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ПОСТАТЬ ІНОКЕНТІЯ ҐІЗЕЛЯ У КОНТЕКСТІ  

УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ДОБИ БАРОКО 
 
У статті розглядається життєвий шлях Інокентія Ґізеля, уточнюється низка принци-

пово важливих моментів формування його особистості (зокрема доводиться, що він похо-
див не з протестантської німецької, а з руської православної родини), а також розкривається 
його роль у розвитку української культури доби бароко.  

Ключові слова: Інокентій Ґізель, бароко, трактат «Антапологія», Києво-
Печерська лавра. 

 
The article contains the Innocent Gisel way of life, clarifies a number of important 

formation aspects about his personality (in particular, proves that he was not from the Prot-
estant German, but from the Russian Orthodox family), and also addresses the role of cul-
ture in the development of the Ukrainian Baroque. 

Key words: Innocent Gisel, Ukrainian Baroque, treatise «Antapolohiya», Kiev-
Pechersk Lavra. 

 
На уявному портреті Інокентія Ґізеля, що належить пензлеві невідомого 

маляра XVIII ст., уміщено напис: «Иннокентїй Гизель. Въ 1656 г. избранъ во 
Архимандрита Кїєво-Печерскаго и посвященъ Кієвскимъ митрополитомъ Сильве-
стромъ Косовымъ. Скончался 1683 г. но(ября 18 дня». Як і для кожної людини 
високого сану тут вказано найважливіші дати й події, достатні для загального 
окреслення життєпису. Та, безперечно, їх зовсім недостатньо сучасному дослідни-
кові ранньомодерної української культури, який намагається зрозуміти та інтер-
претувати її крізь призму світоглядної парадигми її діячів. Ще сучасник Інокентія 
Ґізеля іспанський мислитель єзуїт Бальтасар Грасіан вказував на те, що харак-
тер і здібності людини залежать від місця, де вона народилася, і середовища, в 
якому виросла, так само, як смак і якість води залежить від землі, котрою вона 
протікає [2, 6]. Тож звернемося до біографії Інокентія Ґізеля, аби пошукати від-
повіді на такі важливі питання: коли і де народився, де навчався, з ким спілку-
вався, чого прагнув, під впливом чого формувався його світогляд. Відтак 
завданням цієї статті є уточнення біографії українського мислителя другої по-
ловини XVII ст. та виявлення джерел формування його філософської та бого-
словської концепцій. 

Відомості про першу половину життєвого шляху Інокентія Ґізеля – вкрай 
скупі. Залишається невідомим його ім’я до чернечого постригу, спірними є гі-
потези про час і місце народження, ми нічого не знаємо про його батьків і ро-
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дину. Микола Сумцов, автор єдиної донині монографії, спеціально присвяченої 
Гізелю [13, 12], не вказуючи джерела інформації, пише, що народився він у проте-
стантській сім’ї в Прусії, де, ймовірно, здобув початкову освіту. Натомість обстави-
ни появи Ґізелів на Волині та переходу Інокентія з протестантизму в православ’я, 
вважає Сумцов, залишаються цілком незрозумілими. Більшість пізніших біографів 
здебільшого переказують написане в цій монографії [18]. Найостанніший в часі та 
найповніший варіант біографії Інокентія Ґізеля разом з аналізом окремих його 
творів, який уміщено в 22-му томі «Православной Энциклопедии» [7, 747–749], 
також в основному повторює інформацію, почерпнуту із праць Сумцова та Мака-
рія (Булгакова).  

Втім, нині можливо й дещо інакше подивитися на юнацькі роки майбут-
нього архимандрита. Почнемо з Євстафія Ґізеля, котрого автори щойно проци-
тованої біографії безпідставно називають «представником старшого, ніж 
Інокентій, покоління». Мова про відомого волинського теологапротестанта, який 
1626 р. переклав грецькою мовою і видав друком працю Томи Кемпійського «Про 
наслідування Христа», а 1631 р. під псевдонімом Гелазій Діпліц опублікував ла-
тинською (а 1632 р. – польською) полемічний трактат «Антапологія…» [17, 544], 
спрямований на захист православної віри від закидів на той час уже уніята Меле-
тія Смотрицького, згодом брав участь у виправленні социніянської версії польсь-
кого перекладу Нового Заповіту. З 1634 р. Євстафій Ґізель був ректором школи 
антитринітаріїв у Киселині, а коли 1638 р. до Киселина було перенесено Раків-
ську академію, виконував обов’язки її ректора. Відомо, що 1655 р. він перекла-
дав катехізис Шліхтинга на «руську» мову, проживаючи у маєтку Мартіна 
Любинецького, а після 1657 р. інформація про Євстафія зникає [19, 19]. За да-
ними, опублікованими Наталією Яковенко, якийсь Євстафій Ґізель (той самий?) 
згадується в актових книгах Волині під 1637 р. як Кременецький ґродський підсу-
док, 1649 р. тамтаки – як «намісник регента канцелярії ґродської», а в 1650–1657 рр. 
як земський регент [15, 327]. Врешті, у середині XVII ст. згадується ще Самуель 
Ґізель-Василевський, який 13 травня 1648 р. вписував до луцької ґродської кни-
ги «пленіпотецію», тобто доручення кільком юристам на ведення власних справ 
[4]. Чи теолог Євстафій і однойменний кременецький канцелярист – це одна й 
та сама особа, перевірити неможливо. На користь цього припущення свідчить 
те, що інформація про обох зникає після 1657 р., себто після гаданої смерти 
особи (осіб?). Так чи інакше, але дещо екзотичне, як для України, прізвище «Ґі-
зель» дозволяє припускати, що Євстафій (чи Євстафії), Самуель та Інокентій 
були родичами і що Ґізелі мешкали на Волині принаймні від початку 1630х рр. 
Звідки вони могли сюди прибути? У каталозі студентів Замойської академії під 
1621/1622 навчальними роками знаходимо Євстафія Ґізеля, сина Теодора, який 
вписав себе як «віленський міщанин грецької віри» («Eustachius Theodori Gizel, 
Wilnensis, [Graecae confessionis], juratus») [16, 108]. На початку XVII ст. якісь 
Ґізелі справді були «громадянами» Вільна, бо перед 1636 р. міщанин Михайло 
Ґізелевич продав тут свій будинок отцям Василіянам. Опосередковано на «ві-
ленський слід» вказують і згадки в «Антапології» Євстафія Ґізеля про низку епізо-
дів із життя Мелетія Смотрицького віленського періоду. Якщо Євстафій та 
Інокентій Ґізелі справді були родичами, то з цього логічно випливало б, що 
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майбутній Києво-Печерський архимандрит походив не з пруської протестант-
ської родини, а з православної родини віленських міщан. 

Що ж до Євстафія, то схоже, що йшлося про конвертацію з «грецької віри» 
на користь протестантизму, що могло статися десь після 1632 р., бо, публікуючи 
свою «Антапологію», він або ще був православним, або не визначився остаточно 
у виборі конфесії. Принаймні з контексту двох передмов до цієї праці (одну 
адресовано Петрові Могилі, а другу – до «prawosławnego czytelnika narodu 
Rossiysskiego») випливає, що «свята правда», яку обстоює П. Могила («świętey 
prawdźie, ktorey sie teraz gorliwym y stałym wyznawcą raczysz okazować»), – це, в 
уявленні Євстафія, не просто православна віра, а сáме вчення Православної 
Церкви, якого дотримується Києво-Печерський архимандрит разом з «мудрими 
та досвідченими теологами» зі свого оточення (тут згадуються Йосиф Бобрико-
вич, Тарасій Земка, професор філософії Ісая Филипович та Андрій Мужиловсь-
кий). Власне на їхній розсуд автор просить передати написану ним працю, аби 
ці вчені мужі могли поправити допущені тут відхилення від «святої правди».  

У передмові до читача натомість бринять ноти, суголосні доктрині анти-
тринітаріїв: Євстафій, апелюючи до прикладів зі Святого Письма, наполягає на 
продуктивності раціонального мислення, необхідності раціонального обґрунту-
вання християнського віровчення та підкреслює, що Бог послав людям дух му-
дрости, аби вони могли бути сталими у своїй вірі і досконало підготувати себе 
для всякої доброї справи; особливо ж ученими мусять бути єпископи та архиє-
пископи, оскільки їм довірено навчати свою паству. 

Для характеристики постаті Євстафія особливо важливим видається те, 
що він підкреслює свою належність до «народу руського» та просить, аби «до-
брі теологи» не просто виправили його працю, але і його самого навчили «свя-
тої правди». Крім того, виразно проступає зацікавлення в прихильності Петра 
Могили, і власне з таким прицілом, як видається, до передмови введено негати-
вну згадку про «Апологію» протестантського полеміста (кальвініста, згодом ан-
титринітарія) Мартіна Кровіцького (1500–1573). Певна полеміка з антитрині-
таріями наявна й у самому тексті «Антапології», і це можна вважати опосеред-
кованим свідченням того, що Євстафій, уже запідозрюваний у прихильності до 
цієї протестантської течії, на момент написання памфлету ще тримався право-
слав’я і мав намір саме тут себе реалізувати. З коливаннями у виборі конфесії 
Євстафій мав клопіт і пізніше, коли його на декілька років (1640–1646) виклю-
чали з громади антитринітаріїв за розсіювання хибних учень та популяризацію 
праць опонентів. Повертаючись до «Антапології», варто підкреслити, що вмі-
щена тут присвята Петру Могилі вказує на існування якихось точніше не засві-
дчених контактів автора з Київським митрополитом. Це, своєю чергою, може 
пояснити, як Інокентій, гаданий родич Євстафія, опинився в колі людей, на-
ближених до Петра Могили. І навіть те, що Петро Могила наказав публічно 
спалити «Антапологію» як видану друкарнею «єретиків» у Ракові та прихильну 
до засудженої Церквою позиції Лаврентія Зизанія, не виключає ні згаданих ко-
нтактів, ні того, що Євстафій Ґізель міг поклопотатися перед Петром Могилою 
за молодого здібного родича. 
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Не виключено, зрештою, що саме родинні зв’язки Інокентія Ґізеля з соці-
ніанами могли сприяти його відкритості в контактах та приязному ставленні до 
іноземців та іновірців, про що, зокрема, згадує в 1675 р. Йоган Гербіній.  

