуття ритму. Важкі місця подані 
окремо і детально розбираються. Етюд №5 написаний у стилі босса-нови. «Пові-
льний блюз» (назва етюду №6) написаний у формі блюзового квадрату повтор-
ної будови, де також використано блюзову гаму з пониженими 3, 5, 7 
ступенями. Далі вміщені невеликі твори: «Подія», «Маленький ковбой», «Ро-
жевий слон», «Босса-нова», «Сюрприз», «Бабусина скринька», «Чапа». Напри-
кінці вміщено два етюди та три легкі твори: «Дощик», «Маленька балада», «У 
цирку». Ці ансамблі написані з простою сольною партією, невеликою за діапа-
зоном, яку можна виконати не лише на гітарі, а й на флейті чи скрипці. 

У «Джазовому альбомі для дітей №2» вміщено вправи на основу основ 
латиноамериканської та джазової музики – ритм. Спочатку ідуть вправи на вдо-
сконалення відчуття ритму та координації пальців правої руки. Вправи записані 
двома варіантами – ритмічним та нотним. Є чотири ритмічні моделі, до кожної 
з яких подаються три нотних приклади. Ритмічний запис являє собою двохго-
лосний виклад, який треба простукати пальцями правої руки. Де нижній голос – 
великим пальцем (р), а верхній голос чергуванням вказівного (і), середнього 
(m) та безіменного (а). Освоївши ритмічний малюнок, далі пропонується вико-
нати три нотних приклад. 

Наступним кроком навчальної програми є розбір секвенцій, де поясню-
ється теоретичний і виконавський аспект їх виконання. Виписані вправи для 
розвитку секвенційного мислення і можливості застосування секвенційного ру-
ху по всьому грифу гітари. Після цього викладено декілька етюдів в формі свін-
гу та блюзу. 

Наступним розділом є стиль страйд. Автор коротко дає пояснення стилю, 
історію його виникнення і принцип гри на гітарі. Особливо приділяється увага 
метро-ритмічній стороні даного стилю, де мелодія має тісний зв’язок з так зва-
ним «крокуючим» басом. Для закріплення даного матеріалу автор помістив два 
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твори – «Подруга» та «П’єса в стилі страйд». Наприкінці альбому №2, як і в 
альбомі №1, знаходяться дуети для гітари з солюючим інструментом – скрип-
кою, флейтою або іншою гітарою. 

Навчальний посібник «Блюзи в акордових послідовностях» містить для 
ознайомлення і вивчення гармонії архаїчного і традиційного блюзу, поясню-
ються основи та принципи імпровізації у блюзі, блюзова гамма, нотні приклади. 
Навчальний посібник «Акорди і акордові послідовності» призначені для оволо-
діння акордовою технікою гри і застосування її в акомпанементі. 

Заслуговують уваги концертні аранжування для класичної гітари-соло 
джазових тем «Леді, будьте добрі» Дж. Гершвіна, «Блюз в В» Дж. Пасса, «Мер-
сі! Мерсі! Мерсі!» Дж. Завінула, «Весна іде» І. Дунаєвського та «Блакитний мі-
сяць» Р. Роджерса, самба «Велика любов» А.К. Жобіма, «Чорний Орфей» 
Л. Бонфи, регтайм «Артист естради» С. Джопліна, «Сльози на небесах» 
Е. Клептона, які люблять виконавці і слухачі не лише в Росії, а й за кордоном. 

Одним з найулюбленіших творів серед виконавців і слухачів є «Самба 
Жовтий Верблюд» написана у стилі латиноамериканської самби. Ритміка твору 
насичена синкопами. Мелодична лінія проводиться пальцем (р) на басових 
струнах на фоні характерного для самби акомпанементу. Композитор викорис-
товує стрімкі та динамічні пасажі, які сприяють розвитку мелодії і підводять її 
до кульмінації. Цікавим є те, що композитор виписав готову імпровізацію, що 
значно збагачує твір і надає виконавцю зразок імпровізації, яку при бажанні 
можна видозмінити [4]. 

Олександр Вінницький – сучасник, продовжувач традицій видатних гіта-
ристів середини ХХ століття – Лауріндо Алмейди, Чарлі Берда, Луїса Бонфи, 
Бола Сете, Джека Маршалла, з іменами яких пов’язують формування стилю 
босса-нова. Цей стиль виник як поєднання бразильської самби з імпровізаційні-
стю джазу. Датою народження босса-нови вважають 1959 рік, коли вперше про-
звучали пісні Антоніо Карлоса Жобіма, хоча раніше і були спроби використати 
латиноамериканські ритми в джазі, наприклад, у композиціях гітариста Лаурін-
до Алмейди. Босса-нова вирізняється від інших джазових стилів багатством ри-
тмічних малюнків. Цікавою особливістю стилю є варіації теми за допомогою 
зміни ритмічного малюнка. Також характерною рисою даного стилю є полірит-
мія, яка проявляється у виникненні трьохдольної пульсації в дводольному або 
чотиридольному метрі [6]. 

Синтез джазової музики з народним фольклором Ізраїлю ми бачимо у збі-
рнику «5 концертних композицій, написаних на основі тем, узятих з єврейської 
музики». Сюди входять аранжування «Лист матері» С. Шмулевича, варіації на 
тему єврейської народної пісні «Тум Балалайка», аранжування «Моя єврейська 
мама» Ж. Поллака, аранжування «В моїх очах ти красуня» Ш. Сегунди та влас-
на композиція – фантазія «Єрусалим». У композиціях вдало поєднані джазові 
гармонічні звороти та інтонаційні особливості єврейської музики у синтезі з на-
родно-академічною побудовою творів. Наприклад, варіації на тему пісні «Тум 
Балалайка» написані у типовій для варіацій на російські народні пісні побудові, 
де обов’язково є варіація на тремоло – імітація балалайки чи домри. Серед ара-
нжувань і варіацій цього збірника яскраво виділяється фантазія «Єрусалим», 
написана з використанням інтонаційних особливостей східної музики у поєд-
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нанні з притаманними стилю «fingerstyle» виразовими та технічними особливо-
стями. 

Неможливо оминути увагою твори для дітей – дитячу джазову сюїту «Ка-
русель». Твори з цієї сюїти – «Курйоз», «Щось трапилось у чарівному лісі», 
«Улюблений черв’ячок з дикої суниці» – давно полюбились юним гітаристам. 
Характерною рисою цієї сюїти є зручна аплікатура, що дозволяє без особливих 
зусиль виконувати твори. Діти люблять ці твори, насамперед за можливість ві-
дійти від класного репертуару і поринути в новий світ джазової мелодики та 
ритміки. 

Крім творів для гітари-соло, дуетів, тріо, квартетів гітаристів, у доробку 
композитора є музика для гітари і струнного квартету або камерного оркестру – 
аранжування джазових тем: А.К. Жобім «Не сумуй», П. Дезмонд «Спробуємо 
на п’ять», власні твори – «Самба №5», «Євгенія» та ін. [4]. 

Отже, у творчому доробку Олександра Віницького яскраво виражені інтег-
раційні стильові процеси. У творах композитора джазові елементи поєднані з ла-
тиноамериканською музикою, польським та єврейським фольклором, також 
гітарист звертається і до традиційного джазу. У композиціях Олександра Віни-
цького є не лише стильовий синтез, а й синтез у виконавських прийомах – класи-
чна техніка гри на гітарі поєднується із джазовими елементами гри. 

Особливої уваги заслуговує створення О. Віницьким авторської навчальної 
програми для вивчення джазу на класичній гітарі, а також вправ, етюдів та п’єс 
для цієї програми.  

О. Віницький цікавий не лише як методист, а і як композитор і аранжува-
льник, який створив і продовжує створювати оригінальні твори та обробки ві-
домих композицій для гітари, які збагачують виконавський репертуар 
концертуючих гітаристів та навчальний репертуар учнів музичних шкіл і сту-
дентів мистецьких навчальних закладів. 

О. Віницький є багатогранним музикантом-універсалом, який не лише 
може навчити грати на інструментів або писати музику, а й концертує по різних 
куточках Росії та за кордоном, пропагуючи гітарне мистецтво у цілому і джаз 
на класичній гітарі зокрема. 

Говорячи про постать О. Віницького і мистецтво джазу на класичній гіта-
рі, не можна не згадати людей, які працювали по створенню навчальних посіб-
ників у Києві: Володимира Молоткова та Володимира Манілова. В. Молотков 
написав книгу «Джазова імпровізація на шестиструнній гітарі», у якій викладе-
но основні принципи побудови джазової імпровізації, а також показано основні 
аплікатурні моделі. В. Манілов зробив великий внесок у розвиток шестиструн-
ної гітари в напрямі освоєння джазу. Перша книга В. Манілова «Техніка джазо-
вого акомпанементу на шестиструнній гітарі» була написана 1979 року у 
співавторстві з В. Молотковим. Ця книга була розрахована на гітаристів, які до-
сконало володіють інструментом. А вже згодом В. Маніловим у 1983 році був 
написаний самовчитель «Учись акомпанувати на шестиструнній гітарі», яка 
стала популярною і видавалась шість разів за життя автора з доповненнями і 
переробленнями. Ці книги мали схвальні відгуки любителів гітари і джазу. 
Протягом багатьох років праці Манілова і Молоткова є настільною книгою для 
багатьох сучасних музикантів-гітаристів. Олександр Вінницький був в дружніх 
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стосунках з Маніловим, присвятив йому твір «Джаз Арія». У свою чергу Мані-
лов подав ідею, яка потім реалізувалась, щоб Віницький запропонував свої ро-
боти найбільшому видавництву світу «Mel Bey» (USA). У цьому видавництві 
надрукували цілих три його збірника з аудіодисками – «Джазові етюди та впра-
ви», «Блюзи та джазові прелюдії», «Джаз для класичної гітари, зроблений лег-
ко» [2]. 

Українські композитори-гітаристи теж звертаються до джазу на класичній 
гітари: майже кожен має у своєму доробку кілька джазових творів, написаних 
для класичної гітари, зокрема композитори, які входять до Київської асоціації 
гітаристів Всеукраїнської музичної спілки – Костянтин Чеченя, Борис Бєльсь-
кий, Сергій Самоткін та Ігор Шошин, Олег Копенков з Білорусі. Також цими 
композиторами були написані джазові твори пам’яті Володимира Манілова. 
Треба згадати і композиторів західного регіону України – Андрія Андрушка, 
Юрія Стасюка, Михайла Вігулу, які також мають джазові твори для класичної 
гітари в своєму доробку і далі працюють над освоєнням даного стилю, привно-
сячи туди елементи українського фольклору. 
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У статті аналізуються проблеми розвитку інтелекту і сучасні методи викорис-

тання музики для його розвитку. 
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In the article the problems of development of intellect and modern methods of the use 

of music for his development are analysed. 
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Про те, що музика може позитивно впливати на мозок людини, було ві-

доме дуже давно. Легенди і міфи багатьох народів донесли до нашого часу без-
ліч свідоцтв про музику, що дозволяла швидко і правильно вирішувати будь-які 
життєві проблеми, відкриваючи багато таємниць та загадок існування, допома-
гаючої успішному управлінню державою. 

Яким чином музиці вдається активізувати інтелект і прискорити навчан-
ня? Чи стимулює вона область мозку, пов'язану з творчістю? Чи є музичні 
здібності дітей даними природою або розвинутими в суспільстві? Чи відрізня-
ється мозок музикантів від звичайних людей? Ось лише деякі з тих питань, 
які задають собі учені, дослідники, психологи і викладачі. 

Якщо стежити за розвитком нервової системи в дитинстві, то можна 
отримати деякі підказки. Коли дитина вперше приходить в школу, її пам'ять 
відкрита для механічного засвоєння, безліч фактів віддруковується в ній за до-
помогою пісень та музичних ігор. Розуміння того, що вони можуть повторюва-
ти, приходить до дітей з шести років (у багатьох хлопчиків з восьми). Фонетику 
діти вивчають в цей час за допомогою випадкового процесу, який полягає в то-
му, що вони пов'язують звуки з різними об'єктами, рухами і діями. Цей процес 
не є лінійним і, на перший погляд може здається безглуздим, але він надзви-
чайно важливий для розвитку уміння думати, яке необхідне на протязі всього 
життя.  

До тих пір, поки не відбудеться значний прорив у розвитку мозку в поча-
тковій школі, навчання відбувається за допомогою рухів і швидких емоційних 
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асоціацій. До двох років мозок починає взаємодіяти з тілом за допомогою ходь-
би, танців і набуття відчуття ритму. Візьміть реп, який для дітей має сенс навіть 
тоді, коли вони не розуміють, що вони бурмочуть. Учні других класів в деяких 
районах Чікаго і Н’ю-Йорка можуть декламувати в стилі реп протягом п'ятнад-
цяти або двадцяти хвилин. В той же час дуже важко утримувати їх увагу в бесі-
ді більше хвилини або двох. У віці між сьома і дев'ятьма роками відбувається 
великий ривок в інтеграції нервової системи дітей. Чим більше музичних дій 
було надано на них перед тим, як вони підуть в школу, тим глибше цей етап не-
рвового кодування буде їм в подальшому житті.  

Між другим і третім класом у дітей, як правило, розвиваються складніші 
уміння: обробка візуальної інформації, координовані рухи свідомості та мозку. 
Приблизно, після четвертого класу утворюються основні моделі почуттєвої сві-
домості, а подальше навчання є тільки їх корекцією. Проте багато роботи ще 
належить виконати. Фонетичні знаки, музична нотація і математичний зв'язок 
утворюються в слухових центрах, які встановлюють зв'язок між лівою і правою 
півкулями мозку. Після цього починається діалог в свідомості між символами 
зовнішнього світу і їх значеннями у внутрішньому світі людини. Швейцарський 
психолог Жан Піаже називає це «конкретним мисленням».  

Між дев'ятьма і одинадцятьма роками слухові канали зазнають подальшо-
го розвитку, даючи великий поштовх мові та слуханню. Читання хором, заняття 
поезією і тренування різних моделей вимови і діалектів стають важливим ета-
пом, оскільки мозок і слухова система починають обробляти голоси і явища на-
вколишнього світу в цілому. Діти, які не чули діалекти іноземної мови, 
сприйматимуть таку мову як чужу усе своє подальше життя. Якщо в цьому віці 
дитина чує безліч діалектів по телебаченню або в кіно, це допомагає трохи, але 
якщо вчитися співати прості фольклорні мелодії на японській або німецькій 
мові, або на місцевих діалектах, то мозок здатний «записати» нові звуки, і ди-
тина більш повно розумітиме навколишній світ. 

На цьому етапі завершує свій розвиток corpus callosum (мозолясте тіло) – 
місток між лівою і правою півкулями мозку, що дозволяє їм одночасно реагува-
ти на будь-яке явище зовнішнього світу. Останні дослідження показали, що 
corpus callosum у музикантів набагато сильніше, ніж у інших людей. Це укріп-
лює думки про те, що музика сприяє збільшенню кількості нервових каналів в 
мозку і стимулює навчання і творчість. Planum temporale (скронева площадка), 
розташована в лобовій частці головного мозку, також сильніше розвинута у му-
зикантів. Ця область мозку, як вважають, пов'язана з функцією обробки мови і 
може відповідати за «розділення на категорії» звуків, забезпечуючи чуттєвий 
зв'язок між мовою і музикою. Подібні дослідження, на думку письменника Рі-
чарда А. Кнокса, є «частиною розуміння того, що людський мозок призначений 
для обробки, оцінки і створення музики – такого виду діяльності, суть якого 
учені тільки зараз починають розуміти з погляду біології».  

В 1996 році педагоги повідомили, що у дітей у віці одинадцяти років лан-
цюги нейронів, які управляють сприйняттям і розрізненням чуттєвої інформа-
ції, зазнають серйозні зміни.  
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Між одинадцятьма і тринадцятьма роками, як відзначають Піаже та інші 
педагоги, починає розвиватися самосвідомість. Між тринадцятьма і п'ятнадця-
тьма роками у хлопчиків відбувається ломка голосу, при цьому вони втрачають 
більш інтуїтивні, емоційні його характеристики, які так добре відчувалися в їх 
голосі. В цьому віці музика, мистецтво і творча фізична освіта стимулюють 
розвиток функцій правої півкулі мозку. Це надзвичайно важливо для того, щоб 
добитися глибокої інтеграції мозку і тіла.  

Свідомість продовжує розвиватися і в підлітковому віці, з тринадцяти до 
дев'ятнадцяти років. Мислення стає більш абстрактним, а музичні навики – 
більш точними. Виконання стає більш усвідомленим. В старших класах серед-
ньої школи, ближче до дев'ятнадцяти років, музика, мистецтво і інші види діяль-
ності вже виконали велику частину роботи. Мозок продовжує розвиватися, але 
основні можливості для великих змін в сприйнятті вичерпані.  

Нервову систему можна порівняти з симфонічним оркестром, в якому во-
лодарюють різні ритми і мелодії. Існує безліч ритмічних і мелодійних систем, які 
забезпечують синхронізацію мозку. Якщо пошкоджена якась зона мозку, пору-
шуються природні ритми мозку і організму, нейрони можуть «працювати» в не-
відповідний час або залишатися нерухомими. В цьому випадку музика, рухи або 
образи можуть допомогти відновити «музику нервової системи» і повернути її в 
потрібний ритм. Містичним чином музика доходить до самих глибин нашого 
мозку і організму, залучаючи до роботи безліч підсвідомих систем і механізмів.  

Психофізіологічні дослідження показали, що кількість і якість каналів 
зв'язку між лівою і правою півкулями головного мозку визначаються, відповід-
но, кількістю і якістю прослуханої музики. Отже, саме вона визначає ступінь 
координації операцією лівопівкулевої знакової інформації будь-якого типу – 
словесного, цифрового тощо – і правопівкулевою образною інформацією. І не 
тільки координацією, але і їх продуктивною взаємодією, коли дискретно-
аналітичні здібності лівої півкулі збагатилися узагальнено-синтезуючими потен-
ціями правої півкулі, внаслідок чого стає реальним розвиток розумових здібно-
стей мозку. Крім того, активне музичне сприйняття стимулює розвиток 
«лобової площини», розташованої в лобовій частці головного мозку і пов'язаної 
з функцією обробки будь-якої інформації, кодованої в мовній формі. Очевидно, 
що подібна стимуляція також бере участь у вдосконаленні інтелекту.  