Про те, як починалося духовне сходження Інокентія, відомо трохи більше, 
ніж про його походження. Чернечий постриг він прийняв, як припускають, у досить 
ранньому віці, про що згадує св. Димитрій Ростовський (Данило Туптало) у пропо-
віді на роковини з дня поховання Ґізеля: покійний «з молодих літ полишив світ цей 
і все, що в ньому… і жив в іноцькому чині до кінця життя». Звісно, цю фразу можна 
трактувати як кліше з переліку чеснот, притаманних благочестивому ієрархові. Як-
що ж воно відбивало певні реалії, добре відомі сучасникам Ґізеля, то припущення 
про 1600 р. як можливу дату його народження та припущення про кінець 1630-х рр. 
XVII ст. як час прийняття чернечого постригу суперечитимуть одне одному, адже 
майже 40-річну людину у XVII ст. навряд чи назвали б молодою. І коли 1600 р. ви-
дається достатньо вірогідною датою народження Інокентія, то час його постригу 
мав би припадати не на кінець 1630-х, а на 1620-ті рр.  

Традиційно вважається, що Інокентій прибув до Києва наприкінці 1630-х 
рр., вступивши до Могилянського колегіуму, а 1642 р. Петро Могила відправив 
його разом з кількома іншими талановитими студентами за кордон вивчати бо-
гослів’я [5, 168]. Однак більш вірогідним виглядає припущення Макарія (Бул-
гакова), згідно з яким Ґізель належав до групи молодих людей, яким Петро 
Могила оплатив закордонні освітні подорожі ще до заснування колегіуму «для 
вдосконалення в науках та підготовки до учительства» [10]. Не виключено, що 
Інокентій розпочинав освіту у Вільно і власне там міг прийняти постриг у пра-
вославному Свято-Духівському монастирі, приїхавши до Києва уже ченцем. 
Для підтвердження такої гіпотези може слугувати те, що перший ректор Києво-
Могилянського колегіуму Ісая Трофимович-Козловський був свого часу ігуме-
ном Віленського братського монастиря і викладав у Віленській братській школі 
[14], а отже, міг особисто знати Ґізелів. Врешті, св.Димитрій Ростовський у 
щойно згаданій проповіді говорить, що Ґізель спершу «навчав старанно у Київ-
ській братській школі» [6], отже, прибув до Києва перед 1632 р., причому вже 
маючи достатню для учительства освіту. З огляду на сказане, більш прийнят-
ною датою початку освітньої подорожі виглядає 1632 р., на що опосередковано 
вказав Микола Сумцов. 

У яких саме західних університетах навчався Інокентій Ґізель та які предме-
ти він там опановував, також достеменно невідомо. Ігор Лоський на підставі ката-
логів Ростоцького університету вказує, що там 1635 р. навчався якийсь киянин 
Олександр Ґізель [8, 148]. Він висловлює припущення, що йдеться про Інокентія, 
який уписав себе під мирським іменем, проте сам його і спростовує на тій підста-
ві, що в XVII ст. чернече ім’я, отримуване ченцем під час постриження, зазвичай 
починалося з тієї ж літери, що й хресне ім’я [8, 327]. До того ж, як уже згадува-
но, Гавриїл Домецький у листі до новгородського митрополита Йова писав, що 
Інокентій Ґізель поїхав у навчальну подорож уже ченцем, тому мало імовірно, 
щоб він міг там записатися під мирським іменем. Хоча, зважаючи на збіг у часі 
та на брак відомостей про ще якогось «киянина Ґізеля», який саме тоді міг здо-
бувати освіту за кордоном, не можемо й повністю виключати, що за іменем 
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«Олександр» криється майбутній лаврський архимандрит Димитрій Ростовсь-
кий у проповіді в день поминання Ґізеля говорить, що той навчався в різних 
країнах, куди діставався навіть «через море». На цій підставі Микола Сумцов 
робить висновок, що йшлося спершу про університети Німеччини, а далі Анг-
лії. Те саме повторюють Федір Титов, Макарій (Булгаков) та автори пізніших 
словникових статей. 

Дочекавшись повернення своїх «стипендіатів» із освітньої подорожі, Пе-
тро Могила засновує низку шкіл, підпорядкованих Києво-Могилянському коле-
гіуму, де його протеже стають учителями та ректорами, проходячи своєрідну 
«практику», а кількома роками пізніше починають викладати в Києві. Так, Ігнатій 
Оксенович-Старушич, який виїхав в освітню подорож, вірогідно, разом із Ґізелем, 
1638 р. стає ігуменом новозаснованого Гойського Михайлівського монастиря, з 
1639 р. – ректором щойно створеної там школи, а з 1640 р. вже бачимо його у Ки-
єві [14, 404]. У Гощі з 1640 до 1642 р. його заступає Ґізель: він був тутешнім ігу-
меном та ректором, після чого почав викладати в Києво-Могилянському 
колегіумі. Точної дати переїзду Інокентія до Києва не зафіксовано, але, з огляду 
на тогочасну освітню практику, коли професор, щоб дістати курс філософії, мав 
починати з нижчих класів (або принаймні з поетики й риторики), що займало як 
мінімум три навчальні роки, це могло би статися у 1642 р., бо в 1645/1646 та 
1646/1647 навчальних роках Ґізель уже викладав філософію [12, 178179]. Упро-
довж 1646–1650 рр. (можливо, до 1651 р.) він також був ректором колегіуму, 
намагаючись утримати його на плаву всупереч несприятливим для навчання 
обставинам, що склалися через війну. Зберігся, зокрема, лист Ґізеля від 8 черв-
ня 1649 р. до царя Алексія Михайловича з проханням про фінансову допомогу 
Київській школі. Як пише Ґізель, після смерти Петра Могили подаяння на шко-
лу «зіло оскуді», і нині вона ледь виживає на дарунки приватних осіб, а оскіль-
ки одні з них загинули у війні, інші зовсім збідніли, то школа залишилася 
майже без підтримки. Ґізель також повідомляє, що відправив у Москву вчителів 
«в служеніє царю» [1, 323–324]. 

Паралельно з професорською стрімко розвивалася духовна кар’єра Ґізеля. 
За даними Павла Строєва, Інокентій впродовж 1645–1646 рр. був ігуменом Дят-
ловицького СпасоПреображенського монастиря Мінської єпархії, з 1646 по 
1650 р. – ігуменом КиєвоБратського монастиря, далі – ігуменом Київського Кири-
лівського монастиря, від 1652 до 1656 р. – ігуменом та проповідником Києво-
Микільського монастиря, а 1656 р. його хіротоновано в архимандрити Києво-
Печерської лаври, і в цьому сані він залишався до кінця життя. Схоже, перед смер-
тю він прийняв схиму, оскільки Димитрій Ростовський згадує про надзвичайні духо-
вні подвиги отця Інокентія та його молитви, здійснювані у скиті, де він «духовними 
трудами, стриманням, постом, чуваннями та поклонами так виснажив себе, що зали-
шилися тільки шкіра та кості» [16]. За свідченням Самійла Величка помер Інокентій 
18 листопада 1683 р. [3], а похований був у Києво-Печерській лаврі 24 лютого 
1684 р. 

Упродовж свого тривалого архимандритства Ґізель не тільки дбав про 
розбудову монастиря та облаштування життя братії, але й активно опікувався 
роботою Лаврської друкарні. Хоча між виданнями друкарні виразно домінує 
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літургійна книга та богословська література, привертає увагу дуже великий від-
соток авторських текстів, що свідчить про підтримку Ґізелем інтелектуального 
життя в середовищі ієрархів Київської митрополії. Не інакше, як прагненням 
утвердити значущість митрополії та Києво-Печерської лаври, можна пояснити 
й велику кількість житійної продукції з акцентом на житіях місцевих святих. Вар-
то відзначити й чималий відсоток богословських праць моральнодидактичного 
характеру, що засвідчує увагу Інокентія до започаткованого ще Петром Могилою 
процесу «православної конфесіоналізації» в межах Київської митрополії. 

Не залишався Інокентій Ґізель осторонь і від бурхливого політичного 
життя України. Схоже, він схвально оцінював перехід українського козацтва 
під протекторат православного (російського) царя, проте доволі гостро відкидав 
перспективу перепідпорядкування Київської митрополії зпід Константинополь-
ського до Московського патріархату. На це, зокрема, звертав увагу митрополит 
Макарій (Булгаков), відзначаючи, що Ґізель активно підтримував Київського 
митрополита Сильвестра Косова в його прагненні зберегти для Київської церк-
ви константинопольське підпорядкування. Саме Ґізель очолював посольство 
Сильвестра Косова до царя Алексія Михайловича з проектом статей і прохан-
ням, «щоб воно, духовенство, не було відлучене від послуху святійшому патрі-
ярхові Константинопольскому, якому підлягає воно за правами Божими й за 
правилами святих отців».  

Врешті, як архимандрит Києво-Печерської лаври Ґізель у листах послідо-
вно підкреслював її ставропігійний статус. Схоже, що про старання Ґізеля знали 
і в апостольській столиці й належним чином їх цінували, визнаючи церковно-
політичну вагу київського ієрарха. Професор Лур’є вказує на те, що в Констан-
тинополі бачили Ґізеля претендентом на Київський митрополичий престол, про 
що Царгородський патріарх надсилав до Москви спеціальну грамоту [3, 
193194]. Важко сказати, чому ці плани виявилися нереалізованими, але очевид-
но, що для російської сторони, яка будувала плани щодо перепідпорядкування 
Київської митрополії Московському патріархатові, харизматичний і непоступ-
ливий лаврський архимандрит уявлявся цілком неприйнятною кандидатурою на 
те, аби посісти київську митрополичу кафедру.  

В очах сучасників Ґізель був безумовним авторитетом і в моральному, і в 
освітньому планах. Так, Антоній Радивиловський, виголошуючи проповідь з 
нагоди висвячення Інокентія в сан архимандрита Києво-Печерської лаври, під-
креслює його «ученість», «премудрість» та «благочесність»; з новим зверхником 
Радивиловський пов’язує сподівання, що той, як добре освічений, на відміну від 
«не ученого преложоного», не тільки зуміє дбати про «земні» потреби братії, але й 
опікуватиметься їхнім духовним життям, стежитиме за правильністю богослужіння 
та порядком у церкві й монастирі, а отже, власним духовним прикладом прова-
дитиме монастирську братію дорогою спасіння, як йому й заповідав перед смер-
тю попередній архимандрит Йосиф Тризна [11, 1220]. Схожі оцінки наявні в 
листах Лазаря Барановича: він називає Ґізеля «малоросійським Аристотелем», 
учителем, яких небагато тепер у Православній церкві, невсипущим сторожем 
«Пречистої матері», себто КиєвоПечерської лаври, та заступником стражде-
нних. Про особливе благочестя Києво-Печерського архимандрита писав і Са-
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мійло Величко, згадуючи його молебні за перемогу козацького війська над тур-
ками. Пишномовно і з пієтетом сказано і про смерть Ґізеля: «Згас через смертне 
нашестя визначний і знаменитий Києво-Печерський архимандрит, премудрий 
муж, стовп нерушний святого благочестя, світило церковне Інокентій Ґізель» [11, 
291]. 

Своєю чергою, Димитрій Ростовський, вшановуючи у вже не раз згаданій 
проповіді покійного архимандрита, щедро увиразнює не тільки вченість Ґізеля, 
який із різних рік напився вод премудрости, але і його пастирські чесноти: цей 
премудрий ловець Христовий більше уловив самими своїми добрими справами, 
ніж хтонебудь інший словом; більше навчив своїм праведним життям, ніж хто-
небудь проповіддю; більше приносив користи мовчачи, ніж хтось інший бага-
тослівний, бо голос справ звучніший і впливовіший, ніж голос слова [6]. 

Так писали про отця Інокентія його сучасники. До якоїсь міри тут наявне 
риторичне кліше «похвали», але водночас – реальна оцінка сучасниками того, 
як жив, до чого прагнув і що зумів реалізувати цей безумовно непересічний чо-
ловік. Як бачимо, його світогляд формувався не у протестантському пруському 
середовищі, як це вважалося досі, а в колі добре освічених представників пра-
вославного кліру Віленського Святодухівського братства, а згодом вчених та 
богословів, наближених до митрополита Петра Могили. Закордонна освітня по-
їздка, здійснена Інокентієм Ґізелем, суттєво розширила його кругозір, але не 
пошкодила збереженню первинної конфесійної (православ’я) та етнічної (нале-
жність до народу руського) ідентичності. На підставі листів самого Ґізеля та ад-
ресованих йому, згадок про нього та проповідей, написаних на його честь, 
можна змалювати його портрет як людини освіченої, владної, діяльної, дещо 
різкуватої у відстоюванні власної позиції (особливо стосовно питань віри) – 
словом, ієрарха, що зумів поєднати живий інтерес до політичного життя країни 
та працю над розбудовою Київської Православної церкви зі здатністю не лише 
бути духовним прикладом для своєї пастви, але й сягнути в її очах найвищих 
вимірів благочестя. 
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ФІЛОСОФСЬКОЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНТУЇТИВНОГО  
РОЗУМІННЯ ІСТИНИ У ТВОРЧОСТІ Е. ГУССЕРЛЯ 

 
У статті розглядається проблема інтуїтивного розуміння істини за допомогою 

спеціального методу ейдетичного споглядання. Вводиться поняття моральної істини, 
що носить абсолютний характер.  

Ключові слова: моральна істина, ейдетичне споглядання, інтуїція, трансценден-
тальне Я.  

 
The problem of intuitive comprehension of the truth via special method of essential 

contemplation is observed. The notion of moral absolute truth is offered.  
Key words: moral truth, essential contemplation, intuition, transcendental Ego. 
 
Аналіз інтуїтивного досвіду, у якому переживаються і осягаються певні 

моральні феномени, доцільно збагатити, звернувшись до феноменології Е. Гус-
серля. Слід розпочати з того, що Гуссерль (як і Платон) торкається проблеми 
істинного знання, відрізняючи його від гадки: «В знанні ми володіємо істиною… 
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Самою досконалою ознакою істинності є очевидність: вона є для нас ніби 
безпосереднім володінням самої істини» [1, 8–9]. Істинне знання, на відміну від 
гадки, має ознаку ясної, світлої безпосередньої очевидності, яку Гуссерль називає 
також «апріорною очевидністю». Тут ми бачимо абсолютно раціоналістичне тлу-
мачення істини в дусі Р. Декарта.  

Водночас очевидність для Гуссерля є «абсолютно ідеальною межею», до якої 
лише наближається знання, будучи найчастіше за все вірогідним, ймовірним, а не 
абсолютно істинним і самоочевидним. Теза про те, що знання прагне бути абсо-
лютним знанням, споріднює Гуссерля також із Гегелем. У роботі «Логічні дослі-
дження» Гуссерль зазначає, що «жодна істина не є факт, тобто дещо визначене у 
часі… Сама істина є вище часового (позачасовою)» [1, 65]. «Що істинно, те абсо-
лютно, істинне “саме по собі” [1, 101]. Істину взагалі і логічні істини зокрема Гус-
серль відносить до сфери ідеального. Це світ «чистих сутностей», відокремлених 
від реального світу. У цьому твердженні ми вже бачимо вплив Канта на 
гуссерлівську філософію. Відомо, що Кант протиставляв сферу чистих сутно-
стей і емпіричну сферу явищ. Але зв'язок з платонівською традицією нам 
здається більш характерним, адже Гуссерль апелює до безпосереднього розгля-
ду істини, до її здатності до саморозкриття і самопроявлення поза рефлексив-
ною і дискурсивною роботою мислення. Істина має особливу переконливість. 
При цьому не йдеться про психологічну очевидність. Істина не залежить від то-
го, хто її сприймає, вона є тотожно єдиною, тому що це «очевидністьвсобі», 
«обов’язковістьвсобі». В подальшому Гуссерль сконцентрувався на аналізі 
свідомості в процесі «переживання» істини, на моментах, коли свідомість 
інтуїтивно убачає (рос. «усматривает») істину і розпізнає її саме як істину, от-
римуючи впевненість. 

Для того щоб помістити міркування Гуссерля в етичний контекст, ми 
пропонуємо припустити можливість виокремлення в сфері чистих позачасових 
сутностей не лише логічних, а й моральних істин, тобто абсолютних норм, з 
яких далі можна було б вивести і всі подальші моральні імперативи. П. Тілліх 
називає моральні норми «сутнісними структурами реальності», що протистоять 
екзистенційному виміру нашого буття. Це формулювання очевидно споріднено 
з гуссерлівським виокремленням сфери «чистих сутностей». Гуссерль прямо не 
говорить про моральні істини, оскільки етика не була безпосередньо сферою 
його інтересів. Але спробуємо розвинути його думки далі. Поперше, можна 
врахувати ідеї, висловлені ще кембріджськими неоплатоніками, зокрема Генрі 
Сіджвіком. Подруге, щоб «прочитати» феноменологію в етичному ключі, нам 
може допомогти рецепція Е. Гусcерля Максом Шелером. Характерно, що Ше-
лер надає платонівськогуссерлівській традиції розуміння ейдосів яскраво вира-
женого етичного забарвлення, адже трактує ідеї в аксіологічному ключі. Існує 
«царство цінностей» (порівняно з «царством ідей» чи «логічних істин»), які на-
зиваються «ейдетичними цінностями», справжніми якостями та ідеальними 
об’єктами. Як і платонівські ейдоси, вони можуть сприйматися незалежно від 
своїх носіїв. Подібно тому, як жовтизна може осягатися незалежно і поза жов-
тих предметів, так і цінність добра сприймається незалежно від добрих вчинків. 
Для розуміння ейдетичних цінностей «розсудок так само непридатний, як і 



 12 

слух, для розрізнення кольорів» (Шелер), тому їхнє пізнання здійснюється за 
допомогою особливого роду інтуїтивноспоглядального умоглядного бачення.  

Отже, ще раз підкреслимо, що логічно можливо стверджувати існування 
моральних істин та приписів, що входять в «ідеальний деонтичний світ» (див. 
А.Т. Ішмуратов «Вступ до філософської логіки»). Моральні істини, подібно до 
логічних, також повинні характеризуватися ясністю і самоочевидністю. Розгля-
даючи певні ситуації, моральні вчинки, життєві моделі, ми внутрішньо впевнені 
в їхній правдивості або неправдивості. Так само, як і істина, моральна правда 
чи неправда мають здатність до саморозкриття і самопроявлення. Іншими сло-
вами, ми «бачимо» (розуміємо) правду ще до дискурсивної обробки розсудком, 
до зваження аргументів «за» і «проти» по той бік амбівалентності сутності та 
існування. 