Відомо, що музика здатна позитивно впливати на всі форми інтелекту і 
всі сторони мислення, а, отже, і на цілісний інтелект, до якого, кінець кінцем, 
сходяться всі його спеціалізовані форми – спортивна, юридична, вікова тощо, і 
його напрями та його конкретні прояви. У зв'язку з неможливістю їх повного 
огляду зупинимося на трьох ракурсах, до яких можна звести основні тенденції 
практичного перетворення можливостей музики: стимуляція інтелекту, збе-
реження інтелекту, відродження інтелекту.  

Стимуляція інтелектуальної діяльності реалізується в широкому спектрі 
конкретних втілень. Найістотнішими з них можна вважати: по-перше, участь у 
формуванні і активізації інтелекту взагалі, без якої-небудь прив'язки до конкре-
тної ситуації і, по-друге, негайну, «пожежну» стимуляцію, призначену для 
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сприяння у виконанні термінової роботи, що вимагає значних інтелектуальних 
зусиль.  

Розглянемо спочатку найсерйознішу форму активізації інтелекту безвід-
носно до конкретної ситуації. Починати вправи можливо в будь-якому віці й 
абсолютно незалежно від рівня освіти. Як показала практика, будь-який мозок 
здатний удосконалюватися в значних межах за відсутності серйозних психічних 
відхилень. Проте найбільшого ефекту можна добитися, якщо починати з мож-
ливо більш раннього віку. Головна умова введення стимулюючої музики - її 
пристосування до конкретної людини, до її психічного складу, духовної орієн-
тації, реальних інтересів, а також до задач, яку віна ставить перед цими занят-
тями. При цьому важливо враховувати, якою волею і характером володіє 
людина, а також те, які у неї життєві умови, тому що якщо немає хоча б мініма-
льних можливостей слухати музику в спокійній обстановці, то проведення за-
нять стає неможливим. Тому, будь-яка спроба колективного цільового слухання 
музики без попереднього з'ясування психологічної і естетичної сумісності слуха-
чів не зможе повноцінно виконати своєї ролі і є типовим самообманом. При ко-
лективному прослуховуванні музики відбувається взаємододавання психо-
енергетичних потоків, що далеко не завжди однаково благотворно для всіх. 
Проте виключати можливість використовування музики для групового стимулю-
вання інтелекту також не можна. Але для цього необхідно провести попереднє 
тестування передбачуваних учасників для їх можливого об'єднання в групу. Для 
тестування можна використовувати будь-який з дієвих інструментів психологіч-
ного аналізу, наприклад, тести Роршаха і Люшера.  

Керівник пропонує певні ритми – спочатку танцювальні, а потім довільні, 
з поступовим ускладненням, – з тим, щоб вони були повторені слухачами, і за-
лежно від того, як точно або однаково неточно відтворюються пропоновані ри-
тми, підбираються учасники для проведення занять. Лише після відбору людей 
з типологічно схожими ознаками стає можливим проведення колективних за-
нять.  

Найдієвішими є індивідуальні заняття – як з участю музикотерапевта так і 
самостійні. Більш того, самостійним заняттям слід надавати перевагу – і не 
тільки тому, що далеко не завжди можливо отримати консультацію фахівця, але 
унаслідок того, що в більшості випадків в цьому немає необхідності – як прави-
ло, будь-яка людина може сама визначити, що їй необхідно, і відповідно побу-
дувати свої заняття. Для цього достатньо знання основ методики, і усвідомлення 
корисності таких вправ. Зрозуміло, консультації з фахівцем можуть бути кори-
сними і в деяких випадках навіть необхідними. Але частіше за все така потреба 
виникає в нестандартних ситуаціях, пов'язаних з особливостями психіки людини.  

Окремим розділом інтелектуальної стимуляції є участь у всіх формах на-
вчання: і прямого накопичення знань, і їх систематизації для прискореного 
освоєння самої технології навчання – тобто відкриття себе як особи, що пізнає 
себе. Ця сфера використання музики більш всього розроблена і практично 
освоєна в деяких країнах: США, Японії, Німеччини, Великобританії, Угорщині, 
Болгарії, Швейцарії та деяких інших. Весь багатоманітний досвід може бути 
зведений до деяких основних положень:  
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1. пряма залежність якості освіти від кількості музики, що використовується 
на заняттях;  

2. непряма залежність результатів використання музики від того, грають 
або слухають її учні (спів може зробити серйозний вплив на людину, але у ме-
ншій мірі на його інтелект);  

З. корисність поєднання слухання музики з відповідними рухами танцю-
вального або пантомімічного характеру;  

4. відповідно до найпоширенішої практики слухання музики повинне пе-
редувати заняттям, – хоча відомий і інший досвід.  

Не дивлячись на велику різноманітність музики, що використовується для 
активізації занять, можна виділити два її типи: народні пісні і народна музика в 
цілому, і висока класика – від мадригалів Відродження до Моцарта і М. Паганіні. 
Використання практики в американських школах і коледжах застосування роз-
важальної музики не ставить завдання стимулювати мислення учнів, а викорис-
товується для відпочинку між заняттями. Існуюче різноманіття досвіду 
введення музики в навчання не дозволяє говорити про магістральні напрями, 
що склалися в методиці її використовування, як інтелектуального стимулятора, 
за винятком шкіл Орфа і Кодая.  

В основі системи дитячого музичного виховання, розробленої видатним 
німецьким композитором Карлом Орфом, лежить залучення дитини до безпо-
середнього музикування на найпростіших музичних інструментах. Орфом і йо-
го послідовниками розроблена методика навчання дітей грі та вільній 
творчості, що спирається на народно-пісенні зразки. Ця система отримала вели-
чезне розповсюдження і зараз використовується в десятках країн, даючи чудові 
результати. Як говорив Орф: «Ким би ні стала надалі дитина – музикантом або 
лікарем, вченим або робітником, задача педагогів – виховати в ньому творчий 
початок, творче мислення. В індустріальному світі людина інстинктивно хоче 
творити, і цьому треба допомогти.., щоб пробудити до творчості області музи-
ки. А привиті бажання і уміння творити позначаться в будь-якій сфері майбут-
ньої діяльності дитини». Активізуючи дитячу творчість, заняття по цьому 
методу створюють атмосферу радості, формують особу, стимулюють розвиток 
творчих здібностей. Саме тому система Орфа має чимале значення і для лікува-
льної педагогіки. Як відзначає сам Орф « ... «Шульверк» і його інструменти 
широко використовуються в школах для сліпих і глухонімих, в логопедичних 
школах, в учбових закладах для важковиховуваних і різного роду невротиків, в 
самих різних лікувальних закладах як трудова терапія».  

Система музичної освіти, розроблена великим угорським композитором 
3олтаном Кодаєм і запроваджена в життя, привела до всенародної музичної 
письменності в Угорщині. У свою чергу, широке розповсюдження музики в уч-
бовому процесі виявило із всією очевидністю, що, як пише помічник Кодая Ер-
жебет Сеньі, «музичне виховання позитивно впливає на розвиток різних 
здібностей дитини». Далі вона відзначає, що були проведені порівняльні дослі-
дження двох типів шкіл – із звичайними музичними заняттями двічі в тиждень і 
з музичним ухилом, де музика була шість занять щонеділі, – в яких з'ясовувало-
ся, якою мірою розвиваються здібності дітей в загальних і музичних класах. 
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Висновки виявилися вражаючими. Вони підтвердили думку Кодая, що активне 
музичне виховання впливає як на інтелектуальний, так і на емоційний процес 
розвитку дитини. «... Тут діти реагують живіше і швидше не тільки на заняттях 
музикою, але і на інших уроках – арифметики, творів, малювання, іноземної 
мови і фізкультури. Щоденний урок співу ... розвиває у дитини разом з музич-
ними і інші здібності – і в не меншій мірі, ніж ті предмети, які в першу чергу 
вчать мислити». Широка наукова дискусія на цю тему, що пройшла в угорській 
Академії наук, обгрунтувала значущість цих висновків: «... Результати роботи 
шкіл з музичним ухилом доводять, що « шість або чотири уроку співу в тиж-
день розвивають не тільки слух і музичний смак, але допомагають розвитку тих 
здібностей, які роблять дитину більш сприйнятливою, тямущою до всього – як 
до математики, так і до літератури». І далі: «Музичне виховання дає можли-
вість тренувати розумові процеси. Музичне виховання сприяє також і розвитку 
нестандартного мислення ...».  

В результаті узагальнення основних тенденцій в обігу до музики в проце-
сі навчання А.Г. Юсфіном була розроблена принципова схема підходу, що лег-
ко що адаптується в конкретних умовах. В її основі лежать декілька найпростіших 
принципів, які визначають вибір музики і прийоми її використовування. Вихо-
дячи з того, що перед учнями стоять три актуальні проблеми, а саме: необхід-
ність в особистому автономному просторі, потреба в швидкому зосередженні і 
здатність моментального і якісного переключення від однієї справи до іншої, 
був запропонований певний порядок введення музики.  

1. Перед початком занять прослуховувалася музика, спочатку рухома і 
динамічна з поступовим уповільненням, затиханням і введенням остинатного, 
ритму, що повторюється, яка продовжувалася, захоплюючи декілька секунд по-
чатку занять. Наприклад, п'єси «Листопад» або «Лютий» з «Пір року» для фор-
тепіано Чайковського, потім «Експромт» ля бемоль мажор для фортепіано Шуберта 
і, нарешті, «В монастирі» з «Маленької сюїти» для фортепіано Бородіна.  

2. На самому занятті перед виконанням якого-небудь складного завдання 
звучала 2–3 хвилини музика. Частіше всього це були «Маленькі прелюдії» Баха 
для клавесина або прелюдії Скрябіна з твору № 11, а також прелюдії для фор-
тепіано Шопена і Шостаковича, «Сім багателей» для фортепіано Бетховена, ва-
льси для фортепіано Шуберта і Брамса, «Музичні моменти» Шуберта і 
Рахманінова. Спочатку звучання музики викликає подив у учнів, але вже через 
декілька занять вони настільки звикають до неї, що її відсутність породжує ди-
скомфортний стан.  

З. В перервах між заняттями використовується той же принцип: спочатку 
вводиться рухома музика з відтінком танцювальної – наприклад, мазурки Шо-
пена, вальси Шуберта або п'єса «Грудень» з «Пір року» для фортепіано Чайков-
ського, а потім вона непомітно переходить в спокійну, плавну музику – 
наприклад, «Ноктюрни» Шопена, прелюдія сі мінор Лядова, п'єси «Говорить 
поет» і «Мрії» з «Дитячих сцен» для фортепіано Шумана, яка звучить не більше 
10 хвилин. Включається вона знову тільки перед початком чергового уроку. 
При цьому традиційні дзвінки «на урок» і «на перерву» були відмінені, і замість 
них виступала приємна, благородна музика частіше всього фрагменти з менуе-
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тів з симфоній Гайдна або початок першої частини симфонії № 1 Чайковського 
і Калінникова.  

4. Після закінчення занять музична структура будувалася дзеркально що-
до початку занять і завершувалася якою-небудь живою музикою типу четвертої 
частини «Маленької нічної серенади» Моцарта, скерцо з симфонії № 4 Чайков-
ського або одного з танців (вальсу, польки) Хачатуряна з музики до «Маскара-
ду», або фіналу концерту № 2 Шостаковіча для фортепіано з оркестром.  

5. Після завершення загальноосвітніх занять всім учням пропонувалися 
музичні заняття: навчання грі на різних ударних, духових і щипкових інструме-
нтах і співу. Цікаво, і статистика неспростовно свідчить про це, що найбільший 
інтерес і захоплення всіх класів, що вчаться, викликало навчання на ударних ін-
струментах, і результатом цього з'явилося створення і успішне функціонування 
багатьох ударних ансамблів різних складів. Виявилося, що гра на ударних ін-
струментах – барабанах, бонгах, тарілках, трикутнику, кастаньєтах – не тільки 
стала захоплюючим проведенням часу для учнів, але і сприяла помітному під-
вищенню їх зосередженості, цілеспрямованості і відповідальності, що приводило 
до поліпшення їх успішності і дисципліни.  

Втім, важко виділити конкретну причину явного поліпшення справ у всіх 
школах, де використовувалася ця найпростіша методика. Суцільне тестування 
учнів після року подібного використання музики в школах показала, що учні 
вчаться з більшою легкістю, чим раніше, переходять від одного предмету до ін-
шого і від одного роду класної роботи до іншої, їх пам'ять стала більш міцною і 
мобільною, вони з більшою швидкістю, легкістю і упевненістю освоювали новий 
матеріал і виконували класні і домашні завдання, особливо з «точних і «природ-
них» наук. До того ж велика частина учнів стала відчувати себе в школі більш 
комфортно.  

Таким чином, звукове мистецтво, реалізовуючи людські потенції емоцій-
ного мислення, в той же час дозволяє художнику – слухачу, – «мислячи звука-
ми», просто мислити, здійснювати свої інтелектуальні потенції, оминаючи 
слово і візуальний образ. Ще Фіхте стверджував, що в основі музичного мис-
лення лежить звернення до самого себе, що полягає в чистій самосвідомості або 
в спогляданні самого себе, тоді як загальна реальність музичного самоспогля-
дання направлена в розум. Так з'єднуються приватні дії на різні сторони інтеле-
кту з його цілісним саморозкриттям і самореалізацією. Розум знаходить себе в 
спілкуванні з музикою, і це самовиявлення, коли суб'єктивність стає об'єктивні-
стю свідомості і мислення, є кінцевою метою спілкування людини з музикою. 
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ТА ПРИРОДНОЇ СУТНОСТІ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
 
В статті розглядається методологія дослідження соціальної та природної 

сутності обдарованої особистості. Автор статті звертається до теоретичних засад по-
няття «інтелект», розкриває його зміст, виявляє ознаки інтелектуальної обдарованості 
та її культурний потенціал.  

Ключові слова: соціальна і природна сутність, обдарована особистість, інтелек-
туальна компетентність, інтелектуальна саморегуляція, розумові здібності, інтелек-
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діяльність. 

 
Research methodology of social and natural essence of the gifted personality is ex-

amined in the article. The author of the article speaks to theoretical principles of concept 
«intellect», exposes his maintenance, finds out the signs of intellectual gift and it cultural 
potential. 

Key words: social and natural essence, gifted personality, intellectual competence, in-
tellectual self-regulation, mental abilities, intellectual experience, effective intellect, spiri-
tual interests, level of intellectual and academic achievements, productive thought, 
intercourse and leadership, artistic activity. 

 
Актуальність дослідження феномену «обдарованість» обумовлено необ-

хідністю збереження і накопичення її культурного потенціалу. В історії та тео-
рії інтелекту на сьогоднішній день визначено основні психологічні засади, що 
дозволяють окреслити методологію дослідження соціальної та природної сут-
ності обдарованої особистості. Разом із тим, навколо цієї теми виникає безліч 
наукових суперечок, що спричинено різноманітністю поглядів на природу об-
дарованості, її значення в розвитку сучасного інформаційного суспільства.  

Перша важлива ознака обдарованості, що розкриває її природну сутність, 
виявляється через високі показники інтелектуального розвитку особистості, і 
прискорені темпи обробки інформації.  

Видатний російський психолог Г.С.Виготський розкриває зміст поняття 
«обдарованість» із позицій лінгвістичного підходу. Він зазначає, що поняття ін-
телектуальність у французькій, англійській та латинській мовах та в міжнарод-
ному психологічному лексиконі використовуються в значенні інтелектуальна 
обдарованість. У такому розумінні обдарованою можна вважати лише таку 
особистість, яка відзначається високими показниками власного інтелектуального 
розвитку [10].  
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Виходячи з аналізу характеристик, установлених ученим Дж. Рензулі, 
біохімічна та електрична активність мозку в обдарованих дітей підвищена. 
Їхній мозок відрізняється не лише величезним «апетитом», а ще й гігантською 
здібністю «переробляти» інтелектуальну їжу [3]. 

У цьому зв'язку необхідно розглянути поняття «інтелект», який є загаль-
ною пізнавальною здібністю людини. Інтелект виявляється, по-перше, у тому, 
як людина сприймає, розуміє, пояснює та прогнозує дійсність, по-друге, які 
рішення вона приймає, а по-третє, наскільки ефективно вона діє в тих чи інших 
конкретних ситуаціях (перш за все нових, складних, незвичайних). Особливості 
складу, будови й еволюції ментального досвіду суб’єкта визначають влас-
тивості індивідуального інтелекту (результативні, процесуальні, стильові 
тощо). Інтелект можна також визначити як якість розуму людини. За тради-
цією в інтелекті розрізняють вербальні (мовні), числові, просторові виміри, до 
яких додають уяву, пам’ять, логіку. 

В дослідженні генезису інтелекту виділяють важливий підхід, пов’язаний 
з ім’ям Ж. П’яже. Вчений звертає увагу на значний природний потенціал роз-
витку людського інтелекту – операторний механізм зрівноважування суб’єкта з 
оточуючим світом. Джерело розвитку інтелекту знаходиться в ньому самому, а 
власний розвиток уявляє собою розгортання стадій операторних механізмів за 
закладеними й сформованими природними алгоритмами. Джерелом розвитку 
виступає також актуальне життя суб’єкта, котре висуває проблеми, створює 
складності й протиріччя. У цьому випадку завдання інтелекту полягає в тому, 
щоб успішно їх розв’язати [15]. 

Друга важлива ознака, обдарованої особистості, виявляється через її 
соціальну сутність. В працях А. Балона, Л.С. Виготського, Дж. Брунера та 
інших [7, 11, 16, 186–187] досліджуються питання інтелектуального розвитку 
людини, опосередкованого спілкуванням. В результаті комунікативної діяль-
ності людини досягається ефект її загальної соціалізації. На думку Дж. Брунера, 
неможливо досягти пояснення розвитку, не залучаючи для цього особливості 
культури, природи мови, внутрішню логіку людського мислення, і характер 
еволюційної історії людства.  

У світі відбувається серйозна конкуренція за право володіти інтелектуа-
льними здобутками обдарованих та геніальних людей. Навчальні заклади вис-
тупають найважливішим соціальним інститутом, у рамках якого створюється, 
відтворюється та якісно поліпшується інтелектуальний потенціал населення 
країни.  

В дослідженнях Дж. Равена обґрунтовується положення про те, що го-
ловне призначення школи – це сприяння виявленню і розвитку компетентності 
учнів. Під компетентністю Равен розуміє здібності, що необхідні для ефектив-
ного виконання конкретних дій у конкретній предметній галузі (у вигляді 
вузькоспеціальних знань, певних навичок мислення) [17]. 