Сам Гуссерль позначав своє феноменологічне вчення як дослідження 
загальної сутності свідомості. Він стверджує, що існують особливі акти 
свідомості, так звані «ідеації», в яких загальні сутності свідомості можуть бути 
даними, і хоча вони й можуть даватися на основі споглядального осягнення 
конкретних прикладів (роль конкретно одиничного Гуссерль не применшував), 
але в цілому загальні сутності є первісними і незалежними від окремих 
прикладів. Мислитель наводить такі приклади сутностей: звук, колір, число. 
Якщо ми припускаємо наявність моральних істин, тоді ми могли б додати до 
цього ряду категорії моральної свідомості – добро, зло, справедливість, чесно-
та, цінність. Виходячи з логіки міркувань Гуссерля, ми здатні абстрагуватися 
від конкретних одиничних прикладів доброго і споглядати добро як сутність «в 
собі». Однозначно проводити паралелі між гуссерлівськими і платонівськими 
поглядами, втім, не є коректним. Адже, на відміну від Платона і традиції його 
подальшого християнського прочитання, Гуссерль ніколи не стверджував, що 
сутності є реальними, що вони знаходяться в розумі Бога тощо. Більше того, 
Гуссерль, який без сумніву запозичує багато своїх ідей з платонізму, перевів 
трансцендентний рівень платонівських ідей у трансцендентальну площину. Та-
кий підхід, розпочатий ще неокантіанцями (зокрема Натовпом), насправді дуже 
спрощує Платона і не схоплює дух античності. Хоча, як зазначає з цього приво-
ду О.Ф. Лосєв, «трансцендентальне розуміння платонівської ідеї як логічного 
принципу, методу, як апріорної умови можливості досвіду», має право на 
існування [4, 691]. Сам же Гуссерль підкреслював, що загальні сутності даються в 
акті споглядання, коли ми мислимо саму ідею предмета чи явища, позбавляючи їх 
індивідуальних характеристик, і шляхом уявного варіювання властивостей подумки 
виокремлюємо сутнісні інваріанти. Універсалії конституюються свідомістю, що 
володіє змістом або, точніше, переживає певний ідеальний смисл або значення, яке 
не є тотожним ані реальному предмету, ані знаку цього предмета в мові. Це значен-
ня існує в свідомості і завдяки свідомості. Звідси випливає, що свідомість – «смис-
лоутворююча структура», яка продукує значення і їхні смислові горизонти. Саме 
свідомість конституює смисли під час інтенціонального акту. В етичному контексті 
це означає, що і моральні смисли, наприклад смисл добра, також конституюються 
свідомістю. За її допомогою ми здатні розпізнати реально існуючі добрі вчинки 
саме як добрі, а не як злі.  
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Взагалі інтенціональність – ключова характеристика феноменологічної 
свідомості. В загальному сенсі – це властивість свідомості мати «предмет свідо-
мості», тобто бути спрямованим на деякий зміст («щось»). «Ми мислимо завжди 
про щось». Це, здавалося б, банальне твердження, яке було відомо і схоластам, 
перестає видаватися таким, якщо ми правильно його зрозуміємо. Тут не йдеться про 
те, як можна було б спершу подумати, про ставлення свідомості до зовнішніх щодо 
неї речей, процесів та явищ, а навпаки – про внутрішню структуру самої свідомості. 
Насправді це «щось» є не річчю, а частиною самої свідомості, певним змістом. 
Мислячи, ми оперуємо смислами, а не речами. Саме у такий спосіб слід розуміти і 
знамените гасло «назад до речей», проголошене Гуссерлем у праці «Філософія як 
точна наука». С.О. Кошарний справедливо зазначає, що тут «йдеться не про повер-
нення до об’єктивних реальностей зовнішнього світу, а навпаки, про те, що сама 
реальність, яку ми називаємо «об’єктивною», є породженням свідомості, і тому 
«речі» – ніщо інше як феномени свідомості, тобто смисли, значення, сутності, ідеї, 
ейдоси, які ми мислимо» [3, 372].  

В спеціальному сенсі інтенціональність є спрямованістю свідомості, 
посиленої і тематизованої. Йдеться про недремну зосередженість на деякому 
вибраному предметі, націленість на нього і намагання зануритися в нього. От-
же, інтенціональний акт – особливий цілеспрямований акт. Його мета полягає в 
тому, щоб свідомість, здійснюючи себе як здатність інтелектуального вдивлян-
ня, осягла предмет, тобто досягла його узріння як інтелігібельного предмета, 
наділеного інтелігібельною структурою. Як ми вже зазначали, предметом 
інтелектуального узріння може виступати й моральна цінність.  

Гасло «назад до речей» фактично означало заклик повернутися назад до 
змістів і сутностей речей. Пізніше Гуссерль додав до нього важливе уточнення: 
феноменологія повинна мати справу не просто з чистими сутностями чи фено-
менами, але з «чистими феноменами» і з спогляданням «чистих сутностей». 
Гуссерль зауважує, що ці чисті феномени є «трансцендентальноредукованими», 
тобто отриманими в процесі специфічної процедури утримання від суджень про 
зовнішню об’єктивну реальність. Джерелом походження та пізнання чистих сут-
ностей, або сутнісних інваріантів свідомості за Гуссерлем, є чиста суб’єктивність, 
трансцендентальне Я. Додамо від себе, що якщо знову перевести ідеї Гуссерля в 
площину етики, то виходить, що чиста сутність добра (ейдос добра) також повин-
на знаходитися не десь у «світі ідей», а на трансцендентальному рівні. Взагалі 
чисте Я – не винахід самого Гуссерля. Він продовжив те, що розпочали Декарт, 
Кант, Фіхте. В чому ж полягає моральний аспект цієї проблеми? Трансценден-
тальне Я можна трактувати як «своє інше» в надрах емпіричного Я, як певне 
сутнісне незмінне ядро, що не дає розпастися і розпорошитися емпірично мінли-
вому Я, яке перебуває в історичному часі. У цьому світлі питання про те, яким чи-
ном співвідносяться між собою емпірична психологічна суб’єктивність і транс-
цендентальна суб’єктивність, є моральним питанням самовідношення, самороз-
криття, самостановлення, самоздійснення. Емпіричне Я експлікує і тематизує те, 
що завжди було відомо нашому трансцендентальному Я до досвіду. У діалозі 
«Федон» Платон зазначав, що окремі люди, речі, феномени є відмінні, тобто не 
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одні й ті самі, вони змінюються, перебувають у вічному становленні, і тому 
завжди складні, самосуперечливі. Але ж складне передбачає просте, становлен-
ня передбачає те, що становиться, і «не одне і те ж саме» (нетотожність) 
передбачає «одне і те саме» (тотожність). Тобто становлення можна розуміти і 
як рух повернення до того самого, до незмінної сутності. Платон наголошував 
на тому, що мінливе і змінне ми здобуваємо за допомогою почуттів, а самото-
тожну просту сутність – лише розумом, у акті споглядання. Але якщо для Платона 
такою сутністю була ідея душі, то для трансценденталістів – трансцендентальне Я. 
У реальному світі кожна людина є (чи принаймні прагне бути) унікальною 
особистістю, неповторною і ні на кого не схожою, зі своїми уподобаннями, звичка-
ми, смаками, світоглядом, інтересами та цілями. Але якщо всі ми унікальні та 
неповторні, яким же чином між нами можливе взаєморозуміння, досягнення згоди, 
консенсусу у життєвих питаннях, у етосі повсякденного життя? Як можливий 
діалог і спільні дії? Очевидно, це відбувається насамперед тому, що попри всі 
індивідуальні, статеві, особистісні, національні, культурні та історичні відмінності 
всі люди мають однакову структуру мислення, розуму. Цей надособовий, 
спільний для всіх людей рівень мислення і є трансцендентальним рівнем, на якому 
так багато уваги акцентує трансцендентальна філософія. Саме рівень всезагально-
го і необхідного, категоріальних структур мислення і світоусвідомлення, 
спільний метарівень людського мислення уможливлює комунікацію, спільні дії 
і робить всіх нас родовими істотами, здатними до життя в соціумі, а не монадами, у 
яких «немає вікон» (Лейбніц). Щодо Гуссерля, то для нього трансцендентальний 
рівень свідомості – це «рівень, який надбудовується над емпірикопсихологічними 
станами свідомості, охоплює всі сутнісні інваріанти мислення і культури та 
утворює інтерсуб’єктивнозначущі універсалії (сутності) людського самовідно-
шення та світовідношення» (С.О. Кошарний). Якщо спробувати відшукувати 
універсальні етичні норми людського існування, сутностіейдоси добра, 
справедливості тощо, то очевидно, що виводити їх потрібно не емпірично, а за 
допомогою синтетичних суджень апріорі.  

Сутнісноструктурний (апріорний) підхід – це лише один бік феноменоло-
гічного аналізу свідомості, тому що свідомість неє просто набором сутностей. 
Свідомість – це ще й потік, цілісність (такий ракурс розгляду одразу викликає 
асоціації з вченням Бергсона). Елементами потоку свідомості є феномени, які є 
цілісними структурами. Розглянути феномен як цілісність можна лише в тому 
випадку, якщо ухопити його в інтуїтивному акті. Для цього Гуссерль пропонує 
посісти особливу позицію щодо потоку свідомості. Його не слід описувати ззо-
вні, але потрібно зсередини «переживати». Такий спосіб внутрішнього вхо-
дження в сферу свідомості обумовлений самою свідомістю, самою сферою 
психічного: «В психічній сфері … не існує жодної різниці між явищем і бут-
тям» [1, 25]. Отже, метод виявлення сутності є методом безпосереднього вхо-
дження в потік свідомості, переживання. Відтак ми можемо зіставити це із 
сказаним вище. Безпосереднє умоглядне інтуїтивне споглядання ейдосів є не 
просто інтелектуальним актом пізнання, а й актом переживання. Власне слово 
«переживання» дозволяє нам з повним правом вжити зв’язку «досвід спогля-
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дання». Таким чином, свідомість в модусі інтенціональності – якраз «інтенціо-
нальний досвід». Не слід забувати, що феноменологія розглядає будьяке явище 
(незалежно від його характеру чи змісту) саме як досвід визначеного суб’єкта, 
Я. В такому разі розумне споглядання моральних істин як інтенціональний акт, 
який Гуссерль називає ноезісом, слід трактувати як усвідомлення, осмислення 
того, що стало змістом досвіду. За допомогою ноезісу досвід організується в 
смислову єдність, цілісність. Зміст (предмета), конституюваний в акті ноезісу в 
смислову цілісність, є ноемою. Ноема – це смисловий предмет. На наш погляд, по-
няття «ноема» одночасно схоже і на кантівський ноумен, і на платонівську сутність. 
Але новизна Гуссерля полягає в тому, що для нього «ноема – це ноумен у досвіді, 
наділений смисловою структурою трансцендентальної суб’єктивності» (С. Хору-
жий), що було б абсолютно неприпустимо для Канта.  