Сучасна наука розглядає інтелектуальну компетентність як особливий 
тип організації знань, що забезпечує можливість прийняття ефективних рішень у 
певній предметній галузі діяльності. Для здійснення інтелектуальної само-
регуляції особистість має навчитися довільно управляти своєю інтелектуальною 
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діяльністю, контролювати й планувати власні дії, прогнозувати їхні наслідки, 
знаходити й пояснювати свої помилки, цілеспрямовано будувати процес само-
навчання. 

За допомогою інтелектуального виховання створюються умови для вдо-
сконалення інтелектуальних можливостей кожного учня або студента, збагачен-
ня їхнього ментального досвіду. Важливу роль в інтелектуальному розвитку 
сучасного молодого покоління відіграє процес становлення їх інтелектуальних 
здатностей. Він уявляє собою складну динамічну систему якісних і кількісних змін 
в інтелектуальній діяльності людини, які відбуваються під впливом віку, 
навчання, соціально-культурних умов. 

Питання визначення якісних показників інтелектуальних здібностей дітей 
та молоді завжди знаходилося в центрі уваги світової громадськості. В історії та 
теорії інтелекту є безліч прикладів, коли в різних країнах світу здійснювалися 
спроби, й впроваджувалися різноманітні заходи, спрямовані на виявлення та 
збереження інтелектуального потенціалу країни. 

Так, ще у 1877 році президент Гарвардського університету Чарльз Еліот 
визначив за необхідне розробити нову екзаменаційну систему, завдяки якій 
коледжі змогли б відібрати тих, кому вища освіта могла б бути найбільш ко-
рисна. У той час у США проблема вступних іспитів не могла бути розв’язана 
так, як і в Англії чи у Франції, де навчання в середніх школах відбувалося за 
єдиною загальноприйнятою програмою.  

Термін «перевірка розумових здібностей» вперше було використано в 
1890 році американським психологом Джеймсом Маккіном Кеттелом в описі 
результатів тестів, які він проводив серед ста першокурсників Пенсільван-
ського університету. Кеттел перевіряв у них гостроту зору й слуху, швидкість 
реакцій, наявність залишкових образів кольорової уяви, сприймання висоти то-
ну, чутливість до болю, відчуття часу, координацію рухів, пам'ять і здібність 
до образного мислення [8, 277].  

Вчений-психолог Г. Стенлі Холл, президент Університету Кларка прагнув 
застосувати здобутки психологічної науки на користь суспільству. За його на-
поляганням, в 1891 році Франс Боас, вчений-антрополог, що приїхав до Амери-
ки з Німеччини, здійснив тестування з півтора тисячами школярів Вустерської 
школи. Серед різноманітних психологічних властивостей в учасників перевіря-
лися інтелект та пам’ять [8, 277]. 

У 1893 році в Чикаго Джозефом Джастроу, психологом із Висконського 
університету, було проведено тестування інтелекту у відвідувачів Всесвітньої 
виставки, присвяченої Колумбу. У результаті, у 1895 році Американською 
психологічною асоціацією було засновано комітет, метою якого стала коорди-
нація діяльності всіх психологічних лабораторій, що займалися «збиранням 
статистичних даних щодо розумових та фізичних здібностей людей» [8, 277–278]. 

Тест із перевірки розумових здібностей виявився побічним продуктом 
діяльності двох суспільних інститутів, що існували в США в ХХ столітті: сис-
теми загальної освіти та збройних сил. Як атрибут демократичного суспільства, 
вони суттєво вплинули на кількісні показники свідомості людини. Слід зазначи-
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ти, що в основі використаної в цьому випадку методології лежить нерозривний 
зв’язок між соціальною та природною сутністю обдарованої особистості. 

У 1905 році французький психолог Альфред Біне, котрого міністр 
державної освіти призначив головуючим комісії, яка займалася навчанням ро-
зумово відсталих дітей, спільно з іншим французьким психологом, Теодором 
Симоном, розробив метричну шкалу для вимірювання розумових здібностей 
дітей різних вікових категорій. Спираючись на висунуте положення про те, що 
з віком розумові здібності зростають, Біне провів численні тести з дітьми, і ви-
рахував середній рівень знань для кожної вікової категорії. Після цього йому 
вдалося визначити рівень розвитку будь-якої дитини («інтелектуальний вік» на 
відміну від її фактичного віку), порівнявши отримані в неї показники з резуль-
татами проведення тестів за середнім рівнем. Такі тести стали певним стандар-
том після того, як у французьких школах було проведено першу перевірку 75 % 
дітей кожної вікової категорії. Їх почали використовувати для визначення рівня 
розумових здібностей «нормальних дітей». До 1908 року тести Біне – Симона 
переклали англійською мовою, і почали активно застосовувати в США [8, 279].  

У 1912 році, німецький психолог Уїльям Стейн запропонував поділити 
так званий інтелектуальний вік суб’єкта на його фактичний вік і отримати, та-
ким чином, корисний «коефіцієнт розумового розвитку». Льюїс Терман та інші 
викладачі Стенфордського університету проаналізували та переробили тести 
Біне – Симона, привели їх у відповідність до стандартних американських 
«інтелектуальних тестів». Система IQ (коефіцієнт розумового розвитку) стала 
широко застосовуватися не лише в навчальних закладах США, а й багатьох 
інших країнах світу [8, 280]. 

Коли в 1917 році США вступило в першу світову війну, перед ученими 
постало питання розробки системи тестів, які можуть застосовуватися для 
перевірки інтелекту новобранців. Комісія Американської психологічної асоціації 
розробила два тести для армії, котрі можна було застосовувати одночасно у ве-
ликих групах. Такі тести дозволяли виявити, з одного боку, тих, у кого були 
слабкі розумові здібності, а з іншого – найбільш обдарованих молодих людей, 
котрі в подальшому могли б поповнити офіцерський корпус армії.  

У 1926 році в США було створено спеціальну Комісію з розробки вступ-
них тестів до державних коледжів. Нею було затверджено вимоги до проведен-
ня тестів серед учнів середніх шкіл. Так з’явилися відомі «Сколастік 
ептитьюд тестс», метою яких стала перевірка інтелектуальних здібностей, що 
не пов’язувалися зі знанням шкільних предметів. У 1943 цією ж комісією було 
проведено тести V-12 та A-12 у збройних силах США. Такий широкомасштаб-
ний захід спричинив до того, що тестування в американському суспільстві 
піднялося до нового загальнонаціонального рівня. Сотні тисяч американців 
хотіли вступити до коледжів на основі Закону щодо привілей американського 
солдата під час вступу до Вузу. У 1951 році біля 525 тисяч юних американців 
усіх вікових категорій, котрі могли вступати до коледжу, мали IQ – 110 та ви-
ще. Метою такого нововведення, по-перше, стала необхідність уникнути 
«невиправданої витрати коштів» (через прийом до коледжу студентів, що ма-
ють IQ нижче ніж 110) та, по-друге – запобігання можливості «втрати талантів» 
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(через те, що юнаки й дівчата, що мають IQ – 115 і вище, не можуть потрапити 
до коледжу) (8). 

На сьогоднішній день у школах США практикують поділ учнів на чотири 
категорії, відповідно до їх розумових здібностей (коефіцієнт інтелекту – IQ): 1) ви-
сокий рівень (IQ – 110 балів і вище). Залежно від кількості балів за тестом IQ учні 
цієї категорії класифікуються як дуже здібні (110 – 19), незвичайні (120 – 139) і 
обдаровані (140 і більше); 2) середній рівень (IQ = 90 – 109 балів); 3) рівень нижчий 
за середній (IQ = 70 – 89 балів). До цієї групи належать діти із затримкою в розумо-
вому розвитку (80 – 89) і межовими порушеннями інтелекту (70 – 79); 4) розумово 
відсталі діти (IQ нижче 70). Їх у свою чергу поділяють на таких, що піддаються 
навчанню (приблизно 50 – 60), піддаються прищепленню елементарних навичок 
(приблизно 25 – 49) і таких, що потребують постійної опіки (нижче 25). 

Сучасні вітчизняні вчені активно застосовують методику Ч.Спірмена, 
який довів за допомогою факторного аналізу, що існує співвідношення (мате-
матична кореляція) між вербальними (мовними), числовими і просторовими 
вимірами. Інакше кажучи, він визначив загальний вимір, який має назву фак-
тор G чи загальний фактор інтелекту [16, 182–184]. 

Відомий дослідник особистості людини Дж.Гілфорд запропонував роз-
глядати виявлення розуму як здійснення розумових операцій (аналіз, синтез, 
порівняння, абстрагування, узагальнення, систематизація, класифікація) [1]. 

Ці розумові операції здійснюються з використанням образів, символів, по-
нять, мови, дії. Нарешті, результатом розумових операцій, наслідком обробки 
змісту є умовиводи про приналежність явищ чи об’єктів до класів, про причинно-
наслідкові зв’язки, побудову теорій. Як відомо, мислення передбачає здібність 
розуму розкладати те явище, що вивчається, на частини, та вилучати з нього те 
потрібне, що може призвести до правильного висновку. 

Важливими якостями людського розуму, що визначають високі інтелек-
туальні здатності є: гнучкість, широта та нестандартність розуму. 

Гнучкість розуму передбачає здатність розуму людини вийти за рамки 
очевидного, за межі конкретних предметів дійсності.  

Власне абстраговане мислення – це здібність здійснювати розумові операції в 
ідеальних узагальнених поняттях. Здоровий глузд, звичайна логіка – елементарні 
засоби пізнання, які спочатку обмежують польоти вільної думки. В процесі 
розвитку і збагачення розумової діяльності, завдяки оволодінню великою 
кількістю розумових операцій, розширенню використаних образів, понять, роз-
витком мови, розум людини стає здатним оволодівати складними математич-
ними, логічними, лінгвістичними абстракціями.  

Широта розуму – це здібність людини у процесі пізнання переходити від 
відображення дійсності в образах до відображення зв’язків у поняттях, умови-
водах, логічних послідовностях. Така здібність дає людині можливість погля-
нути на одну й ту ж саму подію, об’єкт, задачу з різних боків, побачити 
багатозначність предметів і явищ.  

Нестандартність розуму – здібність відмовитися від стереотипу, не спи-
ратися на підказку, не наслідувати нав’язаний стиль діяльності. Це якісна 
відмінність більш високого рівня розумового розвитку. 
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Без інтелектуального контролю неможливо виробити здібність до мимо-
вільної та довільної саморегуляції власної інтелектуальної діяльності. Внаслідок 
того що в мозок постійно надходить нова інформація, прийняття рішень є 
постійним процесом, під час якого людина здійснює інтелектуальний контроль. 
Прийняття правильного рішення означає націленість на результат, і в той же час – 
відкидання для себе всіх інших можливостей. 

На думку американського психолога Р. Пелегріно та М. Політіса, для підви-
щення ефективності інтелекту людина має навчитися брати відповідальність за 
кожне прийняте нею рішення. Для цього необхідно ретельно обробити доступну 
інформацію, правильно оцінити її, переглянути різні підходи, і з можливих 
варіантів обрати найбільш оптимальний. При наявності конкретної мети, рішення 
має більш прогнозований і позитивний результат. Також вдосконалюються навички 
здійснення інтелектуального контролю за прийняттям рішення. Цей процес набуває 
кумулятивного характеру – результати широкомасштабних рішень з’являються на 
основі досвіду прийняття простих рішень [14, 62–63]. 

Соціальна сутність обдарованої особистості виявляється через високу 
ефективність її інтелекту. Чим більше цілеспрямованим і відповідальним є 
ставлення людини до кожного прийнятого нею рішення, тим більш прогнозова-
ними, і позитивними є наслідки її життєдіяльності. Як правило, найбільша 
відповідальність покладається на людей, які здатні приймати широкомасштабні 
рішення. Від правильності таких рішень може залежати доля багатьох людей. 
Ось чому існує необхідність у збереженні й накопиченні інтелектуальних 
ресурсів нашої країни, створенні умов для успішної соціалізації, й досягнення 
високої ефективності інтелекту обдарованої особистості. 

Важливого значення в цьому аспекті набуває інтелектуальний досвід. 
Його можна розглядати як ментальні структури, котрі лежать в основі індиві-
дуальних інтелектуальних схильностей. Основне призначення інтелектуального 
досвіду полягає у формуванні суб’єктивних критеріїв вибору конкретної 
предметної галузі, спрямуванні пошуку правильного рішення, переважанні тих 
чи інших джерел інформації тощо [12, 82–96].  

Індивідуальні особливості в кожної людини виявляються в тому, якими 
темпами розвиваються її здібності, як швидко вона оволодіває знаннями, і 
вміннями в тій, чи іншій галузі діяльності, і починає виявляти в ній власну 
творчість, і оригінальність. Комітетом з освіти США (1972 р.) було визначено, 
що обдарованими чи талановитими дітьми можна назвати тих, які за оцінкою 
досвідчених спеціалістів, у міру видатних здібностей, демонструють високі до-
сягнення. Перспективи таких дітей визначаються на основі визначення рівня 
їхніх досягнень чи потенційними можливостями в одній, чи кількох сферах: – 
інтелектуальній; – академічних досягнень; – творчого чи продуктивного мис-
лення; – спілкування й лідерства; – художній діяльності; – сфері руху. 

Найвищий ступінь розвитку здібностей, що виявляються у творчій 
діяльності, результати якої мають історичне значення в житті суспільства, у 
розвитку науки, літератури й мистецтва, називають геніальністю. 

Ще в середині 30-х рр. ХХ ст. у Росії виникає науковий напрямок, що от-
римав назву невропатологія, засновником якої виступив Г.В. Сєгалін. Учений 
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обґрунтував необхідність вивчення генетики й біології творчої особистості, 
щоб знати, у яких надрах людства шукати цю «курську аномалію», і в яких 
соціальних прошарках необхідно знаходити цю феноменальну силу, що має на-
зву обдарованість. Учений застерігає від того, що втрата такої великої енергії, 
яку містить у собі обдарована особистість, може бути нищівною для цілої 
людської культури. В.Г.Сєгалін звертає увагу наукового світу на те, як швидко 
поширюються течії, що несуть загрозу не лише для самого існування, але й 
можливості виявлення обдарованості в майбутньому. 

Із середини 50-х рр. ХХ ст. у розвинутих країнах розпочалося інтенсивне 
дослідження проблем обдарованості. Так, у Великобританії 1950 р. було засно-
вано національну асоціацію обдарованих дітей, створено Центр дослідження 
обдарованих дітей та молоді. Подібні асоціації були створені у Франції 1971 р., 
у Канаді 1975 р. З 1975 р. існує Всесвітня Рада для обдарованих і талановитих 
дітей (WCGC). Місія Всесвітньої Ради для обдарованих і талановитих дітей – 
сконцентрувати увагу світового співтовариства на обдарованих і талановитих 
дітях та гарантувати реалізацію їхнього потенціалу на благо всього людства.  

У серпні 2007 року за ініціативи Президента Академії педагогічних наук 
України В.Г.Кременя та Президента Малої Академії наук С.О. Довгого Кабінет 
Міністрів України ухвалив рішення про створення Інституту обдарованої дити-
ни при АПН України. В Україні з 2008 року діє «Союз обдарованої молоді» 
(представництво Всесвітньої Ради для обдарованих і талановитих дітей в 
Україні).  

Збереження і примноження культурних цінностей сучасного суспіль-
ства напряму залежить від суб’єктивних критеріїв вибору обдарованою 
особистістю конкретної предметної галузі діяльності, де вона може опти-
мально виявити власні природні здібності. Важливе значення в цьому 
процесі відіграє інтерес, що розглядається як стан, що побуджує до пізна-
вальної діяльності. Духовні інтереси – це мотиви зростання. Вони мають 
певну віддалену мету, пов’язану із прагненням збагатити й розширити 
життєвий досвід, актуалізувати особистісний потенціал. Завдячуючи бажан-
ню досягти високої інтелектуальної культури, обдарована особистість 
виявляє свої здібності, розвиває задатки, розширює світогляд, стає не лише 
споживачем культури людства, але й носієм культури цивілізації.  

На думку російських учених Е.Г. Гельфман та М.О. Холодної індивідуа-
льну вибірковість інтелектуальної активності людини визначають її переваги, пе-
реконання та умонастрої. Переваги можна розглядати як пізнавальні схильності, 
що виявляють себе в ефектах вибіркового підходу особистості до певної 
предметної галузі, засобів її вивчення, джерел інформації, засобів власної 
інтелектуальної роботи, тощо [12]. 

Інтелект обдарованої особистості здатний до ініціативи, компетентності, 
саморегуляції, самовдосконалення, саморозвитку, творчості, самоконтролю, 
самостійного пошуку рішення, визначення критеріїв вибору конкретної пред-
метної галузі діяльності, звільнення інтуїції. Його особливою властивістю є 
інтелектуальна ініціатива, або міра інтелектуальної активності, що виступає 
продовженням розумової діяльності за межами ситуативної заданості, готов-
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ністю за власним спонуканням відшукувати нову інформацію, висувати ті, 
або інші ідеї, засвоювати інші галузі діяльності. Завдячуючи виданим при-
родним властивостям, соціальна сутність обдарованої особистості може вияв-
лятися в унікальній сфері інтелектуальної культури. 

Сучасний світ невпинно змінюється. Особливо виразно це виявляється на 
прикладі феномену, що має назву «діти індиго». Підвищений інтерес до цієї 
категорії обдарованих дітей викликаний тим, що вони виявляють видатні темпи 
психічного розвитку та оригінальну поведінку. На думку Геннадія Белімова, 
сучасного російського дослідника «індиго», на всіх континентах Землі спосте-
рігається поява значної кількості дітей із незвичайними задатками. Їх наділено 
такими особливими здібностями, які видаються надлюдськими [6]. Особливо це 
стосується наявності в них високого творчого потенціалу.  

На сьогоднішній день важливого значення в культурному розвитку 
обдарованої особистості набуває інтелектуальна творчість, у процесі якої 
відбувається створення суб’єктивно та об’єктивно нових продуктів (мате-
ріальних та ідеальних), основаних на здатності породжувати продуктивні 
оригінальні ідеї та виходити за межі нормативних вимог діяльності.  

Якісні показники інтелекту обдарованої особистості, особливості його 
складу та будови визначають можливості останньої розв’язувати складні теоре-
тичні й практичні завдання, орієнтуватися в просторі, виявляти свої комуні-
кативні якості.  

Отже, методологію дослідження соціальної та природної сутності 
обдарованої особистості побудовано на виявленні інтелектуальної компете-
нтності та саморегуляції, змісту актуального життя, особливостей культури, 
мови та розумових здібностей. Інтелектуальний досвід та ефективність інте-
лекту розкривають її соціальну сутність. При виявленні людської обдаро-
ваності значна увага вчених зосереджується на здатності інтелекту до ініціа-
тиви, компетентності, саморегуляції, самовдосконалення, саморозвитку, твор-
чості, самоконтролю, розумової активності, тощо.  

У розвитку природних здібностей обдарованої особистості важливе 
значення мають її інтереси. Важливим аспектом дослідження соціальної 
сутності обдарованої особистості є виявлення високого рівня її досягнень чи 
потенційних можливостей в одній, чи кількох сферах діяльності: – інтелектуальній; – 
академічних досягнень; – творчого чи продуктивного мислення; – спілкування й 
лідерства; – художній діяльності; – сфері руху. 

Разом з тим, методологія дослідження соціальної та природної сутності 
обдарованої особистості потребує своєї подальшої розробки.  
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У сучасному суспільстві дозвілля визнане однією з індивідуальних та со-
ціальних цінностей людства. Як соціокультурне явище воно привертає увагу 
вчених різних галузей знань і, залежно від соціально-культурних, політичних, 
економічних процесів, виявляє свій невичерпний потенціал, змушуючи пере-
глядати усталені погляди й аргументовані позиції. 

Теоретичне обґрунтування сутності та прикладного характеру дозвілля 
здійснюється різними науковими дисциплінами: філософією (Х. Арендт, І. Бакш-
тейн, О. Лосєв), соціологією (Л. Акімова, В. Артемов, Р. Бауер, Б. Драйвер, 
Р. Дубін, М. Каплан, Б. Левковіц, Дж. Фрідман), психологією (С. Айсо-Ахола, 
М. Аргайл, Г. Сельє), культурологією (М. Аріарський, А. Арнольдов, Г. Воло-
щенко, О. Гриценко, Д. Дондурей, Б. Єрасов) та ін. Окремо слід відзначити 
педагогічні дослідження (Ж. Атаянц, Н. Бочарова, Р. Попп, В. Райшок, Є. Доронкіна, 
О. Жарков), у яких дозвілля розглядається як важлива складова позашкільного 
виховання. Більшість наукових праць мають переважно практичне спрямуван-
ня, автори акцентують на негативних і позитивних аспектах певних форм про-
ведення вільного часу, на можливості залучати дозвіллєві форми у навчально-
виховний процес, не вдаючись до теоретичного осмислення дозвілля в 
історико-культурному контексті.  

Наукова проблема, обрана для дослідження, актуалізується у суперечності 
між реконструкцією та адаптацією в нових умовах ідей і досвіду зарубіжного 
(переважно, західноєвропейського) дозвілля в історико-культурних процесах 
України та фрагментарними уявленнями про генезис цього явища, причини та 
значення акультурації й декультурації зарубіжних зразків для розвитку теорії та 
практики дозвілля в Україні. 

Натомість, у ХХ столітті дозвілля в країнах Західної Європи набуває 
чітких інституалізованих форм, що є результатом співпраці приватних та дер-
жавних організацій, локальних та міжнародних структур, добровільних та 
комерційних об’єднань. Спільні ініціативи й ефективна співпраця обумовили 
створення різноманітних дозвіллєвих закладів, повну картину яких охопити й 
проаналізувати неможливо. 

Тому у даній статті буде здійснено спробу проаналізувати типові напря-
ми, що характеризували процес інституціоналізації сфери дозвілля в країнах 
Західної Європи у ХХ столітті та окреслити тенденції розвитку інститутів у 
сфері дозвілля у ХХІ столітті. Сфера дозвілля в контексті нашого дослідження 
постає як сукупність різних елементів (закладів, органів, асоціацій, об’єднань, 
фахівців), що перебувають у постійних взаємозв’язках і характеризують струк-
туру дозвілля. 

У першу половину ХХ століття у різних країнах масово створюються 
спеціалізовані бази відпочинку та розваг (літні табори, спортивні бази, розва-
жальні та рекреаційні установи, кемпінги), заклади культури і дозвілля (театри, 
філармонії, концертно-естрадні центри, бібліотеки, музеї), формуються готель-
но-туристична та курортна мережа (готелі, мотелі, туристичні комплекси, сана-
торно-оздоровчі заклади), мережа національних парків, природно-історичних 
заповідників та паркових зон, набувають поширення центри дозвілля та розваг, 
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зростає кількість добровільних об’єднань та асоціацій (скаутських організацій, 
соціальних центрів, туристичних клубів, клубів за інтересами). 

Дозвілля використовується як активний ідеологічний чинник, ефективний 
засіб усунення (зменшення) соціальних конфліктів та вирішення загальнодер-
жавних завдань. Так, у багатьох країнах світу протягом 20–30-х рр. ХХ століття 
заборонено діяльність клубів відпочинку та дозвілля, натомість створено воєні-
зовані організації нацистського та фашистського спрямування (у Німеччині – 
«Bund Deutscher Mädel», «Hitler-Jugend», у Португалії – «Mocidade Portuguesa», 
в Італії – «Ballila»), засновані диктаторськими режимами з метою тримати під 
контролем вільний час молоді та здійснювати виховний вплив на неї шляхом 
організації і наповнення її дозвілля. Урочисті процесії, пропагандистські марші 
та паради, воєнізовані ігри, спортивні змагання, молодіжні злети, діяльність 
значної кількості гуртків, створюваних при таких об’єднаннях (авіамоделювання, 
музики, спорту, журналістики, народних ремесел, літератури), приваблюють не 
лише молодь, а й батьків. Так, в Італії діє організація «Після робочого дня», яка, 
надаючи безкоштовні дозвіллєві послуги, монополізує вільний час дорослих. 
Такі об’єднання створюються і в інших країнах. 

50–60-ті рр. ХХ століття характеризуються повоєнним відродженням 
культурного життя: відкриваються будинки культури, драматичні центри, клу-
би, культурно-мистецькі гуртки як «ареали мистецтва», які мають зміцнити 
зв’язки між творчими працівниками та громадськістю, між виробниками 
цінностей та їх споживачами, стимулюючи соціокультурну активність публіки. 
Масово зводяться культурні центри у Франції (будинки молоді, будинки куль-
тури), Німеччині (централізовані молодіжні клуби, будинки культури, будинки 
науки і техніки, культурно-спортивні заклади), Японії (молодіжні центри і ком-
плекси, будинки молоді та громадські центри) та в інших країнах.  

Діяльність цих численних різнопланових та багатоманітних закладів, 
організацій, асоціацій, рухів обумовлює багатоликість дозвілля як соціально-
культурного явища і утворює його структуру. 

Але його основу, його реальну динаміку протягом усього ХХ століття ста-
новлять добровільні організації, що спираються на спільні ідеали, інтереси, потреби 
та бажання індивідів; добровільні асоціації, через які здійснюється активна участь 
населення в соціально-культурному житті суспільства. Цілі, що висуваються при їх 
створенні (охорона середовища, художній розвиток, феміністичні устремління, 
самореалізація в спортивній сфері, організація культурної діяльності, соціальна до-
помога) з часом досягаються, трансформуються і видозмінюються, удосконалюючи 
розвиток соціально-культурних ініціатив та диверсифікуючи культурні інтереси 
суспільства відповідно до проблем щоденного життя. Таким чином, добровільні 
асоціації, будучи основою сфери дозвілля, є одночасно й інститутами вияву 
соціально-культурних ініціатив та каталізатором соціально-культурної динаміки. 

Серед соціально-економічних, політичних, культурних чинників, які 
впливають на становлення й розвиток дозвілля у 70-ті рр., слід назвати: 

– збільшення обсягу вільного часу внаслідок скорочення робочого та по-
ширення практики часткової зайнятості, подовження вихідних, свят, відпусток; 
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– зростання рівня життя, а отже, і сімейного добробуту, що створює нові 
можливості для дозвілля за власним бажанням; 

– зміни у соціальній політиці (гарантоване пенсійне забезпечення, медич-
не страхування, оплачувані відпустки, пільгова система, каси та бюро сімейної 
допомоги, зменшення тривалості активної професійної роботи), що впливають 
на дозвіллєві сподівання людини та реальні можливості їх реалізації; 

– зростання освітнього та культурного рівня населення, яке сприяє само-
усвідомленню, самопізнанню та самоздійсненню, індивідуалізації ціннісних 
орієнтацій та бажанню задовольняти свої потреби; 

– розвиток соціальної, географічної і навіть щоденної мобільності, що до-
корінно змінює характер та зміст дозвілля; 

– науково-технічні досягнення та інформаційні можливості. 
У цей період нові вимоги до політичних та господарчих стратегій розвит-

ку сфери дозвілля висуває економізація та комерціалізація сфери культури. Во-
на зумовила розуміння того, що інвестиційна привабливість території залежить 
від розвитку у її межах соціально-культурного середовища та якості життя, 
внаслідок чого стрімко збільшується кількість клубів, центрів розваг, тематич-
них кав’ярень, сімейних рекреаційних комплексів, стадіонів та спортивних 
майданчиків для обслуговування міського населення. Дизайн приватних та публіч-
них місць проведення дозвілля сприймається і як чинник конкурентноздатності 
території, і як інструмент нової соціальної стратифікації міського населення. 

У науковий обіг вводяться такі терміни як індустрія дозвілля, комерційне 
дозвілля, комерційна рекреація, індустрія розваг, анімаційна індустрія, куль-
турна індустрія, що досить часто використовуються вченими як синонімічні.  

Модернізація комерційної системи дозвілля зумовила проникнення 
бізнесу у соціально-культурну сферу – комерційних фірм, корпорацій, інших 
бізнесових структур, які підтримують мистецькі заклади, соціальні чи 
дозвіллєві проекти, естетичні програми чи культурні заходи. Комерційні струк-
тури, беручи участь у проведенні культурно-мистецьких акцій, мають на меті 
кілька завдань: уникнути соціальних конфліктів та продемонструвати перед 
широким загалом свою громадську свідомість; покращити стосунки між 
працівниками корпорацій та піднести їхній творчий дух; рекламувати свою 
діяльність, підтримуючи митців; піднести престиж та імідж фірми серед 
громадськості; підтримати торговельну марку фірми; застрахувати компанію 
від інфляцій та нестабільності ринку (особливо якщо йдеться про твори живо-
пису), залучити нових потенційних споживачів та утримати постійних клієнтів, 
розширити ринок збуту продукції та послуг. Щоправда, дбаючи про престиж 
своєї фірми, комерційні структури надають перевагу відомим культурно-
мистецьким закладам та проектам, натомість невеликі інноваційні, авангардні, 
любительські проекти мають значно менші шанси бути підтриманими.  

Протягом цього періоду сфера дозвілля набуває багатофункціональності. 
Провідну роль у ній відіграють дозвіллєві комплекси: рекреаційні центри, 
центри дозвілля, громадські кампуси, сонячні центри, соціально-культурні 
центри, культурно-розважальні комплекси. Вони, на відміну від однопрофільних 
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дозвіллєвих установ, діють як культурно-дозвіллєві комплекси, у межах яких 
працюють творчі лабораторії, музичні студії, спортивні секції, любительські 
об’єднання, художні майстерні, ігрові кімнати, драматичні гуртки. Основою 
діяльності таких центрів є поєднання різних дозвіллєвих функцій та можливість 
надавати якнайповніший комплекс послуг. 

Результатом практичного втілення концепції багатофункціональності від-
починку стало створення інтерактивних та інноваційних розважальних закладів – 
центрів сімейного дозвілля, штучних зон дозвілля, мультиплексів, торговельно-
розважальних зон тощо, які пропонують відвідувачам ігрові програми, спорти-
вні змагання, віртуальну реальність, розважальні заходи, святкові проекти. Зна-
чним потенціалом індустрії дозвілля та розвитку є інтеграція засобів 
обслуговування – розміщення на одній території різних за призначенням до-
звіллєвих закладів: парку, готелю, мережі магазинів, клубу, кінотеатру.  

Подальшого розвитку набувають і спеціалізовані заклади дозвілля. 
Є. Мамбеков, вивчаючи розвиток анімаційних інститутів у Франції, наводить 
такі дані: у 80-х рр. в країні діяло 12804 центри дозвілля для дітей, які відвіду-
вало 1 млн. 600 тисяч осіб; 1502 будинки молоді та культури; центри літнього 
відпочинку, що охоплювали 1 млн. 79 тисяч дітей; близько 700 соціально-
культурних центрів; дев’ять будинків культури та 23 центри культурної дії, а 
також культурні центри в комунах, анімаційні бібліотеки та музеї, центри мо-
лодіжної інформації, клуби третього віку, сімейні будинки літнього відпочинку 
тощо [2, 87–88]. 

Кінець 80-х – 90-ті рр. ХХ століття характеризуються такими тенденція-
ми, як децентралізація сфери дозвілля, її демократизація, збереження культур-
ної самобутності та національної ідентичності, захист природних ресурсів. 

Децентралізація сфери дозвілля здійснюється зміною системи управління, 
розмежуванням компетенцій центру та регіонів з метою забезпечення диферен-
ційованого підходу до організації, планування, фінансуванням дозвіллєвих заходів, 
розвитком місцевих ініціатив у розробці дозвіллєвих проектів; удосконаленням ді-
яльності дозвіллєвих закладів з урахуванням регіональної специфіки. Регіоналізація 
культурного життя полягає в орієнтації на регіони, в зростанні їх ролі в культу-
рній політиці держави, в урізноманітненні дозвіллєвого життя провінцій, в орі-
єнтації міських органів влади на підтримку дозвіллєвих та культурних ініціатив 
місцевого населення. Щоправда, децентралізація має й певні недоліки. Так, до-
сить часто участь громадян в управлінні дозвіллєвою сферою є декларативною 
й зводиться до відстоювання права на отримання державних субсидій та 
грантів.  

Демократизація сфери дозвілля має в різних регіонах і країнах спільні оз-
наки, серед яких пріоритетними є доступність дозвіллєвих послуг незалежно 
від соціального стану, статі, національної, расової, релігійної приналежності та 
диференційований підхід, який враховує індивідуальні здібності, схильності, 
потреби й інтереси людини. Демократизація дозвіллєвих процесів спрямована: 

– на визначення головними інтереси соціально незахищених верств насе-
лення, неприйняття «подвійних стандартів», згідно з якими місцевий клуб 
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вважається закладом дозвілля для бідних, а театр – для багатих. При цьому 
високі художні стандарти є критеріями національної самосвідомості, зразками 
культурної та дозвіллєвої діяльності; 

– на орієнтацію на демократичні форми культурної та дозвіллєвої 
діяльності, надання дозвіллєвих послуг усім верствам населення, розширення 
географії культурної діяльності – створення нових об’єктів, пересувних клубів, 
проведення гастролей, фестивалів, виставок, усунення соціальної диференціації у 
сфері дозвілля, унаслідок чого зони діяльності політичних об’єднань та екологічних 
рухів, молодіжних клубів та клубів для осіб похилого віку, ресторанів та музеїв пе-
ретинаються і взаємодоповнюються, втрачаючи класові атрибути. 

Захист національних цінностей культури, збереження та розвиток культу-
рної спадщини сприяють відкриттю етнографічних центрів, етнопарків, вистав-
кових залів, краєзнавчих музеїв, центрів народного мистецтва і творчості, 
музеїв аборигенного населення, а також популяризації серед населення карна-
валів, фольклорних свят, подій, пов’язаних із державотворенням, мистецьких та 
історичних акцій, культурних та освітніх проектів з метою поширення культур-
ної спадщини. 

Сприйняття природи як підпорядкованої людині для досягнення суспіль-
них благ наприкінці ХХ століття змінилося усвідомленням того, що екологічні 
проблеми стосуються не просто навколишнього середовища, а умов та можли-
востей людського виживання. Завданням державних органів та добровільних 
об’єднань стало розроблення загальнонаціональних програм розвитку природ-
ної рекреації, реалізація проектів з обслуговування населення засобами замісь-
кої рекреації та дозвілля на природі, будівництво й експлуатація рекреаційних 
та дозвіллєвих об’єктів (пляжів, табірних стоянок, місць для пікніків, туристич-
них маршрутів) за умови збереження й захисту рекреаційних територій. 

У закладах дозвілля та розваг особливої уваги надається еколого-
освітнім заходам*, у яких беруть участь діти, працівники дозвіллєвих закладів 
та педагоги. Ефективність дозвіллєвих екологічно орієнтованих проектів забез-
печується точністю та цікавістю матеріалів, увагою до творчої активності осо-
би, формуванням почуття відповідальності, можливістю застосувати здобуті 
знання у практичній роботі, дотриманням фасилітаційного підходу. Завдяки та-
ким формам роботи, як екологічні ігри, казки, спектаклі, конкурси, лекції, екс-
курсії, туристичні походи, спостереження, музично-літературні композиції, 
народні свята та сучасні заходи (День захисту зеленої ялинки, День птаха, День 
Лісу), дозвіллєві проекти мають вагоме профорієнтаційне навантаження. 

Протягом першого десятиліття ХХІ століття у діяльності зарубіжних до-
звіллєвих закладів переважають такі тенденції: 

– максимальне наближення дозвіллєвих об'єктів до споживача, розши-
рення дозвіллєвої діяльності за межі центру для відродження культурного 
життя провінції, створення пересувних загонів та філій дозвіллєвого центру 
для дозвіллєвої роботи у віддалених куточках країни, формування гармоній-
ного соціально-культурного середовища міста й села; 

– співпраця з мистецькими, навчальними та спортивними установами; 
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– подальший розвиток «традиційних» дозвіллєвих закладів для забез-
печення потреб у певних видах дозвіллєвої діяльності (найпоширенішими се-
ред них є різноманітні клуби); 

– створення інтегрованих дозвіллєвих закладів (клубів-кафе, клубів-
готелів, клубів-бібліотек, клубів-кінотеатрів, дозвіллєвих центрів-магазинів, 
культурно-спортивних центрів, рекреаційно-дозвіллєвих комплексів) для 
вирішення багатоманітних культурно-дозвіллєвих та соціальних завдань. 