Окрім зазначеного вище, комплекс інтенціональності включає в себе низку 
понять. В центрі стоїть увага, яка є «нічим іншим як основним видом модифікації 
інтенціональності». Далі йдуть терміни, що виражають утримання і підтримку 
уваги: «пильнуюче Я», «пильність»: «кожним актом інтенціональності керує 
деякий модус пильності». Наступною є пам'ять, що є принципом і способом 
зв’язності і єдності свідомості. На думку С.Хоружего, «простежується паралель 
між феноменологічним та ісихастським досвідом. Адже у ісихастському досвіді 
також йдеться про увагу (увага серця, увага розуму, увага до себе), пам'ять (па-
м'ять про Бога, пам'ять про гріхи, пам'ять про смерть), пильність тощо» [5]. В 
цілому, якщо подивитися на послідовність понять, за допомогою яких Гуссерль 
передає подію інтелектуального узрінняспоглядання – (направленість внутріш-
нього зору на певний зміст свідомості, утримання цього змісту у фокусі внут-
рішнього зору, схоплення і осягнення цього змісту), то всі ці ланки дають змогу 
побачити спільне коріння інтенціонального досвіду і досвіду аскетичного трез-
віння. Обидва роблять акцент на зоровій якості осягання, що походить від елін-
ського розуміння. С. Хоружий справедливо зазначає, що «… і ісихазм, і фено-
менологія трактують думку як умозріння… Тут простежується античне коріння, 
адже саме еллінський розум мислить себе і здійснює себе в зоровій парадигмі 
як здатність розумного інтелектуального бачення (вдивлянняузрінняспоглядан-
ня), що сутнісно ідентичні, ізоморфні фізичному природному зору» [5]. Таким 
чином, утвердження зорової природи свідомості і розуму є спільним підґрунтям 
як феноменологічного, так і ісихастського внутрішнього досвіду. 

Вище ми говорили про поділ Я на емпіричне (унікальне) і трансцендента-
льне (універсальне і родове). У цьому сенсі можна розглядати і досвід. Звідси 
комплекс нашого суб’єктивного досвіду поділяється на «природно або психо-
логічно суб’єктивний» і «трансцендентально суб’єктивний» змісти. Як пише 
Гуссерль, «психологічний особистий досвід випадковий і відносний, трансцен-
дентальний особистий досвід, необхідний і абсолютний». Перший носить частко-
вий і одиничний характер, другий містить універсальні структури – загально-
значущі і загальнообов’язкові. Структури трансцендентальної суб’єктивності суть 
ейдоси, на які спрямована феноменологічна дескрипція. Саме таким чином ми мо-
жемо феноменологічно розглядати моральні істини. За допомогою феноменологіч-
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ної редукції ми здатні кардинально змінити принципи спостереження і досвіду, пе-
ревести моральну цінність Іншого в світ суб’єктного, зробити її надбанням вла-
сного досвіду, що вже знаходиться не ззовні свідомості, а всередині неї. Інший, 
з яким ми взаємодіємо, є нашим власним досвідом Іншого. Якщо говорити про 
внутрішній феноменологічний досвід моральної цінності Іншого, його правди, 
то він може бути психологічним, тобто схоплювати випадкові відносні змісти, і 
трансцендентальним – пізнавати щось абсолютне необхідне і загальнообов’язкове, 
те, що спільне для Я і Іншого, те, що об’єднує їх на сутнісному рівні. Повне 
осягнення певної моральної цінності іншого Я як явища, що мислиться як ясна 
очевидність, і всіх зв’язаних з цією цінністю ейдосів (сутностей, смислів, цін-
ностей) стає вже не стільки суто пізнавальним, скільки моральним завданням.  

В процесі дослідження нами було встановлено, що Гуссерль вводить по-
няття «ейдетичної інтуїції», або споглядання сутностей. Феноменологічний ме-
тод злиття і переживання несподіваним чином споріднює Гуссерля із 
містичними практиками неоплатонізму і ісихазму. Це злиття протистоїть де-
дуктивному розчленуванню в природничих науках. На наш погляд, етика також 
може використовувати феноменологічний метод і застосовувати інтуїцію, 
інтелектуальну інтроспекцію, розчинення в феноменальному потоці, і через фе-
номени моральнісного життя спробувати узріти моральні сутності або моральні 
істини. Ми переконані, що поняття «моральна істина» доцільно помістити у 
феноменологічний контекст і застосовувати щодо них відповідні феноменологічні 
процедури. Як писав сам Гуссерль: «За своєю сутністю, оскільки вона спрямована 
на останні начала, філософія у своїй науковій роботі вимушена рухатися в 
атмосфері прямої інтуїції… без усіляких побічних символізуючих і математизую-
чих методів, без апарату умовиводів та доказів» [1, 56]. Ці слова, на наш погляд, 
цілком справедливі й для етики. Отже, ми повинні відмовитися завдяки редукції 
від природної настанови (тобто некритичного габітуального розуміння та 
оцінки сфери моральнісних явищ), і перейти до аналізу чистої свідомості, щоб 
там побачити «необхідну істину моральної реальності» (Р. Прайс). Чиста 
свідомість, за Гуссерлем, – це набір чистих сутностей, чистих можливостей, а 
це означає, що вона містить в тому числі і всезагальні апріорні моральні норми, 
що передують фактам.  
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СИМВОЛИ ЯК ЗВ’ЯЗУЮЧА ЛАНКА МІЖ ПСИХОАНАЛІЗОМ  

ТА ТВОРЧІСТЮ ПРЕДСТАВНИКІВ СЮРРЕАЛІЗМУ 
 
У статті проводяться паралелі між методами психоаналізу та творчими пошу-

ками сюрреалістів. Розглядається відображення символіки в теорії психоаналізу та в 
сюрреалістичному живописі. Аналізується архетипічне наповнення картин С. Далі та 
В. Сафонкіна. 
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In the article methods of psychoanalysis and creative works are viewed at the same 

time. Representations of symbols in psychoanalysis theory and surrealistic paintings are 
considered. Archetypal contents in the pictures of S. Dali and V. Safonkin are analised. 

Key words: symbol, archetype, surrealism, psychoanalysis, myth. 
 
Сюрреалізм, будучи вершиною авангардного мистецтва, завершив розви-

ток проекту модернізму в XX ст. На початку XXI ст. візуальні коди та ідеї сюр-
реалізму стають частиною проекту постмодернізму, зробивши його одним зі 
сполучних ланок у системі текстуальних антиномій модернізму й постмодерні-
зму. Зауважимо, що ці візуальні коди, а точніше символи, не з’явилися спон-
танно у творчості сюрреалістів. Найяскравіші представники сюрреалістів 
підкріплювали свою творчу діяльність теорією психоаналізу. Це одна з вагомих 
причин того, що надало змогу сюрреалістам позиціювати свою творчість на рі-
вні світової історії мистецтв та гармонічно приєднатися до постмодерністського 
проекту. Тому стає актуальним проаналізувати символіку у творчості сюрреалі-
стів та провести паралелі між символізмом психоаналізу та сюрреалізму. 

Дослідження сюрреалізму як художньої течії варто розглядати з двох по-
зицій. Перша полягає в діяльності безпосередньо самих членів групи сюрреалі-
стів, основу якої представляли письменники та поети, які залишили після себе 
величезну спадщину. Це, у першу чергу, роботи лідера групи А. Бретона, кот-
рий написав разом з іншими членами групи два найважливіших документи, що 
персоніфікують філософію й естетику сюрреалізму – перший і другий маніфес-
ти сюрреалізму, Г. Аполлінера, Л. Арагона, А. Арто, Р. Кревеля, П. Елюара та 
інших. Слід зазначити, що крім літературної діяльності спадщина сюрреалістів 
являє собою безліч живописних і графічних здобутків, які самі по собі є декла-
рацією поглядів. Саме на полотнах таких художників, як С. Далі, М. Ернст, 
Дж. Кіріко, А. Масон, Ж. Міро тощо, найяскравіше відображено символіку.  

Друга позиція полягає в науковому дослідженні сюрреалізму, якому при-
свячена порівняно велика кількість робіт закордонних і вітчизняних авторів, таких, 
як: Я. Гібсон, Р. Леслі, Г. Пікон, Е. Швінглхурст, Ф. Шмейкал, Ж. ШеньєЖандрон 
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та ін. Сюрреалізму у вітчизняному мистецтві присвячені роботи Л.Г. Андрійова, 
І.С. Кулікової, В.Б. Міріамова, І.Г. Мосіна, А.К. Якимовича та інших.  

Нас цікавить наукова сторона дослідження сюрреалізму, а саме аналіз йо-
го символізму в живописі, що має психоаналітичне підгрунтя. 

Відомо, що психоаналітичне вчення, зокрема теорія З. Фройда, виступила 
базисом для творчих пошуків художників сюрреалістів. Однією з основних 
сторін цієї теорії для сюрреалістів було трактування сновидінь за допомогою 
символів. Для того щоб зрозуміти схожість методів в сюрреалізмі та психоана-
лізі, розглянемо ідеї З. Фройда та К. Юнга, що безпосередньо вплинули на ста-
новлення сюрреалізму. 

Представники психоаналізу намагалися раціонально пояснити ірраціона-
льне. Психоаналіз орієнтований на створення своєрідної форми філософії людини, 
що претендувала на подолання конфлікту між позитивістськосцієнтичними, приро-
дничонауковими теоріями людського існування та їх антитезою – ірраціоналістич-
ноінтуїтивістськими побудовами. Онтологія виноситься за дужки психологічного 
дослідження, яке намагається відкрити внутрішні структури і процеси, що ви-
никають у самому людському бутті. Онтологічна проблематика зміщується у 
площину психіки, яка має свою природу і розвиток. Таким чином, методом 
психоаналізу несвідоме, що претендує посісти місце психологічного центру в 
людині, підіймається назовні для здійснення детального його дослідження за 
допомогою традиційної символіки. 

У праці «Психологія мас і аналіз людського “Я”» З. Фройд стверджує, що 
всі процеси психічного життя людини, по суті є позасвідомими, а свідоме життя 
розуму – це занадто маленька часточка порівняно з його позасвідомим життям. 
Почуття, мислення, бажання, фантазію, уяву Фройд пов’язує зі сферою індиві-
дуального позасвідомого, а пізнання світу свідомістю називає лише «механіз-
мом захисту» від потужних енергій світу. Це зазначається мислителем і в іншій 
праці – «Тлумачення сновидінь», де показується, як архаїчна людина переводи-
ла свої відчуття в свідомість через образи та символи; наступний розвиток 
культури частково змінив форму образності та символічного, а частково загнав 
або витіснив психічні пережитки вглиб підсвідомості. Ці рудименти психіки 
спливають в усіх несвідомих або слабо контрольованих актах свідомості. При-
клад першого – сон, приклад другого – невроз. Існує два шляхи дістатися до 
цих рудиментів психічного: розкрити в свідомості сферу несвідомого (метод 
психоаналізу) або розшифрувати смисл образності за допомогою символів (ме-
тод тлумачення снів).  

Вбачаючи мету людського життя в чуттєвих задоволеннях, З. Фройд 
стверджує, що сексуальність (конкретніше «едіпів комплекс») є формуючою 
силою, яка впливає на всі інші реакції людини: мораль, сором, страх, відразу 
тощо. Розвиваючи цю теорію, вчений звернувся до давньогрецької міфології, де 
почерпнув для символічного позначення сфери індивідуального несвідомого, як 
претендуючого психічного центру в людині, двох головних «богів», рушіїв всієї 
людської діяльності – Ероса й Танатоса. Вони виступають своєрідними симво-
лами центру людської психіки. Саме вони, загнані багатовіковими зусиллями 
культури в несвідоме «Воно» й утримувані цензором передсвідомого «Я», 
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прагнуть вирватися на рівень свідомості «Над-Я». Ерос керує лібідозною 
енергією людини, Танатос – агресивною. Через сублімацію потужна енергетика 
несвідомого перетворюється на культуротворчу діяльність (релігію, мистецтво, 
науку, техніку тощо), але там, де сублімація не реалізується в творчості, вини-
кають хаосогенні процеси: психози та неврози – на рівні окремої людини, 
соціальні катаклізми – на рівні суспільства.  

Значної уваги Фройд надавав сновидінням. Пояснюючи їх, вчений зазна-
чав: «Постійне відношення між елементом сновидіння та його перекладом ми 
називаємо символічним, сам елемент сновидіння – символом позасвідомої дум-
ки сновидіння» [8, 318]. Вивчаючи невротичні і сновидні образи і не маючи 
можливості віднайти для них термінологію, Фройд знову звертається до 
матеріалу міфології. Мислитель показує в міфі споконвічну форму почуттів 
(еротичних), а в міфотворчих образах – таку саму одвічну символіку. Отже, 
символи в психоаналізі відсилають до світу несвідомого (Воно), що претендує 
посісти місце психологічного центру в людині. У Фройда «Воно» виражається 
через символи центру, наприклад фалічний символ. Символ дістає у вченні Фройда 
психічно емоційне трактування, звернене до вивчення вузько зрозумілих відчуттів, 
а сновидіння розглядається як специфічна форма мислення і являється символічним 
виконанням витіснених бажань. Це вплинуло на художню течію сюрреалістів, які за 
допомогою психічного автоматизму шукають нові способи вираження [2, 3]. 

Якщо взяти конкретно мистецтво, то австрійський мислитель вважає, що 
при витісненні зі свідомості людини соціально неприйнятних імпульсів, породже-
них базовими інстинктами, виникає своєрідний захисний механізм, спосіб прими-
рення опозиційних принципів «реальності» й «задоволення». Цим механізмом є 
мистецтво, що дозволяє художникові символічно зображувати свої потаєнні ба-
жання й фантазії, не вводячи їх у сферу делинквентного поводження. 

Фройдистська теорія вплинула на К. Юнга, чия концепція архетипу «Са-
мості» заслуговує детального аналізу. Адже архетипічне наповнення картин є 
однією з головних ознак творчих пошуків сюрреалістів. Мислитель стверджував 
єдність міфу та архетипу, пропонуючи застосовувати термін «міф» до оповіді, а 
термін «архетип» до значення (в цьому розумінні архетип – це квінтесенція міфіч-
ності колективного досвіду). Етикоміфічне ядро культури визначається подіями-
першообразами (архе), одвічними взірцями, необхідними для забезпечення певних 
«антиентропійних» підвалин, які блокують руйнівний наслідок ентропії – нічим не 
обмежений хаос. Мова йде про вроджені нахили виробляти паралельні образи чи, 
скоріше, про ідентичні психічні структури, загальні для всіх людей, які Юнг наз-
вав архетипами колективного несвідомого. У своїх «Нарисах аналітичної пси-
хології» Юнг визначає природу архетипів як готових систем образів разом з 
емоціями. Юнг вказує, що ідея про такі «керуючі образи» спадкоємного похо-
дження вже з’являлася у Фройда, який називав їх «примітивними фантазіями». 
Запровадження у сучасну науку К. Юнгом поняття «архетипів» було усвідом-
лене як структурні передумови образів (що існують у сфері колективного не-
свідомого), як концентроване вираження психічної енергії, актуалізованої 
об'єктом. Юнг дотримувався думки, що колективна підсвідомість має безособо-
ву об'єктивність і що думки в «первісному» стані «думаються» ніби самі. Архе-
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типи й відповідні їм символи мислитель вважав категоріями символічної думки, 
розшифрування якої є переходом на іншу образну мову [9, 67]. 

Психоаналітик відносить архетипи до сфери психічного та стверджує, що 
коли архетипи виходять з підсвідомості, то вони набувають символічних форм і 
виражаються у творчості. Це безпосередньо стосується творчості сюрреалістів.  

Концепція К. Юнга працює, скоріше, як опис модерного світогляду, тобто 
світогляду деміфологізованого, розчаклованого, науковораціонального. Юнг 
поміщає архетипи вже не до земної історії, а у колективне несвідоме, сумарну 
пам’ять людства, що є залишками архаїчного мислення. За Юнгом архетипи не 
виражаються раціональним чином, а проявляються через символи. У нього 
символ – це спроба виразити на свідомому рівні те, що міститься у глибинах 
несвідомого.  

К. Юнг спробував окреслити систематику архетипів, таких як «тінь» (демо-
нічний двійник, наприклад Мефістофель у «Фаусті» Гете), «аніма й анімус» (нес-
відомий первень протилежної статі в людині), «мати» (архетип вищої жіночої 
істоти, що втілює відчуття вічної й невмирущої стихії й виявляється в різних 
варіантах: Богородиці, богині, відьми тощо). Центральним архетипом у Юнга 
виступає «Самость», коли людина «скидає маску» (персону) і стає сама собою. 
«Самость» в аналітичній психології Юнга – архетип колективного несвідомого, 
центр людського «Я». 

У міфах, казках, сновидіннях архетип самості часто проявляється у 
традиційній символіці. З приводу цього Юнг зазначає, що кожний архетип є чис-
тою формою і може лише виявлятися в різних усвідомлених варіантах (символах), 
проте ніколи не вичерпується ними. Так, у праці «Архетип та символ» К. Юнг 
стверджує: «Символи мають ширший «несвідомий» аспект, котрий кожного разу 
точно не визначений або його не можна пояснити» [9, 21–26]. Наведемо такі сим-
воли, які, згідно з концепцією Юнга, надають змогу осягнути глибину колектив-
ного несвідомого, тобто виразити центр людського «Я» – архетип «Самості»: 
боже дитя (символізує початок пробудження індивідуальної свідомості), мудрий 
старець (символ духу, значення, прихованого за хаосом життя; може виявлятися в 
таких образах, як мудрий чарівник, шаман, ніцшевський Заратустра), кільце, коло, 
німб, мандала (коло, у яке вписані хрести, ромби і квадрати, що дають уявлення 
про впорядкованість, загальність, єдність і цільність Універсуму), колесо (символ 
саморушійної сили несвідомого). Часто символами самості виступають хрест, ро-
за, квадрат, світове древо та інші традиційні символи [5, 303]. Одним з найзнач-
ніших символів самості у Юнга є Христос, оточений Церквою (лат. «чоловік, 
жінкою оточений»). «Наречена Хрестова – це Церква», що символізує втілення 
Христа в усій чисельності християн. У праці «Дослідження феноменології 
Самості» Юнг зупиняється на тому, що особистість Ісуса Христа включає у себе 
багато проекцій «Самості», наприклад символи риби, агнця тощо. Підкреслимо, 
що багато з цієї символіки знаходить своє місце в мистецтві сюрреалістів. 

Отже, наукові пошуки представників психоаналізу вплинули на художню 
течію сюрреалістів. Представники сюрреалізму, озброївшись методами психо-
аналізу, створювали не просто новий стиль у мистецтві, а проявляли прагнення 
переробити світ і змінити життя. Сюрреалісти були впевнені у тому, що несві-
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доме персоніфікує собою ту вищу істину, що повинна бути затверджена на зем-
лі. Звичайно, що ці ідеї були запозичені з психоаналізу.  

Хоча ідеї Фройда та Юнга мали особливий сенс для сюрреалістів, однак, 
було б просто думати, що сюрреалісти працювалистрого за рецептами Фройда 
або «ілюстрували» ідеї Юнга. Деякі сюрреалісти, наприклад Р. Магріт, ставилися до 
психоаналізу скептично. Однак безсумнівно, концепція сюрреалістів отримала по-
тужну підтримку з боку психоаналізу й інших відкриттів фройдизму.Андре Бретон, 
засновник сюрреалістичного руху, в «Першому маніфесті Сюрреалізму» написав: 
«Я вірю, що в майбутньому сон і реальність – ці два настільки різних стани – зі-
ллються в якусь абсолютну реальність, у сюрреальність». 