Переконливим матеріалом для вивчення доцільності створення інститутів 
сфери дозвілля та реалізації у них спеціально організованої дозвіллєвої 
діяльності того чи іншого виду є аналіз культурно-дозвіллєвих практик насе-
лення європейських країн, що здійснений нами на основі звітів національних 
статистичних служб країн. Виявлено, що найбільше часу (42–50% добового 
бюджету) витрачається на задоволення фізіологічних потреб – сон та харчуван-
ня [1]. Першість у витратах обсягів часу на роботу належить Польщі (46,3 го-
дини на тиждень). У Греції цей обсяг становить 45,5 годин на тиждень, в 
Угорщині – 44,4 години, у Чехії – 43,8 години, у Словенії – 42,9%, в Ісландії – 
42,5%. Найменше часу на трудову діяльність витрачають голландці (33,4 годи-
ни), британці (37 годин), датчанці (37,2 години), норвежці (37,5 годин) та 
ірландці (37,6 годин). 

Лідерами у витратах часу на ведення домашнього господарства визнано 
жителів Ісландії (5 год. 4 хв.) та Ірландії (5 год. 2 хв.), Словаччини (5 годин), 
Польщі (4 год. 8 хв), Угорщини (4 год. 4 хв.), Чехії, Іспанії та Люксембурга (по 
4 год. 30 хв.). Щоправда, на ці показники впливає вік та соціальний статус 
респондентів, які брали участь у дослідженні [4, 87–88]. 

Вільний час використовується переважно на спілкування, хобі, перегляд 
телепередач, читання, прослуховування музики та на мандрівки. Однак у біль-
шості країн найбільше на дозвіллі дивляться телепередачі: понад три години на 
день витрачає 37,3% британців, 23,6% бельгійців, 42,1% греків, 21,7% голланд-
ців, 19,6% угорців, 17% німців. Від півгодини до години щодня витрачають на 
читання газет. Найбільше читають у скандинавських країнах: у Норвегії – 
44,9%, Швеції – 43,8%, Ісландії – 43%, Фінляндії – 42,8%, у Швейцарії –34,2%, 
Нідерландах – 33,8%, у Данії – 30,5% та Великобританії – 27,6). Понад три го-
дини на день слухає радіо 31,2% населення у Польщі, майже стільки слухачів – 
у Данії (31,1%), Бельгії (31%), Словенії (30,4%) та Швейцарії (30,2%), Ірландії 
(29,5%) і Словаччині (29,1%) [1, 3]. 

Майже половина населення витрачає свій вільний час на неформальну 
освіту: в Ісландії – курси, лекції, тренінги з метою вдосконалення своїх знань 
або навичок відвідувало 51,8% населення, у Норвегії – 47,8%, у Данії – 47,7%, у 
Швеції – 45,8%, у Швейцарії – 45,1%, у Фінляндії – 44,2% [1, 3]. 

Неминучі відмінності у проведені дозвілля різними віковими категоріями 
населення: люди пенсійного віку більше читають, ніж інші вікові категорії, до-
рослі більше працюють, виховують дітей та мандрують, молодь – надає перева-
гу хобі, зустрічам з друзями та відвідуванню культурних заходів; діти – 
навчанням та іграм. Найактивнішими учасниками «спортивного дозвілля» є мо-
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лодь 16–18 років, неактивними – люди віком 55–75 років, чоловіки займаються 
спортивними видами діяльності більше за жінок, а представники соціально за-
безпечених верств населення – активніше, ніж малозабезпечені [1, 3]. 

Отже, внаслідок здійсненого нами дослідження, можемо дійти таких ви-
сновків. 

Перша половина ХХ століття характеризується масовим створенням спе-
ціалізованих баз відпочинку та розваг, закладів культури і дозвілля, формуван-
ням готельно-туристичної та курортної мережі, національних парків, природно-
історичних заповідників та паркових зон, поширенням центрів дозвілля та роз-
ваг, зростанням кількості добровільних об’єднань та асоціацій. Дозвілля вико-
ристовується як активний ідеологічний чинник, ефективний засіб усунення 
(зменшення) соціальних конфліктів та вирішення загальнодержавних завдань. 

Серед соціально-економічних, політичних, культурних чинників, які 
впливають на становлення й розвиток дозвілля у другій половині ХХ століття, 
є: збільшення обсягу вільного часу; зростання рівня та якості життя; відповідні 
зміни у соціальній політиці; зростання освітнього та культурного рівня насе-
лення; науково-технічні досягнення та інформаційні досягнення. 

Остання чверть ХХ століття характеризується такими тенденціями: деце-
нтралізація сфери дозвілля, її демократизація, збереження культурної самобут-
ності та національної ідентичності, захист природних ресурсів. 

Найпопулярнішими є такі форми дозвілля: як перегляд телепередач, чи-
тання періодики та слухання радіо. Не виключено, що для значної частини на-
селення вони є найдоступнішими видами дозвілля як матеріально, так і 
інтелектуально. 

 
Примітки 

 
* Всесвітньовідомим та показовим, з цього погляду, є екологічно-освітній проект 

«Експедиція: Йєллоустон», розрахований на учнів 4–6 класів, здійснений за участю 
Служби національних парків США, Міжнародного фонду дикої природи, Організації 
національних парків США та Асоціації Йєллоустон. 
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«ШКОЛА ТИХОМИРОВА» ЯК УНІКАЛЬНА  

ПЕДАГОГІЧНА МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ АРТИСТА БАЛЕТУ 
 
У статті, присвяченій системі підготовки танцівників за методикою видатного 

артиста, балетмейстера та педагога В.Д. Тихомирова, проаналізовано її особливості та 
окремі методичні підходи. Визначено ставлення педагога до формування загальної 
культури танцівника. Підкреслено роль практичної діяльності В.Д. Тихомирова у 
ствердженні самостійного значення чоловічого танцю не лише у московській школі, а 
в російському класичному балеті в цілому. 

Ключові слова: Тихомиров, методика, класичний танець, танцівник, балет. 
 
In the article, dealing with the system of training of dancers under the methodology 

of the famous artist, choreographer and teacher V.D. Tikhomirov, there is an analysis of its 
specifics and some of the methodological approaches. The attitude of the teacher to the for-
mation of the general culture of a dancer is defined. The role of the practical application of 
V.D. Tikhomirov’s activity is emphasized, which promoted independence of the male dance 
not only at Moscow school, but at the Russian classical dance as a whole. 

Key words: Tikhomirov, methodology, classical dance, dancer, ballet. 
 
Сучасна українська школа класичного танцю є високопрофесійною сис-

темою підготовки танцівників. Сформована у першій половині ХХ ст., вона 
розвилася з російської школи відповідного напрямку. Арсенал останньої стано-
влять чимало яскравих педагогічних концепцій виховання майстрів балету. Од-
нією з них є система підготовки танцівників за методикою видатного артиста 
Великого театру, балетмейстера та педагога – Василя Тихомирова. 

Ознайомлення з даним методичним здобутком як із вагомою складовою 
загального комплексу теоретичних знань з хореографічної освіти є важливим 
завданням сучасних викладачів не лише академічної школи, а й модерних на-
прямків. Ціль статті – дослідити розвиток педагогічного методу В.Д. Тихоми-
рова, унікальної системи виховання танцівників.  

Ім’я Василя Дмитровича Тихомирова (1878–1949 рр.) належить до плеяди 
видатних корифеїв російської школи класичного танцю. Про його творчу діяль-
ність було написано чимало. Згадки про нього зустрічаємо у книгах Е. Бочар-
никової, О. Мартинової, М. Ельяша, В. Красовської, Ю. Бахрушина, А. Мессе-
рера та інших [1]. Найбільш повним зібранням матеріалів про В.Д. Тихомирова 
стала збірка «Василь Дмитрович Тихомиров: Артист, балетмейстер, педагог», 
надрукована на початку 70-х рр. ХХ ст. в Москві. В ній зібрано спогади учнів та 
друзів митця: А. Абрамової, Є. Адамович, А. Балашової, Л. Банк, М. Габовича, 
Е. Гельцер, М. Кандаурової, В. Кораллі, В. Крігер, О. Лепешинської, Т. Устинової 
та багатьох інших [2]. Важливу частину книги складає розділ матеріалів, які на-
лежать самому В.Д. Тихомирову. До нього увійшли опубліковані й не опублі-
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ковані статті, нотатки та особисте листування. Не останнє місце в історіографії 
даного питания займає розгорнута стаття про творчу та педагогічну діяльність 
прославленого майстра московської школи, що увійшла до енциклопедії «Ба-
лет» [3]. 

Базову хореографічну освіту В.Д. Тихомиров отримав в Московському 
театральному училищі (1886–1891 рр., клас І. Єрмолова), після закінчення яко-
го вступив до відповідного навчального закладу у Петербурзі (1891–1893 рр.). 
Там підвищував власну професійну майстерність у педагогів П. Гердта, 
П. Карсавіна та О. Ширяєва. Не зважаючи на те, що у 1883 р. талановитого ви-
пускника було зараховано до балетної трупи Маріїнського театру, артист по-
вернувся до Москви [4]. Педагогічна практика почалася для нього одночасно з 
артистичною діяльністю на сцені Великого театру: у 1894 р. йому доручили 
перший хореографічний клас. Методика викладання класичного танцю, запро-
понована В.Д. Тихомировим, одразу виявилася іншою. Її метою стало виховання 
технічності, танцювальності та артистизму. Згодом, новаторський педагогічний ме-
тод, заснований на нових принципах назвуть «школа Тихомирова». 

Власну систему професійної підготовки танцівника В.Д. Тихомиров базу-
вав на ґрунтовному науковому підході. Він ретельно вивчив нотну систему за-
пису танців, винайдену В.І. Степановим. Для ознайомлення з роботою м’язів та 
суглобів вивчів безліч анатомічних книг та атласів, і навіть звернувся до Мос-
ковського університету за дозволом відвідувати лекції провідного фізіолога то-
го часу – І.М. Сєченова. Саме на підставі наукової праці останнього – «Нариси 
робочих рухів людини» В.Д. Тихомиров досліджував моторику школи класич-
ного танцю. В анатомічних театрах він наочно знайомився з будовою людсько-
го тіла (відомо, що перебуваючи в Парижі, відвідував з цією метою морг). Крім 
того, детально вивчав зібрання живопису Рембрандта, Рубенса, Веласкеса та 
інших митців в Луврі; був у паризькому Палаці скульптури, де спостерігав кла-
сичні скульптурні пропорції, лінії та форми [5]. 

Особливе зацікавлення В.Д. Тихомирова у галузі анатомії та фізіології 
викликала робота м’язів. Він не лише дослідив всі їх рухові характеристики, а й 
вивів власну формулу розвитку м’язової сили, яку втілив в унікальному педаго-
гічному методі індивідуального підходу до учня. Він писав: «Учитель танців 
повинен знати фізіологію людського тіла, будову та життєдіяльність м’язів й 
тих органів, які тісно з ними пов'язані і беруть участь у русі... Слід також знати 
хіміко-фізіологічні процеси, що відбуваються в працюючому органі, які при 
правильному догляді призводять до розвитку органу, при неправильному – роз-
слабленню і навіть паралічу...» [6]. 

Граничною глибиною відрізнялося ставлення В.Д. Тихомирова до музи-
ки. Сам він прекрасно грав на скрипці та роялі і був першим у московській 
школі, хто запросив до хореографічного класу піаніста замість скрипаля. Спи-
раючись на широку палітру музичних творів П. Чайковського, М. Глинки, 
О. Глазунова, С. Рахманінова, Й.-С. Баха, А. Моцарта, Л. Ван Бетховена та ін-
ших композиторів, В.Д. Тихомиров за допомогою музики розвивав у учнів по-
чуття ритму в русі, пластичність, вміння будувати безперервну лінію – 
кантилену руху. У старших класах В.Д. Тихомиров надавав великого значення 
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формуванню вміння передати в танці засобами пластичної виразності загальний 
емоційний характер музики, її настрій. Він ніколи не рахував на уроці. Пояс-
нивши завдання, завжди давав можливість учням самим сприйняти музичний 
ритм, але відшліфовуючи форму руху завжди вказував на розбіжність акцентів 
(сильних долей) музики і pas. 

Особливу увагу педагог приділяв формуванню загальної культури, яка 
допомагала танцівнику творчо мислити, сприяла виникненню художньо-
правдивих уявлень, розвитку реалістичних поглядів на мистецтво, на його роль 
і призначення. Мистецтво в цілому сприймалося ним не умоглядно, не як засіб 
розваги (саме так на нього дивилася переважна більшість людей, які оточували 
майстра), а як на спосіб виховання людини, засіб служіння йому. У своїй статті 
«Балет є думка, виражена в танці» він так характеризував балетне мистецтво: 
«Лінії, звуки і фарби, поєднуючись в одне ціле, висловлюють з надзвичайною 
експресією сюжети життя. Це і є повне чарівності, надзвичайно красиве мисте-
цтво – балет...»[7]. 

В.Д. Тихомиров чудово розумів національну самобутність російської ви-
конавської школи і дуже високо цінив її характерні риси: співучість і виразність 
танцю, душевність, м’якість, широту, відмову від ефектних трюків. Російська 
школа, на його думку, уникла недоліків у постановці корпусу, плечей і голови, 
досить помітних в італійській школі; лінія рук була набагато природнішою і 
виразнішою від італійської, але сильнішою та красивішою ніж у відповідній 
французькій. 

Педагогічний метод В.Д. Тихомирова не просто давав артисту свободу 
володіння своїм тілом, він затвердив у російському балеті монументальний, 
фресковий, благородний стиль чоловічого танцю. Особливою прикрасою мос-
ковського балету стали вихованці видатного педагога: М. Мордкін, А. Волінін, 
Л. Новиков, В. Свобода, Л. Жуков, І. Смольцов. А також М. Габович, Я. Голей-
зовський, І. Моїсеєв, А. Мессерер, М. Тарасов, які відвідували артистичні класи 
В. Д. Тихомирова при Великому театрі. Їх танець, відшліфований «школою Ти-
хомирова», мав мужні та енергійні інтонації, нові вольові якості, закріпив само-
стійне значення чоловічого танцю та відсунув у минуле той час, коли 
танцівнику відводилося другорядне місце поряд з балериною. Саме В.Д. Тихо-
мирову належить заслуга відродження чоловічого танцю не лише на московсь-
кій сцені, але й в російському балеті в цілому. Педагог зазначав: «Всебічний 
розвиток чоловічого танцю був однією з особливостей, властивих російській 
школі. Чоловічі танці повинні бути більш мужні, сильні, в жіночих повинно бу-
ти більше м’якості, ніжності. Танцюють чоловіки і жінки, але манера чоловіка 
різко відрізняється від манери жінки. Першим властиві прості, суворі лінії ... у 
інших можуть бути лінії м’які і звивисті...» [8]. 

Не останню роль у становленні чоловічого танцю зіграла виконавська 
практика самого В.Д. Тихомирова. За спогадами сучасників, трактуючи свої 
партії у мужньому та динамічному плані, він ніколи не поступався красою кла-
сичної лінії, чистотою і правильністю прийомів. Володіючи віртуозною техні-
кою та яскравим артистизмом, він танцював завжди акдемічно бездоганно. 
Його кабріолі на ефасе були відомі зразковою технічністю виконання, а піруети 
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з четвертої позиції – чистотою вихідного положення ніг. У поставленій для себе 
варіації другого акту «Сильфіди» В.Д. Тихомиров робив п’ять піруетів й зупи-
нявся точно в позі. І ця бездоганно чиста класика завжди була натхненною, кла-
сичні пози та рухи передавали внутрішні почуття, були інтонаційно багатими та 
співучими, будувалися за естетичними канонами античної класики. В.Д. Тихо-
миров так формулював основні принципи фформування високопрофесійного 
танцівника: «Артист балету з малих років працює над своїм тілом, щоб дати 
йому міцну, красиву, гнучку організацію і легке дихання... працює над своєю 
художньою організацією, над своїм музичним розвитком. Одна з виняткових 
цілей формування тіла артиста балету полягає в тому, щоб він відчував кожен 
свій мускул. Лише тоді починається справжнє вираження думки в рухах людсь-
кого тіла, лише тоді з’являються ті натхненні рухи та жести, за допомогою яких 
вічна краса відкривається людям...» [9]. 

Віртуозний виконавець, В.Д. Тихомиров завжди наголошував, що відпра-
цьованість ніг – першооснова техніки класичного танцю. Чим міцніше ноги, 
тим легше танцівнику діяти в будь-якому темпі і ритмі. Педагог був перекона-
ний, що при правильному розподілі навантаження на м’язи ніг, класичний екзе-
рсис допомагає виправити недоліки у їх побудові та покращує форму. У класах 
дівчат гармонійний розвиток литкових м’язів і м’язів стегна був продуманий 
В.Д. Тихомировим до найменших деталей. За спогадами С. Холфіної будь-який 
рух біля станка у його класі не практикувався більше чотирьох разів у кожному 
напрямку; силові рухи ніг часто поєднувалися з легкими, м’якими pas (напри-
клад, relevé lent на 900 комбінувалося з м’якими battements développés, grand 
battement jetés c demi plié). За висловом танцівниці, ноги весь час «літали»; були 
практично відсутніми тривалі паузи в повітрі або позиціях. В результаті 
п’ятнадцятихвилинної підготовки біля станка учні виходили на середину залу з 
добре розігрітими ногами, причому ноги були легкими, м’якими та сильними, 
готовими прийняти на себе більш сильне навантаження у вправах adajio та al-
legro. В.Д. Тихомиров не дозволяв, щоб нога в battements developpes затримува-
лася у будь-якому положенні або відкривалася ривками. Від початку руху sur le 
cou-de-pied до розкриття ноги на 900 працююча нога плавно рухалася незалеж-
но від темпу і ритму. Цей принцип неподільності руху ніг просліджувався в 
усіх комбінаціях, і особливо в demi plié, де «сидіти» на ногах категорично забо-
ронялося [10]. 