Зазначимо, що в психоаналізі думки у сні переводяться в образи, а реальні 
стосунки виступають як символічні. Фройд дійшов висновку, що «сценарій» 
сновидінь при його гаданій безглуздості є не що інше, як код потаємних бажань, що 
задовольняється в образах – символах цієї форми нічного життя. Підкреслимо, що 
однією з основ сюрреалізму, на яку зверталасяпершочергова увага, став метод, 
відповідно до якого записувалися або замальовувалися сновидіння відразу після 
пробудження, галюцинації, підсвідомі образи, поки їх не торкнулося осмислення, 
реальна свідомість, у процес не включилася логіка. Цей метод психоаналізу 
Фройда – так званий аналіз вимовленої думки внаслідок швидкого монологу, коли 
свідомість людини не встигає винести ніяких суджень. Своєрідними «тренування-
ми» були збори сюрреалістів, які вони називали терміном sommeils – що означає 
«сни наяву». Таким чином, з «безодні» підсвідомого викликалися глибинні 
«підсвідомі хаотичні сили».  

Відповідаючи на поставлені питання, ми звернулися до узагальнення 
філософських й эстетических положень сюрреалізму й до аналізу творчості яс-
кравих представників напрямку сюрреалізму в живописі різних століть – 
С. Далі та В. Сафонкіна. 

Вважається, що саме Сальвадор Далі був одним із головних провідників 
фройдистських поглядів у мистецтві ХХ ст. Не випадково він був єдиним із су-
часних художників, хто зумів зустрітися із Фройдом в 1936 р. 

Аналіз основних принципів філософії сюрреалізму й положень його есте-
тичної концепції дозволяє виявити архетипічне наповнення творчості С. Далі й 
стверджувати, що художник мислить символічно, архетипами, творить міфи, тобто 
творчість С. Далі – новий виток міфомислення. 

Художник постійно перебуває в пошуку певних архетипів культур, гло-
бальних змістів, художніх образів, суспільних тенденцій, глибинної символіки, 
що прихована за схованою повсякденністю. У своїх роботах С. Далі створює 
своєрідний міфічний світ, повний нескінченних символів життя людства. Він 
творить свої міфи про реальне життя, його картини – це міфи ХХ ст. Уважно 
стежачи за поворотами своєї епохи, Далі всі свої спостереження відбиває у 
своїй творчості. 

Так, на своїх живописних полотнах С. Далі бореться із примарами війни, 
як великої трагедії. Ці примари прийшли з далекого міфічного минулого у 
вигляді грізних стихій світового хаосу й страшних монстрів. Вони є породжен-
ням глибинних шарів психіки, що існують у людини з найдавніших часів. Тут 
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спрацьовує юнгівська теорія архетипів колективного несвідомого. Їхнє друге 
народження було затребувано часом, воно ж і надало їм форми. Для слабких, 
безпомічних, запалих у депресію людей було необхідно щось несподіване, за-
страшливе своїми наслідками, щоб вивести їх зі стану шоку. Так з’явилися 
фантасмагоричні та символічні образи С. Далі: безодні, світові пожежі, монст-
ри, людожери, гіганти, людикати. Призначенням цих символічних образів було 
розбудити летаргічний сон, у який поринуло людство, змусити його захотіти 
жити [6]. 

Фройдистські символи можна виявити майже в будьякому добутку ху-
дожника. Наприклад, робота «Загадка Вільгельма Телля» викликала в пам'яті 
художника «один з найнебезпечніших моментів» у його житті. Головним 
героєм картини є батько художника. Дитина на його руках – маленький Саль-
вадор, якого батькоканібал має намір з’їсти. Замість яблука на голові дитини – 
сира котлета. Якщо придивитися уважніше, то можна помітити біля лівої ступні 
Вільгельма Телля малесенький горіх: це колиска Гали, яку чудовисько могло 
роздавити. Таким чином, батько тут є як загроза не тільки для життя власного 
сина, але і як джерело небезпеки для Гали [1, 112]. 

Аналізуючи відображені іспанським живописцем численні міфи, можна 
виділити те загальне, що зв'язує ці міфи, а саме, побудову робіт в символічній 
формі, наприклад ідею безсмертя. Жити у будьякій формі, але тільки жити. Або 
у вигляді рослини («Метаморфоза Нарциса»), або у вигляді якоїсь частки, що 
йде від неживої природи через різні форми біологічної еволюції до людини, що 
зберігає на несвідомому рівні пам'ять (знову виступає юнгівска ідея архетипів ко-
лективного несвідомого) про своє попереднє життя («Гала молитовна», «Ринок 
рабів з появою невидимого погруддя Вольтера»), або злиттям з навколишнім бут-
тям, становлячи з ним одне ціле й зберігаючи своє «Я» («Далі, що малює Галу зі 
спини», «Містицизм залізничної станції Перпиньян»), або через зв'язок несвідо-
мого в людині («Тіні») з несвідомою природою («Двоїстий образ», «Три віки») 
(тут виявляється юнгівський архетип «тіні»), або завдяки «життєвому пориву» 
(«Таємна вечеря»), або в результаті нескінченних перетворень Хаосу в Космос, 
Космосу в Хаос, зародження Космосу; усередині Хаосу, що приводить до 
безлічі народжень через смерть і нескінченному відновленню життя («Загадка 
без кінця») [6]. 

Художник у своїх символічних картинах не обійшов таких тем, як сексу-
альна революція («Загадка бажання», «Великий мастурбатор») (звичайно, це 
вторить фройдистькій фалічній символіці), громадянська війна («Обличчя вій-
ни», «Передчуття громадянської війни»), нацизм («Загадка Гітлера»), християн-
ська віра («Розп'яття», «Христос св. Іоанна»), наука («Ядерний хрест») та ін. 

Картини Далі, як і сновидіння за Фройдом, потребують тлумачення. Ху-
дожник іноді прагне відтворити спонтанність самого сновидіння, часом, немов 
переказуючи в картині сон, пропускає ірраціональний потік образів через авто-
цензуру, акцентуючи окремі елементи, повідомляючи сну деяку послідовність і 
структурність. Як і в психоаналізі, картини художника будуються як тлумачен-
ня, коментування сновидінь за допомогою набору традиційної символіки. 
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С. Далі часто використовує систему символів за К. Юнгом, який, у свою 
чергу, позичив її з традиційних вчень: вода й камінь як уособлення жіночого й 
чоловічого початку; яйце – образ Всесвіту, початок світу; світове древо – і 
конструктивна основа світобудови; птахи – образи потойбічного життя тощо. 
Ряд символів у міфології С.Далі пов’язані, як і в улюбленого їм Босха, з перене-
сенням словесного виразу в зображення. Далі, насамперед, майстер метаморфо-
зи. Художник зобразив набір відповідних символів (наприклад обеліск у формі 
фалоса, коня, слонів, що персоніфікують сексуальність (за Фройдом), що пере-
сувається на огидних павукових ніжках) та інших. 

Як було зазначено вище, сюрреалізм органічно вписався в епоху постмо-
дерну. Однією з головних причин цього став його психоаналітичний базис. Саме 
від Фройда бере початок найвпливовіша в постмодерністських колах концепція 
фрагментарного суб’єкта. Звідси випливає перегляд класичного поняття суб’єкта. 
Якщо в межах картезіанської традиції суб’єкт – суверенний носій свідомості й са-
мосвідомості, ціннісна точка відліку в культурі, центр, то у послідовника Фройда – 
Ж. Лакана – суб’єкт є функцією культури, точкою перетину різних символічних 
структур [4, 142]. 

Цікавим представником «сучасного сюрреалізму» в епоху постмодерну є 
В. Сафонкін, у живописі якого перетинаються візуальні коди сюрреалізму й 
елементи эстетичної концепції символізму в повній відповідності з концептуа-
льними принципами постмодернізму. 

В.А. Сафонкін підпав під вплив світогляду сюрреалізму в ранній юності, 
сформувався як самобутній живописець в умовах перехідного періоду в історії 
Росії. Його авторська концепція являє собою складне співвідношення архетипів 
мордовської культури й цінностей європейської культури, що прийняла зрілого 
майстра [6]. 

Творчість Сафонкіна є по суті постмодерністською, у той час як сам ху-
дожник називає себе сюрреалістом і символістом. Здається, варто використову-
вати стосовно нього термін «сюрреаліст», тому що він розвиває філософію й 
творчу концепцію сюрреалізму XX ст., але у нових історичних і творчих умо-
вах постмодерну. 

У полотнах Сафонкіна видно стилістичний вплив видатних живописців 
різних епох і напрямків (П. Брейгель, И. Босх, О. Ренуар і звичайно С. Далі), 
Живописець, як і С. Далі, використовує древні символи й архетипи різних 
народів для втілення хвилюючих його ідей і створення художніх образів – це 
архетипи героя, будинку, води, риби, дороги, межі світового древа тощо. Тобто 
ті самі символи, якими користуються представники психоаналізу в методиці 
тлумачення снів. 

В.А. Сафонкін, як і С. Далі, віддзеркалює у своєму живописі всі свої ду-
шевні страждання й приховані комплекси, користуючись вічними символами: ме-
жа світів («Присутність ангела в хаосі життя», «Гра з паперовим літаком», 
«Ранкові галюцинації»), дорога, пошук шляху («Мрії про Африку», «Дорога в не-
бо», «Дорога до сонця»), хаос, занурений у водні потоки («Ми врятовані», «Вони 
йдуть із чистою водою», «Душі океану», «Емоційний вітер»), риба як символ по-
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чатку життя й надія на порятунок («Чаклунство рибалки», «Зелені мрії», 
«Озброєні щастям»). Особливе місце в символізмі Сафонкіна посідає символ 
світового древа, він перетерплює у творчості художника трансформацію від 
символу світової осі («Година відливу», «Любов до дерев», «У саду спокуси») 
до зображення стану безвиході й відсутності будьякої основи, опори («Шукачі 
правосуддя», «Серцевий приступ»). Тобто художник пропонує своєрідну 
ілюстрацію постмодерного проекту на прикладі трансформації традиційного 
символу. Не обійшов у своєму мистецтві Сафонкін, як і Далі, символіку бога, 
звернувшись до сюжету «Таємної вечері», але в іншій, сучасній інтерпретації 
(«Недооцінений Христос»). 