Для гармонійного розвитку м’язів ніг В.Д. Тихомиров поєднував adajio зі 
стрибками, комбінації стрибків з рухам на пальцях, і навпаки. Надавав великого 
значення всім видам rond de jambe, тому хороша рухливість ніг в тазостегново-
му, колінному і гомілковостопному суглобах була відмінною рисою всіх учнів 
його класу. Для формування у танцівниць міцного підйому – «сталевого носка» 
В.Д. Тихомиров вводив стрибки на пальцях (в 6-7-х класах), різноманітні pas de 
bourrées комбінував з заносками. Відзначимо, що при максимальних наванта-
женнях, у його учнів ніколи не деформувалися м'язи стегна, надмірний розви-
ток яких псує зовнішню форму ніг танцівників, в той же час їх нижні кінцівки 
були гранично відпрацьовані. За спогадами М. Васильєвої – Рождєственської, 
В.Д. Тихомиров спочатку робив всі рухи сам, потім його комбінації повторюва-
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ли групами. Численні зміни рук і корпусу розвивали танцювальну увагу, швид-
ке сприйняття матеріалу. «Клас його складався з порівняно короткого станку, – 
писала вона, – потім йшло адажіо на середині, далі стрибки, заноски, і багато 
часу приділялося рухам на пальцях. Ось чому у більшості московськх танців-
ниць був завжди хороший «носок»...» [11]. 

Неодмінним елементом методики В.Д. Тихомирова була робота над кор-
пусом, розвитком його пластичності в нахилах, перегинах та переведеннях з 
однієї пози в іншу. У перегинах по 1-й, 4-й та 5-й позиціях педагог майже зав-
жди варіював темп (наприклад, перегин був повільний, а випрямлення корпусу 
швидке; перегин – швидкий, випрямлення корпусу – повільне). Часто практи-
кував повороти корпусу (приміром, при дуже напружених м’язах спини в позі 
croisée вперед (нога на 900) корпус повертався протилежним плечем до піднятої 
ноги, а голова поверталася наліво з невеликим нахилом назад).  

Велике значення надавалося розвитку «почуття пози». До поз В.Д. Тихо-
миров ставився так само, як і до рухів класичного танцю. Технічно виконана, 
але беземоційна поза не влаштовувала педагога. Він часто повторював: «Поза 
пов’язана з рухом. Який характер руху, такий і характер пози» [12]. На його 
думку, головну роль у формуванні пози грав динамічний характер руху. Якщо 
рух виконувався повільно, м’яко, плавно, то й поза народжена ним, повинна 
була мати м’який, закруглений, «акварельний» малюнок. Динамічний, різкий, 
бравурний рух народжував чіткі, мужні, акцентовані лінії тіла. 

Вагомою складовою педагогічної практики В.Д. Тихомирова був «метод 
одного pas». Сутність його полягала у поєднанні основного pas з іншими руха-
ми в комбінаціях adajio, allegro та пальцевій техніці. Наступний урок присвячу-
вався іншому pas. Такий методичний підхід дозволяв учням, по-перше, 
опрацювати обране pas; з кожною наступною комбінацією відшліфувати його 
форму та органічність виконання. По-друге, танцівники навчалися логічно 
пов’язувати певне pas з іншими рухами, тобто вчилися логіці побудови танцю-
вальної фрази. По-третє, виконання того самого руху в різному музичному су-
проводі, сприяло опрацюванню його в різному темпі, ритмі, емоційному 
характері. І по-четверте, «метод одного pas» ставав основним засобом у розвит-
ку координації рухів. «У старших класах, – згадувала С. Холфіна, – Василь 
Дмитрович вражав нас безмежністю танцювальних комбінацій, побудованих на 
одному і тому ж pas. Він поєднував його з тими рухами, з яких це pas «випли-
вало» ... Жодними головоломними комбінаціями він не засмічував уроку... До 
випускного класу всі учениці вільно володіли будь-якого координацією 
рухів...» [13]. 

З постаттю Василя Тихомирова пов’язана ціла епоха розквіту московської 
балетної школи кінця ХIХ – початку ХХ століття. Блискучий артист, педагог і 
балетмейстер, вихований на засадах старого академічного напряму, він вніс в 
виконавське мистецтво риси нового стилю. В галузі танцювальної педагогіки 
він фактично став одним з перших теоретиків методистів класичного танцю. На 
основі глибоких знань в області роботи м’язів, суглобово-зв’язкового апарату, 
нервової та серцево-судинної систем В.Д. Тихомиров розробив метод індивіду-
альної постановки корпусу, рук, голови і ніг. Більше ніж сорокарічна педагогі-
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чна практика в Московському хореографічному училищі, дозволила йому вихо-
вати плеяду яскравих танцівників і танцівниць класичного плану. Більшість з 
них у подальші роки перейшли на викладацьку діяльність й підготували ціле 
сузір’я прем’єрів балету, які успадкували «школу Тихомирова». 
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛІВ  

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО НАПРЯМУ  
В СИСТЕМІ ВНЗ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ 

 
У статті висвітлено стратегічні напрямки професійної компетентності вчителів 

в системі вищої мистецької освіти XXI століття з урахуванням тенденцій розвитку 
національної освіти, культури і науки України. Мистецьку освіту розглянуто як ціліс-
ний історико-культурний феномен, який характеризується своєрідними циклами, то-
му мистецька освіта й передбачає постійний розвиток, інтегрування та оновлення. 
Підкреслено, що в умовах сьогодення модернізація системи освіти XXI ст. потребує 
здійснення підготовки педагогічних та наукових кадрів у контексті особистісного 
розвитку на засадах гуманістично-культурологічного та мистецтвознавчого підходів.  

Ключові слова: мистецька освіта, художньо-освітня галузь, художньо-естетичне ви-
ховання, поліфункційне виховання (навчання), культура особистості, духовність осо-
бистості, самоосвіта та самовдосконалення, художньо-образне мислення, міждисцип-
лінарна інтеграція, методологічні імперативи, система мистецтвознавчих дисциплін, 
мистецтвознавчий метод-підхід. 
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Strategical directions in the system of art education of XXI century in the context of 
development of national education, culture and science of Ukraine are highlighted. Art edu-
cation is observed as the complete historical and cultural phenomena, which is characterized 
by original cycles. That is why constant growth, integration and renewal are foreseen by the 
art education. Nowadays modernization of the system of education of XXI century needs 
preparation of pedagogical scientific staff in the context of personal development on the ba-
sis of humanistic and culturological approaches so as the approaches. 

Key words: art education, art education field, art-aesthetic education, multifunctional 
education, culture of personality, will-powered personality, self education and self im-
provement, art-figurative thinking, interdisciplinary integration, culture bearer activity, 
methodological imperatives, system of disciplines, method of art-aesthetic, ingredient of art 
education.  

 
Сучасний стан розвитку професійної освіти в Україні необхідно розгляда-

ти, перш за все, як цілісний історико-культурний феномен, що розвивається, ін-
тегрується та оновлюється. Модернізація системи сучасної освіти XXI ст. 
вимагає здійснення підготовки педагогічних та наукових кадрів у контексті 
особистісного розвитку на засадах гуманістично-культурологічного та інтегра-
тивного підходів [13, 4–5]. Згідно з цим положенням важливим завданням ви-
щої та середньої мистецької освіти є виховання громадянина України, що надає 
можливість для успішного виконання «Національної програми патріотичного 
виховання населення, формування здорового способу життя, зміцнення мора-
льних засад суспільства», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 15.09.2008 року за № 1697. В цьому контексті особливу роль відіграє 
розвиток професійної компетентності вчителів художньо-естетичного напряму 
в системі підвищення кваліфікації. Як відомо, компетентність у навчанні як ха-
рактеристика результатів навчання широко використовується в культурно-
освітніх системах європейських країн, США та Канади. В останнє десятиріччя 
проблеми компетентнісно орієнтованої освіти і культури розглядаються міжна-
родними організаціями – ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, Радою Європи, Органі-
зацією європейського співробітництва та розвитку, Міжнародним департаментом 
стандартів, які узагальнили загальний доробок педагогів та науковців з усього 
світу. Міжнародні організації, насамперед, організація економічного співробіт-
ництва та розвитку, зосереджує зусилля спеціалістів на розробленні технології 
оцінювання компетентностей. Одержані результати мають слугувати передусім 
для моніторингу якості освітніх послуг і рівня навчальних досягнень учнів, їх 
відповідності державним стандартам. Результатом моніторингу компетентнос-
тей використовуються в порівняльних дослідженнях національної системи осві-
ти (TIMSS, PISA та ін.). 

За результатами діяльності робочої групи українських науковців і прак-
тиків розроблялись теоретичні і прикладні питання запровадження компетент-
нісного підходу в освіту України (керівник – О. Савченко; авторський колектив: 
Н. Бібік, Л. Ващенко, О. Локшина, О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, 
С. Трубачова). В результаті запропоновано такий перелік ключових компетент-
ностей у навчанні: навчання (як уміння вчитися); громадянська; загальнокуль-
турна, інформаційна; соціальна; здоров’язберігаюча, які деталізуються в 



 338

комплекс знань, умінь, навичок, цінностей, ставлень, здатностей за навчальни-
ми галузями й життєвими сферами учнів. Зарубіжні й вітчизняні автори 
(І. Єрмаков, О. Савченко, А. Хуторський) наголошують, що ключові компетен-
тності у навчанні мають рухливу структуру, залежать від пріоритетів суспільст-
ва, цілей освіти, особливосей і можливостей самовизначення особистості в 
соціумі. Компетентність у навчанні можна спрогнозувати у різних сферах: ког-
нітивній, діяльнісній, мотиваційній, соціальній, політичній, культурній, еколо-
гічній, науково-освітній та ін. Як відомо, Дж. Равен побудував модель із 143 
елементів. Крім того, у зарубіжних джерелах зміст «компетентності у навчанні» 
часто передають через усталені поняття: «здатність до …», «комплекс умінь», 
«комплекс навичок», «авторитетність», «умілість», «готовність до…», «знання 
в дії», «спроможність», «здатність у справі», «впровадження». Спільним для 
всіх є розуміння компетентності у навчанні як набутої характеристики особис-
тості, що сприяє успішному входженню молоді в життя сучасного суспільства. 
Компетентність розглядається ними як інтегрований результат, що передбачає 
зміщення акцентів з накопичення нормативно визначених знань, умінь і нави-
чок до формування і розвитку в учнів здатності практично діяти, застосовувати 
досвід успішної діяльності в певній сфері. Стрімко змінюваний світ вимагає від 
освіти стати прискорювачем культурних змін в суспільному житті і окремо взя-
тої людини. Проблема культури завжди є актуальною. Адже для кожного наро-
ду його культура є гарантом національної самоідентичності, способу життя, дії, 
образу мислення. Національна етнокультура має оберігати народ від його демо-
ралізації і деградації, ознаки яких спостерігаються в сьогоденні. Саме тому, од-
ним із важливих завдань, визначеним Національною доктриною розвитку 
освіти України в ХХІ ст. є формування підвалин моральної культурної молоді. 
Новий історичний час, якому притаманний динамізм, стрімкий розвиток, інфо-
рмаційний вибух, досяг такого рівня науково-технічного прогресу, що актуаль-
ним стало питання соціальної та професійної компетентності в будь-якій галузі 
діяльності.  

Освіта як базова галузь, що забезпечує основи розвитку особистості, її 
фахового становлення і подальшого професійного вдосконалення впродовж 
життя, отримала нове завдання: сформувати людину адекватну часу. Насампе-
ред, це передбачає наступне. По-перше: забезпечити високу функціональність 
людини в умовах, коли зміна ідей, знань і технологій відбувається набагато 
швидше, ніж зміна покоління людей; потреба у віднайдені раціональних схем 
співвідношення між лавиноподібним розвитком знань, високих технологій і 
людською здатністю їх творчо осмислювати; по-друге: забезпечити оптималь-
ність балансу між локальним і глобальним з тим, щоб людина, формуючись як 
патріот своєї країни, усвідомлювала реалії глобалізованого світу, була здатна 
жити і діяти в ньому, нести свою частку відповідальності за нього, бути не тіль-
ки громадянином країни, але і громадянином світу; по-третє: формувати на за-
гальносуспільному й індивідуальному рівнях розуміння найвищої цінності – 
людини, її права стати і залишатися собою відповідно до своїх природних здіб-
ностей, що лише й зможе забезпечити високий демократизм суспільства; по-
четверте: формувати у людини здатність до свідомого й ефективного функціо-
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нування в умовах небувалого ускладнення відносин у глобалізованому, інфор-
маційному суспільстві, у зростанні комунікативності життя та інформаційної 
насиченості середовища життєдіяльності; по-п’яте: мінімізація асиметрії між 
матеріальністю і духовністю, культивування у кожної особистості піднесеної 
думки та духу відповідно до національних традицій і переконань, формування 
конструктивізму як основи життєвої позиції, утвердження культури толерантності. 

У європейському і світовому співтоваристві перед сучасною освітою стоїть 
завдання її переорієнтації з парадигми «людина освіти» на якісно нову – «лю-
дина культури». Для української освіти ця проблема набуває особливої актуаль-
ності в силу процесу відродження національної самосвідомості, державотворення. 
Виконання цих завдань може реалізуватись за умов відродження національної 
культури, гуманізації, гуманітаризації та естетизації навчально-виховного про-
цесу, забезпечення навчальних закладів висококваліфікованими фахівцями. 

Ключова роль у становленні національно свідомого, культурно розвине-
ного громадянина України належить педагогам, зокрема вчителям художньо-
естетичних дисциплін [7, 504–505]. Саме через свій предмет вчитель цього 
профілю має можливість залучити дитину до першоджерел української культу-
ри, яка забезпечує мистецтвознавчий, культурологічний рівень учнів, формує 
їхню високу гуманістичну культуру. Передусім формування нової генерації на-
ції, готової до сприйняття художнього та естетичного багатства України, пі-
знання загальнолюдських цінностей, надбань культури і мистецтва народів 
світу потребує такого вчителя, який сам має високий рівень естетичної культу-
ри, теоретичну, методичну базу для професійної діяльності. Тому на сучасному 
етапі особливо важливими стають соціально-педагогічні аспекти теоретичної і 
практичної підготовки вчителя художньо-естетичного профілю в системі під-
вищення кваліфікації, усвідомлення ним своєї професійної ролі та готовності 
працювати над розвитком власної професійної компетентності. У зв’язку з цим 
значно підвищуються вимоги до професійної компетентності вчителів худож-
ньо-естетичного профілю. 

 У процесі аналізу різних наукових бачень щодо сутності поняття «ком-
петентність» (лат. competentia) можливо зробити висновок, що це інтегроване 
утворення, структура якого вбирає такі компоненти як сукупність професійних 
знань, умінь, здібностей, навичок, особистісних якостей, норм моралі, моделі 
поведінки, що впливають на якість розв’язання професійних завдань; розвинуті 
професійно значимі й особистісні якості, які проявляються в діловому і парт-
нерському спілкуванні з людьми [2, 408–409; 8, 78; 10, 109]. Компетентність є 
показником вміння особистості забезпечувати адекватну реакцію на ситуацію, 
проблему через знаходження оптимальних шляхів її успішного розв’язання. 
Поняття «компетентність» необхідно принципово відрізняти від поняття «ком-
петенції»? адже «компетенція» інтерпретується як відчужена від суб’єкта, на-
перед задана соціальна норма (вимога) до освітньої підготовки учня, необхідна 
для його якісної продуктивної діяльності в певній сфері, тобто соціально закрі-
плений результат. Результатом набуття компетенції є компетентність, яка на 
відміну від компетенції передбачає особистісну характеристику, ставлення до 
предмета діяльності. Компетенції можуть бути виведені як реальні вимоги до 
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засвоєння учнями сукупності знань, способів діяльності, досвіду ставлень з пе-
вної галузі знань, якостей особистості, яка діє в соціумі. Ознакою компетенції є 
її специфічний предметний або загально предметний характер, що дає змогу 
визначити пріоритетні сфери формування (культурно-освітні галузі, навчальні 
предмети, змістові лінії). 

Проблемі розвитку професійної компетентності педагогів достатньо при-
ділено уваги у роботах вітчизняних вчених: Т.Г. Браже, В.М. Введенського, 
В.І. Маслова, А.К. Маркової, Л.П. Пуховської, В.А. Сластьоніна. Набір ключо-
вих компетентностей в теорії і практиці професійної освіти різний, але в сфор-
мованій професійній компетентності спеціаліста можливо виділити три 
складові, зокрема: знання (ступінь оволодіння науковою інформацією); особис-
тісна та професійна позиція (ціннісно-смислові, морально-світоглядні орієнта-
ції); професійна культура (як синтез ціннісних орієнтацій і творчої діяльності 
на основі нових інформаційних технологій). Розвиток професійної компетент-
ності забезпечується системою підвищення кваліфікації, яку в умовах розбудо-
ви саме національної школи слід спрямувати на розширення інтелектуальної 
обізнаності, оновлення і суттєве доповнення раніше здобутих знань психолого-
педагогічного циклу, вивчення нових технологій організації педагогічної взає-
модії, узагальнення і запровадження нового педагогічного досвіду. 

 Розбудова національної системи освіти України, її докорінне реформу-
вання вимагають кардинальних змін у підготовці та підвищенні кваліфікації 
педагогічних працівників. Визначальним тут є завдання підвищення ефектив-
ності роботи навчальних закладів, підготовки нової генерації педагогічних пра-
цівників освіти з високим рівнем професійної компетентності, методологічної 
та загальної культури, інноваційним творчим педагогічним стилем аналітично-
го мислення. Кадровий пріоритет – принципова умова виконання Закону «Про 
загальну середню освіту», реалізації завдань Державної національної програми 
«Освіта» («Україна XXI століття»). За цих обставин зростає роль педагогіки пі-
слядипломної освіти, в основу якої закладаються специфіка цілей і завдань на-
вчання, специфіка об’єктів і процесу навчання вчителів, які мають спеціальну 
освіту. Метою системи післядипломної освіти є перебудова стереотипів діяль-
ності, поглядів, позицій спеціаліста, який вже здобув фахову освіту. Педагогіка 
післядипломної освіти повинна враховувати, що об’єкт навчання має певний 
життєвий і професійний досвід (від 5 до 30 років), різні соціальні характеристи-
ки (вік вчителів, тип школи, категорія тощо). Післядипломну освіту потрібно 
концептуально орієнтувати на реалізацію ціннісно-культурологічної парадигми, 
відповідно до якої вчитель – не виконавець, а – творець навчально-виховного 
процесу. Для самовтілення, зокрема, в якості організатора творчого процесу 
вчителеві потрібно бути обізнаним із сучасними педагогічними концепціями, 
досягненнями педагогічної теорії і практики, а також з урахуванням особливос-
тей розвитку національної самосвідомості в сучасному українському суспільст-
ві [6, 76–79]. Визначальні принципи післядипломної освіти з погляду 
сьогодення: системність, неперервність, фундаменталізація, гуманізація і гума-
нітаризація навчально-виховної діяльності. Такі підходи мають реалізувати 
принципово нову методологію підвищення кваліфікації освітян, зорієнтовану 
на особистість вчителя, запити школи, скеровану на інтелектуалізацію процесу 
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навчання і виховання. За такого підходу зміщуються акценти з процесу переда-
чі нормативного змісту післядипломної освіти в бік розвитку індивідуальних 
систем фахової підготовки. Це дає змогу реалізувати особистісно-гуманістичну 
позицію, системне бачення педагогічної реальності, орієнтацію в предметній 
галузі, знання сучасних педагогічних технологій, зарубіжного та інноваційного 
досвіду, формування креативних якостей, рефлексивної культури педагога. На 
педагогів покладається завдання забезпечити такі умови навчально-виховного 
процесу, щоб випускник школи міг стати самодіяльним суб’єктом суспільного 
життя. Така орієнтація передбачає створення умов для розвитку творчих здіб-
ностей учнів: гармонійного розвитку їх інтелектуальних, естетичних, мораль-
них якостей, працелюбства. 

Існуюча на сьогодні система підвищення кваліфікації вчителів даного 
профілю має певні недоліки: низьку ефективність, формалізм, заорганізова-
ність, орієнтацію на кон’юнктуру, недооцінку суб’єктивного фактору, ігнору-
вання індивідуальних особливостей, можливостей і потреб вчителів. Однією із 
причин такого стану є відсутність науково-обгрунтованої педагогічної концеп-
ції підвищення кваліфікації вчителів художньо-естетичного профілю. Крім то-
го, існують реальні протиріччя, які гальмують ефективність системи підвищення 
кваліфікації. Особливо ці питання стають найактуальними в умовах впрова-
дження в культурно-освітній простір України Болонського процесу. Перше ви-
хідне і основне протиріччя полягає у невідповідності процесу навчання в 
системі підвищення кваліфікації завданням розбудови національної освіти в 
Україні. Сучасний вчитель має відрізнятися науковим світоглядом, широкою 
загальною і спеціальною ерудицією, розвинутим творчим мисленням, естетич-
ним смаком, високим професіоналізмом, сформованістю якостей активно дія-
льнісної особистості, розумінням потреб суспільства [11, 176–178]. Що заважає 
підготувати такого вчителя в повному обсязі названих характеристик? Це існу-
ючі протиріччя між соціальними процесами в суспільстві і дидактикою навчан-
ня дорослих. Існують суперечності між базовою освітою вчителів і новими, 
постійно зростаючими вимогами до їх педагогічної діяльності. 

Перш за все, на якість виконання функціональних обов’язків вчителів ху-
дожньо-естетичного профілю впливає ряд суттєвих факторів: різний рівень фа-
хової науково-теоретичної та методичної готовності; недосконалість технологій 
вивчення рівнів професійної компетентності; різний рівень стажу роботи та пе-
дагогічного досвіду; обмеженість можливостей для систематичного обміну до-
свідом професійної діяльності; відсутність тісних зв’язків і взаємодії всієї 
системи підвищення кваліфікації вчителів художньо-естетичного профілю. Але 
необхыдно враховувати, що нині проявляється недостатнє науково-педагогічне, 
методичне та інформаційне забезпечення. Система підвищення кваліфікації бу-
де діяти оптимально, якщо вона спрямує свою основну діяльність на повне ви-
користання властивих їй потенціальних можливостей, зокрема таких: 1) 
пробудження і стимулювання у вчителів творчої думки, інтелектуальних по-
треб і здорового честолюбства, ілюстрація неповторності творчих знахідок і 
здібностей вчителів; 2) створення на кожній лекції так званих студій педагогіч-
них та культурологічних захоплень; 3) перетворення одержаних знань у квалі-
фіковану науково-практичну інтелектуальну цінність; 4) формування більш 
довірливого ставлення до всіх наук про людину, розширення цих знань; 5) ви-
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конання вчителями у співдружності з викладачами доступних, актуальних і ці-
кавих досліджень, пов’язаних із педагогічною практикою. 

 Соціальні процеси визначаються динамізмом, багатогранністю на засадах 
гуманітарної наукової методології [4, 307–309; 5, 251–265]. Водночас навчаль-
ний процес у закладах післядипломної освіти не динамічний. Багатогранності і 
багатоаспектності реальних протиріч в освіті нерідко протистоїть закостеніла 
схема знань, що має незначний вихід на практику. Самостійності і активності в 
навчальному процесі протистоїть жорстка регламентація дидактичного середо-
вища і прагнення нав’язати єдиний стандартний стиль навчальної діяльності, 
який не доносить до вчителя розуміння перспектив «виміру» і доцільності за-
своєння навчального матеріалу. До того ж навчальний процес на курсах здебі-
льшого спрямований на пасивне сприйняття інформації, вимагає лише розвиненої 
пам’яті. Тому навчання педагогів слід перебудовувати із школи пам’яті у школу 
мислення, оскільки професія вчителя є творчою. Пам’ять і мислення мають бу-
ти поруч як нероздільні складові творчості. Але протиріччя є і в тому, що но-
вим завданням навчання в системі підвищення кваліфікації не сприяє й сама 
технологія навчального процесу. Тому метою системи підвищення кваліфікації 
має бути не стільки передача інформації, скільки формування і розвиток науко-
вого стилю пізнавальної діяльності на засадах культурфілософії та українознав-
ства [14, 154–162]. Ці нові завдання навчання ще не підкріплюються технологією 
навчального процесу. Навчальний і науково-дослідний процеси здебільшого 
відбуваються автономно. Інтегративні процеси не знайшли повного застосу-
вання на практиці. Здебільшого передача нових знань не завжди спонукає до 
виявлення і аналізу проблем, до пошуку самостійного шляху їх розв’язання. 
Тому потрібний зовсім інший підхід до організації навчання вчителів, потрібна 
й інша система взаємин та взаємодії між викладачем та слухачем і, перш за все, 
з дотриманням єдиного мовного режиму в навчальних закладах України [1, 
141–144]. 

Культурфілософські основи вирішення проблем музичного виховання та 
психологічні аспекти розвитку учнів, на традиціях української національної 
культури [4, 307; 12, 15–21] та етнопедагогіки, основані на «Концепції естетич-
ного виховання в навчальних закладах України», тому передбачає роботу з ме-
тодичними особливостями діючих навчальних програм, підручників і методичних 
посібників. До навчально-тематичних планів курсів, до окремих тем і розділів 
вносяться зміни з урахуванням рівня кваліфікації вчителя. Так, при складанні 
планів застосований модульний підхід. Як наприклад, зміст програми з розділу 
функціональної та фахової підготовки. Він сформований з трьох етапів (моду-
лів): Перший етап: перспективні педагогічні технології, досвід; другий етап: 
науково-методична та теоретична підготовка; третій етап: тематичні семінари. 
Перший етап містить шість модулів і передбачає засвоєння таких тем: 1) Ви-
кладання художніх дисциплін в школі, її метою є актуалізація забезпечення на-
лежного рівня викладання музики, обговорення проблем розвитку музичного 
мистецтва як одного з основних засобів духовного відродження України, озна-
йомлення з концепцією розвитку художньої освіти в Україні, умовами успішної 
реалізації концепції. 2) Шляхи вдосконалення шкільної художньої освіти в 
Україні. 3) Аналіз програм, підручників, посібників з музики. 4) Шляхи здійс-
нення міжпредметних інтегративних зв’язків при навчанні музики. 5) Шляхи 



 343

підвищення ефективності уроків музики. 6) Організація та проведення шкіль-
них свят. Як виявляється, цей блок характеризується системністю і логічною 
завершеністю. Всі ці теми висвітлють запровадження інтенсивних методів на-
вчання, орієнтованих на розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів, но-
вих інноваційних технологій. Другий блок науково-методичної та теоретичної 
підготовки включає такі модулі: 1) Вступ до курсу методики музичного вихо-
вання; 2) історії встановлення масового музичного виховання в українському 
шкільництві; 3) види музичної діяльності на уроках музики, їх характеристика; 
4) зміст і методика музичного виховання у 1–8 класах; 5) організація та методи-
ка проведення позакласної музично-виховної роботи. Цей блок подає систему 
знань історичної ретроспективи музичного виховання, знання дидактики уроч-
ної та позакласної роботи [12,15–17]. Третій блок – це спецсемінари за вибором 
слухачів курсів. Пропонується широкий спектр історико-культурних та навча-
льно-методичних тем, як наприклад: «Музичні традиції народної родинної пе-
дагогіки», «Історичні пісні та думи українського народу», «Музична фольклорис-
тика», «Давні українські обряди» та інші. Такий підхід до складання навчально-
тематичного плану надає можливість охопити змістовний аспект професійної 
діяльності: фахову підготовку, проблеми розвитку музичного мистецтва, худо-
жні та методичні питання вивчення шкільного курсу музики, дидактичні мож-
ливості музичного мистецтва, удосконалення навчально-виховного процесу 
через впровадження сучасних технологій навчання [9, 14]. 

Перш за все, у навчально-тематичних планах курсів вчителів музики від-
водяться тематичні лекції, присвячені проблемам регіонально-музичного фоль-
клору, методиці роботи з фольклорними творами, творчості місцевих композиторів. 
Так у Запорізькому інституті післядипломної педагогічної освіти особливої 
уваги заслуговують тематика про історію й культуру Запорозької Січі, тема ко-
зацтва у народному творчому доробку та професійному мистецтві, розгляда-
ються питання щодо розвитку музичної культури на Запоріжжі в умовах 
сьогодення. Тематика курсів у Сумському інституті післядипломної педагогіч-
ної освіти присвячена першим осередкам культури на Слобожанщині – братсь-
ким школам, а також яскраво висвітлена історія гетьманського Глухова як 
центра музично-освітньої та театральної культури Лівобережної України другої 
половини XVII–XVIII ст., діяльність гетьмансько-старшинського середовища в 
галузі освіти, діяльність Глухівської музичної школи, полкових військових му-
зикантів України-Гетьманщини. Вивчаються також питання музичної культури 
сучасної Сумщини. Висвітлення на курсах цих і подібних питань сприяє роз-
ширенню музичного світогляду вчителів. Крім того, значна частина годин в на-
вчально-тематичних планах приділяється питанням теорії та методики 
музичного виховання. Зокрема, таким як диференційований підхід до музично-
естетичного виховання, діагностика музичних здібностей школярів, формуван-
ня та розвиток музичного мислення в процесі слухання та художнього аналізу 
музичних творів, розвиток інтонаційно-образного розуміння музики в процесі 
вокально-хорової роботи, формування музичної грамотності учнів тощо.  

У навчально-тематичних планах, крім функціональної та фахової підгото-
вки, передбачено години для соціокультурної та гуманітарної підготовки вчи-
теля без яких не може бути всебічного розвитку особистості вчителя. На це 
відводиться десять-дванадцять годин. Розділ включає найактуальніші питання 
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українознавства, соціології, філософії освіти, філософії культури, естетики, ло-
гіки, етнопедагогіки, етнопсихології, екології, валеології, правознавства, куль-
турології та ін. Їх розгляд сприяє формуванню нового мислення вчителя, 
національної свідомості громадянина України [3, 73; 4, 307–309]. При аналізі 
планів курсів вчителів музики обласних та міжрегіональних інститутів післяди-
пломної педагогічної освіти звертається головна увага на нові підходи, тенден-
ції, що виявилися у формах організації навчально-виховної та навчально-
методичної діяльності, на змістовне наповнення курсів, про що було висвітлено 
вище. У структурній моделі більшості планів помічається схожий підхід. Вони 
включають соціально-гуманітарну підготовку, науково-теоретичну, методичну і 
фахову підготовку, індивідуально-творчу роботу, контрольно-оцінювальні за-
няття. Орієнтована тематика лекційних, семінарських, практичних занять, орга-
нізація педагогічної практики відповідають змістові шкільного навчання, 
спрямовані на вивчення та реалізацію положень концепції державного стандар-
ту освітнього напрямку «Художня культура» [3, 73]. Для формування вчителя-
інтелектуала, професіонала, вчителя-новатора, який діє не формально, а творчо, 
цілеспрямовано потрібні нові підходи. У першу чергу ми бачимо необхідність у 
широкому, запровадженні інтерактивних методів навчання вчителів музики. 
Вони викликають у слухачів курсів значний інтерес, оскільки задовольняють 
їхні потреби і запити через активну діяльність їх самих: рефлексію, продуктив-
не спілкування з колегами, науковцями та батьками учнів. Поліваріативні мож-
ливості нових форм навчання дають знання і формують уміння модернізації 
предметного середовища, впровадженню і аналізу ефективності педагогічних 
технологій, моделюванню науково-методичної, навчальної та виховної роботи, 
запровадженню ефективних форм, методів та прийомів навчання на засадах 
модерної українознавчої науки. 

Активні методи навчання мають стати елементом мікроструктур в системі 
підвищення кваліфікації вчителів художньо-естетичного профілю в системі 
ВНЗ України початку XXI ст., оскільки вони ефективно забезпечують цілісний 
підхід до навчання та виховання особистості: підвищують інтерес до навчаль-
них занять взагалі, до актуальних психолого-педагогічних і фахових проблем, 
сприяють розвитку пізнавальних здібностей педагогів, формують їх соціальну 
компетентність в умовах модерного українського суспільства початку XXI ст. 
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РОЛЬ МИСТЕЦЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

В ОРГАНІЗАЦІЇ КОНЦЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ХХ СТОЛІТТЯ) 
 
У статті висвітлено способи організації концертної діяльності мистецькими на-

вчальними закладами, заснованими впродовж ХХ століття. Охарактеризовано роботу 
окремих творчих колективів, які утворилися і продовжують функціонувати на базі 
цих інституцій. Визначено їх роль у художньому житті України. 
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were founded during the twentieth century. Described the work of some creative teams that 
were formed and continue to function on the basе of these institutions. Their role is 
determined in artistic life of Ukraine.  
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Поява мистецьких навчальних закладів обумовлена художніми процеса-
ми, які завжди були тісно пов’язані з музичною освітою. Відомості щодо стано-
влення і функціонування вітчизняних інституцій містяться в цілій низці праць 
сучасних науковців (Л. Архімович і М. Гордійчука [3], С. Волкова [4], А. Лащенка 
[2], О. Михайличенка [14], М. Чембержі [18], К. Шамаєвої [19] та ін.). Деякі 
згадки щодо проведення різноманітних заходів знаходимо у пресі як спеціально 
мистецькій, так і загальнополітичній. 

Мета статті – охарактеризувати концертну діяльність мистецьких навча-
льних закладів України як важливий чинник їх функціонування. 

Початок ХХ століття був ознаменований виникненням якісно нових мис-
тецьких навчальних закладів, що почали працювати у різних регіонах України.  

Призначення музичних навчальних закладів полягає у підготовці профе-
сійних виконавських кадрів (вокалістів, інструменталістів, теоретиків та компо-
зиторів). Відтак, організація концертної діяльності стала для них природною 
формою роботи, фактичним продовженням навчального процесу.  

Одним із видів роботи стало влаштування музичних заходів різного типу: 
1) концертів як важливої частини освітнього процесу – академічних, звітних, 
конкурсів; 2) концертів класів – викладачів, тематичних; 3) концертів запроше-
них виконавців тощо.  

Важливого значення в історії української культури набула Музично-
драматична школа, заснована М. Лисенком 1904 р. (1918 р. реорганізована в 
Музично-драматичний інститут ім. М. В. Лисенка) [3, 181]. Школа виникла як 
відповідь на суспільну потребу у професійному мистецькому закладі, навчання 
в якому було б побудовано на засадах національної художньої культури. Серед 
її основних завдань була підготовка виконавців, які б пропагували творчість 
українських композиторів, орієнтувались би на український фольклор. 

М. Лисенко з великою відповідальністю ставився до підбору професійних 
кадрів для викладання. Найбільшою популярністю користувалися у школі во-
кальні класи. З записки М. Грінченка до Ю. Масютина дізнаємося, що навчання 
у школі проводилося за планом консерваторії [7].  

Виступи учнів школи у концертах були частиною навчального процесу, 
адже тут готували професійних митців, які надалі могли б успішно брати участь 
у різноманітних музичних заходах. Один із таких відбувся 12 грудня 1908 р. в 
залі Народної аудиторії. Програма вечора була насиченою, оскільки в концерті 
взяли участь 38 вихованців школи, які виступили у різних жанрах. Репертуар 
вечора складався з творів Л. Беріо, Р. Вагнера, Ф. Ліста. Одним із номерів дра-
матичної частини стало художнє читання «Феї» М. Горького. На завершення 
вечора М. Лисенко продекламував вірш М. Вороного «Поезія і проза» [5, 23].  

Нерідко учні школи ім. Лисенка виступали у концертах, диригували хо-
ром, що існував при товаристві «Боян», організовували публічні концерти, як-
то чернігівський музичний захід, що пройшов 25 лютого 1907 р. Учасниками 
його стали сам М. Лисенко і співак О. Мишуга. Серед творів, що мали змогу почути 
слухачі, були: «Наша доля» А. Вахнянина, «Мені однаково» М. Лисенка, варіації на 
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тему української народної пісні «Ой зрада, карі очі, зрада», баркарола «Пливе чо-
вен». Як свідчить листування М. Лисенка з М. Коцюбинським, концерт був гра-
ндіозним. Також зауважимо, що за свідченнями, що містяться у тому ж джерелі, 
вихованці лисенківської школи часто брали участь в оперних виставах [10, 401]. 

У роки революційного піднесення учні Музично-драматичної школи 
М. Лисенка долучилися до організації комісії по проведенню концертів і опер-
них вистав з метою збору коштів для політичних в’язнів і малозабезпечених 
учнів, хоча справжня ціль таких заходів зі зрозумілих причин не афішувалася.  

На хвилі поступального руху художньої культури на початку ХХ століття 
музична освіта виходила на новий рівень. В руслі цього процесу на базі Київсь-
кого та Одеського музичних училищ були організовані консерваторії (1913 р.), 
трохи згодом, у 1917 р., Харківська консерваторія. С. Волков небезпідставно 
вважає, що міста, в яких були ці заклади, природним чином стали центрами 
концертного життя [4, 34]. Однак не можна залишати поза увагою й інші міста 
України, зокрема Вінницю, Кіровоград, де культурні процеси теж розвивались 
теж надзвичайно інтенсивно. (Підтвердження цьому знаходимо у численних 
дослідженнях науковців, присвячених вивченню музичної культури окремих 
регіонів).  

Одним із найстаріших вищих спеціальних музичних навчальних закладів 
є Одеська консерваторія (з 2002 р. – Одеська державна музична академія імені 
Антоніни Нежданової), утворена 8 вересня 1913 року [16, 36]. Вже у 1920–
1930-х роках вона досягла високого рівня. 

Важливою в контексті організації концертної діяльності стала робота тво-
рчих колективів, сформованих при консерваторіях, кожен з яких відіграє суттє-
ву роль в культурному житті не лише цього навчального закладу.  

Великого значення в репертуарі колективів набули твори українських 
композиторів. Варто згадати концертну діяльність студентського хору, засно-
ваного 1936 р. Свою роботу він розпочав концертом, в якому були виконані 
«Вечорниці» П. Ніщинського під керівництвом К. Пігрова. Згодом, у різні пері-
оди хоровий колектив неодноразово ставав лауреатом різноманітних конкурсів, 
серед яких VI Всесвітній фестиваль молоді і студентів (Москва) (1957 р.), Між-
народний фестиваль нової музики (Швейцарія). Такі поїздки давали змогу про-
пагувати національну культуру, яка ставала надбанням музикантів цих країн.  

Помітне місце у концертному житті ВНЗ посів симфонічний оркестр, 
який за свідченнями українського кларнетиста В. Повзуна, був і залишається 
справжньою гордістю консерваторії [16, 52]. Концерти за його участю прохо-
дили не лише в Одесі. Ще за часів, коли колективом керував професор консер-
ваторії М. Чернятинський, кожного літа відбувались гастролі до Маріуполя. Тут 
протягом двох місяців оркестр щоденно давав концерти у міському саду, які 
відвідували місцеві жителі. Репертуар налічував твори близько 400 (!) авторів, 
серед них В. Моцарт, Й. Гайдн, Л. Бетховен, П. Чайковський, С. Рахманінов, 
Я. Сібеліус, Дж. Россіні, Й. Брамс тощо. Перед початком гастрольного сезону 
1940 р. оркестр дав два концерти, де прозвучав Реквієм В. Моцарта і Дев’ята 
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симфонія Л. Бетховена зі студентським хором й солістами. На завершення се-
зону підготували історичний концерт із творів П. Чайковського. 

За весь час свого існування з оркестром виступали на концертних майда-
нчиках і сценах міста провідні солісти Одеського оперного театру, філармонії 
та консерваторії. 

У воєнні роки багато викладачів і студентів Одеської консерваторії брали 
участь у бойових діях. Одна з сестер Базилевич, а саме Марія, організовувала їх 
музичні виступи в концертах у складі фронтових бригад. Безпосередню участь 
вона також взяла у проведенні так званих «шефських» концертів.  

У 1950-х рр. музичне життя Одеської консерваторії було наповнене твор-
чими зустрічами з видатними композиторами і виконавцями: К. Данькевичем, 
Д. Кабалевським, Г. Нейгаузом, Д. Ойстрахом, А. Хачатуряном.  

Починаючи з осені 1964 р. проводились публічні концерти під назвою 
«Музичні вівторки». Ініціатором виступило консерваторське відділення това-
риства «Знання». Організаторами було поставлено завдання, згідно з яким що-
тижневі вечори, які проходили у Великому залі консерваторії, давали б 
можливість широкій аудиторії ознайомлюватись з кращими зразками класичної 
музики. Тематично концерти були різними, про що свідчать їх назви: «Вечір 
музики зарубіжних композиторів», «Вечір радянської музики», «Вечір ансамб-
левої музики», «Вечір музики П. І. Чайковського» тощо [16, 210].  

Усього за один рік (1964–1965 рр.) відбулося вісімнадцять таких вечорів. 
Кожен з них розпочинався із вступного слова музикознавця, який вводив слу-
хачів у тематику, адже серед відвідувачів були не лише професійні музиканти, а 
й прості шанувальники музичного мистецтва. 

Зі статті Л. Ремньової дізнаємося про зміст деяких із цих концертів. Зок-
рема, відбувся вечір, присвячений пам’яті К. Пігрова, в якому у виконанні 
об’єднаного хору студентів консерваторії і музичного училища під керуванням 
Д. Загрецького були представлені твори Г. Генделя, М. Леонтовича, 
П. Козицького, Д. Шостаковича, Г. Свиридова та ін. Зі вступним словом висту-
пив С. Орфеєв [16, 211]. 

Ще один концерт із серії «Музичні вівторки» мав на меті ознайомити слу-
хачів з народною інструментальною музикою. У виконанні Г. Шишкіна (балалай-
ка), Д. Островерхова (баян), Д. Орлова (домра) прозвучали твори Ф. Крейслера, 
Я. Сібеліуса, Б. Трояновського, В. Власова, Ф. Фібіха, В. Косенка. Завершився вечір 
вокальними виступами З. Успенської і М. Нефедова з російськими народними піс-
нями у супроводі октету у складі: В. Касьянов, Д. Орлов, Д. Островерхов, 
Л. Афанасьєв, К. Кондратьєв, В. Гапок, В. Євдокимов, В. Убоженко. 

Завершились «Музичні вівторки» масштабним заходом, приуроченим до 
ювілею П. Чайковського. Студентський симфонічний оркестр і хор під управ-
лінням М. Покровського, виконали Четверту симфонію і кантату «Москва» ви-
датного композитора. 

Загалом, можна стверджувати, що кожен «Музичний вівторок» ставав яс-
кравою подією в культурному житті Одеси.  
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Починаючи з 1980-х рр. на базі Одеської консерваторії були започаткова-
ні і регулярно проводяться конкурси, фестивалі не лише місцевого, але й між-
народного рівня, зокрема: Обласний конкурс юних композиторів «Art of 
Composition», Міжнародний конкурс піаністів пам’яті E. Гілельса, Міжнарод-
ний конкурс скрипалів ім. Д. Ойстраха, Міжнародний конкурс вокалістів 
пам’яті А. В. Нежданової, Міжнародний фестиваль духовної музики «Music 
Wind Fest» тощо. 

Інтенсивно розвиваються міжнародні зв’язки Одеської консерваторії. В 
концертах часто беруть участь представники навчальних закладів різних країн, 
зокрема Фрайбурга (Німеччина), Куопіо (Фінляндія), Тяньцзинь (Китай). Вони 
задіяні у програмі міжнародних музичних контактів, що передбачає обмін сту-
дентами і викладачами, музичними колективами.  

Робота з організації концертного життя, що проводиться і понині Одесь-
кою консерваторією, дає можливість не лише особистісному творчому розвитку 
її студентів, але й сприяє подальшому виходу національної художньої культури 
на світовий рівень.  

Практично одночасно з відкриттям Одеської консерваторії, того ж 1913 
рр., але місяцем пізніше, утворилась Київська консерваторія (з 1995 р. – Націо-
нальна музична академія імені П. І. Чайковського), концертна діяльність якої 
стала невід’ємною частиною життя Києва. Її відкриття супроводжувалося різ-
номанітними урочистостями, що тривали три дні поспіль.  

У перший день відкриття, а саме 3 листопада 1913 р. в залі Купецького 
зібрання пройшов камерний вечір за участю М. Ерденка, С. Каспіна, Є. Риба, 
Ф. фон Мулерта, О. Штосс-Петрової, О. Ходоровського. Програму склали тво-
ри: струнний квартет фа мажор Є. Риба, соната М. Ерденка для скрипки та фор-
тепіано «En style ancien», соната Л. Ніколаєва для того самого складу, дві 
частини з квартету Р. Глієра.  

Наступне торжество (4 листопада) продовжилося учнівським ранком у 
залі Купецького зібрання і вечірнім симфонічним концертом у міському театрі. 
У концерті учнів музичного училища звучали твори Й. Баха, В. Моцарта, 
Л. Бетховена, Ф. Шопена, Ф. Ліста, Ж. Бізе, Ш. Гуно, К. Сен-Санса, С. Рахманінова, 
Л. Ніколаєва тощо [1]. 

Вечірній симфонічний концерт складався з двох відділень, в якому про-
звучали твори київських композиторів, в тому числі В. Пухальського, [?] Бабін-
ського, Ф. фон Мулерта, Є. Риба, Р. Глієра, Л. Ніколаєва [8; 13, 496].  

Варто зазначити, що поява цих митців у концертах не була випадковою. 
Майже всі вони були не лише добре відомими музикантами, які вели активну 
концертну діяльність, але й викладали у Київській консерваторії.  

У третій день святкування (5 листопада) відбулась учнівська оперна ви-
става, де глядачі мали змогу почути уривки з опер: «Руслан і Людмила» 
М. Глінки (І дія), «Борис Годунов» М. Мусоргського (ІІ дія), «Фауст» Ш. Гуно 
(ІІІ дія), одноактну оперу А. Аренського «Рафаель» [2, 44]. Хор виступив під 
керуванням О. Кошиця [8]. 
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Не всім учням надавалася можливість ставати учасниками концертів, 
обирались лише найкращі виконавці, тому значна частина тих, хто навчався, 
мали змогу лише звітувати на так званих підсумкових закритих академічних 
концертах.  

Починаючи з 1917 р., коли політична ситуація була досить напруженою, 
викладачі та студенти консерваторії усіляко намагались організовувати концер-
ти в частинах Червоної Армії, на заводах, фабриках. Концерти носили такі сим-
волічні на той період назви, як «Тижні хворого і пораненого червоноармійця», 
«Тижні фронту і транспорту», що влаштовувала воєнна влада Києва.  

Як пише у своїх спогадах безпосередній учасник тих подій К. Михайлов, 
для участі у подібних концертах, цілому ряду викладачів консерваторії були 
видані спеціальні посвідчення піаністів – червоноармійців. Виступи виконавців 
сприймались з надзвичайним ентузіазмом [15], хоча умови для проведення були 
далеко не найкращими. Публіка із захопленням відвідувала кожен музичний за-
хід. Р. Глієр був одним із незмінних його учасників. Він знайомив широку ау-
диторію зі своєю творчістю, переважно вокальною [19, 40].  

Збереглося архівне свідчення щодо концерту, що мав місце 1 лютого 1920 
р. у легеневому санаторії Пущі-Водиці. Розпочався він концертом для дітей, а 
продовжився пізніше для дорослих. Він тривав близько чотирьох годин. Серед 
учасників був Г. Беклемішев [6, 19], діяльність якого була однією з яскравих 
сторінок Київської консерваторії. Він організовував цикли-концерти під назвою 
«Музично-історичні демонстрації» протягом чотирьох років (1924–1928) у Ки-
ївському музично-драматичному інституті ім. Лисенка. Крім того, Г. Беклемішев 
повторював їх у скороченому вигляді в Будинку Червоної Армії, Авіаінституті, 
Артилерійській школі (1933–1935) тощо [11, 60]. 

Як зазначає у своїх дослідженнях К. Шамаєва, 1920-ті рр. стали періодом 
пошуку нових форм організації концертної практики студентів. Так, згідно з 
наказом 1925 р., до складання іспитів могли бути допущені лише ті учні, які 
протягом року виступали в робітничих, червоноармійських, вузівських клубах. 
У відкритих студентських концертах були задіяні майже всі студенти ВНЗ. Ре-
пертуар їх складався з творів класичної та народної музики [19, 45]. 

Цікавими для публіки виявилися студентські монографічні концерти, які 
організовували С. Тарновський і Г. Беклемішев. Крім того, проводились вечо-
ри, присвячені окремим національним школам. Приміром, концерт 1928 р. з 
творів російських композиторів – М. Метнера, С. Прокоф’єва, І. Стравінського, 
О. Александрова. 

Пізніше, завдячуючи зусиллям Т. Кравченко, були запроваджені цілі цик-
ли тематичних музичних заходів: «32 сонати Бетховена», «9 сонат Прокоф’єва», 
«Радянська фортепіанна музика», «Фортепіанний концерт ХХ століття», «Еволюція 
фортепіанної сонати». 

У межах навчального закладу регулярно проводяться концерти класів, 
ювілейні концерти, фестивалі, конкурси. Самі викладачі нерідко стають учас-
никами ювілейних заходів, присвячених творчості видатних сучасних українсь-
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ких композиторів: В. Кирейка, Ю. Іщенка, Є. Станковича, Л. Коложуба, Ж. Коло-
дуб, О. Костіна.  

Доволі частим явищем стало проведення конкурсів на краще інтерпрету-
вання ансамблевих творів, концерти студентів тієї чи іншої кафедри. Київська 
консерваторія виступила ініціатором у проведенні творчих акцій, серед яких: 
Всеукраїнський конкурс хорових колективів ім. М. Д. Леонтовича, Хоровий 
конкурс ім. К. Г. Стеценка, Всеукраїнський конкурс молодих диригентів. Під-
тримкою у проведенні цих мистецьких заходів є громадські організації.  

Окремі колективи, створені на базі Київської консерваторії і складаються 
зі студентів цього закладу, постійно концертують. В їх числі Державний камер-
ний ансамбль «Київські солісти», створений 1995 року Б. Которовичем, камер-
ний студентський оркестр, оркестр баяністів-акордеоністів «Віртуози Києва».  

У 2000-х рр. з нагоди святкування 700-річного ювілею Гійома де Машо 
кафедра старовинної музики і французький ансамбль «Alla Francesca» спільни-
ми зусиллями провели перший в Україні концерт з творів композитора. 
Ще однією значущою подією у музичній культурі України стає відкриття у 
1917 р. Харківської консерваторії (з 2004 р. – Харківський державний інститут 
мистецтв імені І. П. Котляревського). 

Утворилася вона завдяки зусиллям професора І. Слатіна. Відомий піаніст 
став засновником концертів та іспитів учнів, що були доступні для широкої ау-
диторії. Організовував виступи на честь видатних музикантів, які приїздили до Ха-
ркова на запрошення Імператорського російського музичного товариства [17, 22].  

У 1921 р. І. Слатін сформував симфонічний оркестр, в якому й став пер-
шим керівником. Оркестр виступав у консерваторському музичному лекторії, 
брав участь у численних національних творчих оглядах, вітчизняних і міжнаро-
дних фестивалях, обслуговував музичні потреби міста. 

Цікавою художньою одиницею даного закладу став оркестр народних ін-
струментів, який активно концертує, виступаючи на відкритих концертних 
майданчиках Києва, Харкова, здійснює прем’єри (в тому числі і творів харків-
ських композиторів). 

Важливе місце у житті даного закладу в подальшому зіграє професор 
М. Хазановський, який зініціював тематичні цикли вечорів з творів композито-
рів – класиків і романтиків. Особливою подією у музичному житті Харкова кі-
нця 1960-х стала низка концертів, присвячених 200-річчю Л. Бетховена, які 
проходили у залі Харківської консерваторії. В них взяли участь члени кафедри 
М. Хазановського, якою він на той час завідував. Тут пролунали майже всі фор-
тепіанні твори видатного класика [17, 35].  

У 1960–1980-х рр. важливими стали виступи студентського хору консер-
ваторії. Хор виконував «Курські пісні» Г. Свірідова, твори М. Парцхаладзе, 
П. Гайдамаки, Т. Кравцова.  

Постійним учасником мистецьких заходів став камерний оркестр консер-
ваторії, створений 1967 р. Багато музики композитори писали саме для цього 
оркестру, серед них твори найвидатніших українських митців – В. Борисова, 
І. Ковача, Д. Клєбанова, В. Бібіка, В. Птушкіна.  
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Налагоджені професійні зв’язки консерваторії із закордонними навчаль-
ними закладами, що дало поштовх для організації фестивалів, концертів та ін-
ших заходів. Було проведено близько 12 міжнародних юнацьких конкурсів: 
юних піаністів, скрипалів, виконавців на духових інструментів (кларнет, фагот). 
Щорічно відбуваються музичні фестивалі дитячого мистецтва «Музика – наш 
спільний дім», «В гостях у Айвазовського», майстер-класи видатних педагогів з 
різних країн світу. Починаючи з 2003 р. проводиться Міжнародний фестиваль 
«Харківські асамблеї». 

Появою мистецьких навчальних закладів нового типу ознаменовані 1990-
ті рр. Прикладом такої інституції є Київська дитяча Академія мистецтв, засно-
вана 1994 р. за ініціативи М. Чембержі. 

Структура даного навчального закладу містить численні спеціалізовані 
центри, один з яких – філармонічний. Основні функції його полягають у надан-
ні можливості творчої реалізації студентів Академії [18, 84]. Було впроваджено 
спеціальну програму «Шлях у велике мистецтво», спрямовану на розкриття по-
тенціалу юних студентів [18, 63]. Роль цих центрів не обмежується виключно 
цим. Академія стала невід’ємною частиною мистецького життя країни.  

Сформувалася ціла низка мистецьких циклів: «Різдвяні вечори», «Мисте-
цька родина», «Авторські вечори викладачів», «Лауреати Національної премії 
України ім. Т. Г. Шевченка», «Провідні балетмейстери України», «Майстри ми-
стецтв – Герої України», «Музична палітра світу», «Камерні мистецькі жанри», 
«Три століття бароко», «Сторінки світової культури», «Бандуристе – орле си-
зий», «Раритети української культурної спадщини» [18, 86]. 

Студенти Академії виступають на професійних сценах України, зарубіжжя, 
беруть участь у професійних художніх проектах, таких як концерти Національно-
го ансамблю солістів «Київська камерата», Національного палацу мистецтв 
«Україна», Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, Львів-
ської національної філармонії України, гранд-концертах програми «Нові імена 
юних зірок України» (Національна філармонія України). 

Отже, мистецькі навчальні заклади виступають осередками концертної 
діяльності, поєднуючи освітню і художню роль. Від самого початку навчальний 
процес передбачає різні форми роботи, серед яких важливим є проведення різ-
номанітних за типом творчих заходів. Сюди можна віднести так звані «академічні», 
звітні концерти, конкурси, фестивалі, що стають своєрідною демонстрацією здібно-
стей вихованців, а також їх творчих досягнень. Майстер-класи викладачів, видат-
них діячів культури теж доволі часто набувають форми концерту. Крім того, 
вони є однією з досить ефективних форм набуття теоретичних знань.  

Кількість концертів, що проводяться мистецькими навчальними заклада-
ми, є надзвичайно великою. Ці інституції відіграють значну роль не лише у ви-
хованні майбутніх митців, але й своєю роботою у напрямку організації 
концертної діяльності дають поштовх для подальшого культурного розквіту 
музичного життя країни. 
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