Отже, завдяки психоаналізу сюрреалізм набув можливості наполягати на 
тому, що він не є необґрунтованою фантазією й вигадкою анархістів, а є новим 
словом у розумінні людини, мистецтва, історії, думки. Це була солідна 
ідеологічна опора, тому не доводиться дивуватися впливовостійпоширеності 
сюрреалізму, його всеохоплення до сьогоднішніх днів. Відомо, що сучасний 
неосюрреализм не тільки успадковує всі досягненням сюрреалістів XX ст., але 
й органічно вбудовується в постмодерністський проект XXI ст. Отже, проявля-
ються паралельності інтересів, точок зору, методів і висновків сюрреалізму й 
психоаналізу, де одна з провідних ролей відводиться символам. Про це свідчить 
проведений порівняльний аналіз текстів полотен С. Далі й В. Сафонкіна, що 
виявив як загальні для сюрреалізму різних епох, так і для психоаналізу симво-
ли, тобто спільність звернення до архетипічних основ буття. 
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АРХЕТИП ЯК ОСНОВА СПІВБУТТЯ  

В КОНТЕКСТІ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІВ М.ГАЙДЕГГЕРА  
(НА ПРИКЛАДІ АНІМАЦІЙНОГО ФІЛЬМУ «ШАРФИК») 

 
У статті розглянуто можливі шляхи реалізації архетипів культури, що пронизують 

увесь масив її історії, на прикладі анімаційного фільму «Шарфик». Запропоновано ра-
курс, у якому архетипи представлені як основа будьякого співбуття в контексті екзисте-
нціалів М. Гайдеггера. 

Ключові слова: архетип, екзистенціал, співбуття.  
 
In the article discusses possible the realization of cultural archetypes that permeate the 

whole array of its history as an example the cartoon «Scarfik». It is proposed foreshortening, in 
which the archetypes presented as a basis of any event in the context of Heidegger's existential. 

Key words: archetype, ekzistentsial,being is.  
 
Однією зі специфічних особливостей культури ХХ – початку ХХІ ст. є 

феномен спів/буттяподії (рос. – событие, событие. – М.С.). Про нього говорять 
як про один із найскладніших для розуміння й загадкових концептів сучасного 
мислення, «своєрідний “маркер”» (О.Оришева) культури. Оскільки підґрунтям 
будьякої культурної події є архетипи, виникає необхідність розглянути фено-
мен спів/буттяподії у контексті його архетиповості й навпаки, проаналізувати 
архетип як певну подію (событие) або ж – співбуття (событие).  

У даній статті ми будемо спиратися на фундаментальну онтологію 
М.Гайдеггера та спроектуємо її на анімаційний фільм «Шарфик» (2010)1, оскі-
льки, на наш погляд, у цьому зв’язку можна простежити як гайдеггерівська ме-
тафізика буття перетворюється на метафізику буденності, як з'являється культ 
(ушанування, а не фанатичне поклоніння) звичайної речі як певного співбуття-
події, відбувається процес її сакралізації.  

Акцентуємо окрему увагу на тому, що у даній роботі використовувати-
муться філософські ідеологеми, запроваджені самим Гайдеггером у праці «Бут-
тя і час» в інтерпретації російського перекладача В.В. Бібіхіна, оскільки в 
українському перекладі ці ідеологеми дещо втрачають свій первісний семанти-
чний зміст. 

Слід відзначити, що для М. Гайдеггера подія (событие) є співбуттям з ін-
шими (Mitseinmitanderen), воно означає: «присутність завждивже є наявною в 
ситуаціях, спільних для нього й інших» [4]. Один з параграфів гайдеггерівсько-
го «Буття й часу» має саме таку назву: «Співприсутність інших і повсякденне 
співбуття» [6], де німецький мислитель вказує на те, що префікс «спів» треба 
розуміти екзістенціально, а не категоріально. «На основі цього спільного бут-
тявсвіті світ є завжди вже той, що я розділяю з Іншими. Світ присутності є спі-
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льнийсвіт. Буттяв є співбуттям з іншими. Всередині світу пособібуття є спів-
присутністю» [6, 142]. У нормативній повсякденній лексиці «подія» (співбут-
тя) сприймається як певна зміна, перетворення. Але подія (співбуття) не є 
зміною  це наявність нас у бутті, наша присутність. Тому, визначаючи архетип 
як співбуття, необхідно відзначити, що кожний архетип у якості співбуття, без-
умовно, припускає «співбуттязбагатьма» іншими архетипами, що, власне, і є 
його «вихідною інакшістю» (окремішньою характеристикою. – М.С.), тобто за 
всієї своєї інваріантності архетип, так само, як і за всієї своєї похідної абстракт-
ності, є потенційним і у « співбуттізбагатьма» стає варіативним.  

Чому ж мультфільм названий «Шарфик»? Про що цей фільм? Про шар-
фик? Відповідь одночасно є й простою, і складною. Ні, не про шарфик, а про 
чиюсь долю. За допомогою шарфика ми поринаємо в контекст долі (або кількох 
доль): не тільки маленького хлопчика і його родини, а всієї величезної країни. З 
цієї дрібної речі «виринає» величезна, невигадлива, нехитра гайдеггерівська іс-
тина долі. Ця істина представлена дуже важко, вона давить. Хоча, що може бу-
ти простіше, ніж така річ як шарфик?! М. Гайдеггер говорить, що такий 
контекст є прохід, він «витягує» нас у просвіток, через який нам являє себе чи-
ясь доля. У будьякому випадку – мистецтво є явленням долі, а доля є співбуттям-
подією, що звершилася (префікс з вжитий у значенні спів: рос. – состоялось. – 
М.С.) у часі. Шарфик – не просто річ, а ціла подія (звершення) або ж спів/буття. 
Шарфик є втіленням цілого комплексу архетипових образів у тому чи іншому 
співбутті. Але існує й зворотний взаємозв'язок, оскільки поняття «архетип» у кон-
тексті постмодерністської естетики сприймається нами так само, як певне спів-
буттяподія. У цьому контексті слід зауважити, що з позиції постмодернізму 
будьяка річ у якості спів/буття-події стає повідомленням. Тоді за Ж. Бод-
рійяром, шарфик, як певна подія (спів/буття)-повідомлення, містить у собі два 
рівні – об'єктивний (денотації) і суб'єктивний (конотації), через що річ набуває 
величезного соціокультурного навантаження: асоціативного, сутнісного, кон-
текстного; річ як подія (спів/буття)-повідомлення персоналізується, долучаєть-
ся до системи культури. Кількість конотацій може бути безмежною. Сам 
конотативний рівень має дуже складну структуру, причому коріння цієї струк-
тури сягає колективного несвідомого, тобто – архетипів. Таким чином, архети-
пи є базовим рівнем усіх конотацій будьякої події.  

У цьому контексті спливає на думку паралель «Шарфика» із шарфом ві-
домого французького письменника Антуана де Сент-Екзюпері, який носив ге-
рой однойменного твору «Маленький принц». У 1940 р., у перервах між боями 
з нацистами, Екзюпері малював на аркушах хлопчика: іноді він був крилатим, 
іноді – верхи на хмарі. Поступово крила перетворилися на довгий шарф (який 
носив і сам автор). Цей шарф став не просто річчю, а свого роду персоніфікаці-
єю: річчю, що здатна «вбирати в себе душевний досвід людини, у такий спосіб 
уособлюючи цілий світогляд» [1, 32]. Отже, шарфик, як повідомленнятекст, 
стає не просто світосприйняттям, світовідчуттям і світобаченням людей, але й 
безпосередньо набуває в даній ситуації ознак архетипу. Безумовно, архетип 
«шарфик», як і будьякий архетип, являє собою певну модель, що, за К. Юнґом, 
перебуває «завжди й скрізь у дії» [11]. Отже, зовнішній і внутрішній досвід лю-
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дей, які мають відношення до цієї речі, складається згідно з архетиповими фор-
мами. У конкретному випадку з архетипом «шарфик» деякі із цих форм стають 
символами (наприклад шарфик – символ мирної доби). Чим ближчим є символ 
до архетипу, тим він нуменозніший2, отже, шарфик є уособленням світу сакра-
льного. Як підкреслює М. Еліаде [10], уявлення про священне неминуче прису-
тнє у кожної людини на рівні структур колективного несвідомого й становить 
ядро її духовного життя. Взаємовідносини між індивідом і суспільством вибу-
довуються саме на цьому фундаменті, духовна традиція складається на основі 
переживання священного, вона зберігає, транслює, відтворює уявлення про 
священне.  

Посуті, усю драматургію мультфільму побудовано на подіях, що відбу-
ваються навколо цієї дрібної речі. На самому початку ми бачимо як мати дбай-
ливо в'яже шарфик у подарунок батькові на день народження. Поки що це – 
архетиповий образ миру, що згодом став символом мирної доби, турботи. Крім 
того, у мультфільмі незримо присутні архетипи Будинку3, сакрального Божест-
венного світла4, Тиші5, софійності, етичних і естетичних цінностей. Усі наведені 
архетипи є взаємозалежними й утворюють контекст, що, за М. Гайдеггером, є 
проходом, що «витягає» нас у просвіт Істини. Згодом шарфик стає вісником смер-
ті батька, і з цього моменту він – провісник «відходу» у небуття й водночас архе-
тип «вічного повернення» (Ф. Ніцше). Наприкінці мультфільму дитина засинає на 
підвіконні вічним сном, у якому зустрічається зі своїми рідними і йде з ними до 
світу Горнього, до Світла, розглянутий нами як християнський архетиповий моти-
вобраз. Залишається тільки шарфик, «сплетений» з архетипових образів в екзис-
тенціал турботи. У «Шарфику» фактично складається ситуація за М. Гайдеггером, 
коли не тільки люди, але й речі починають екзистиювати.  

Славнозвісне поняття «екзистенціал» М. Гайдеггер запроваджує у праці 
«Буття й час» замість традиційного філософського аристотелівського терміна 
«категорія» і «категоріальна система»6. За Гайдеггером, категоріальна система 
екзистиювати не вміє.  

Згідно з Гайдеггером поділ усього сущого на суб'єкт і об'єкт у класичній 
філософії не можуть схопити те споконвічне нерозчленоване ціле, з якого вихо-
дить фундаментальна онтологія німецького мислителя. Як пише П. Гайденко, 
«для того, щоб збагнути цю цілісність, необхідно створити нові засоби – понят-
тя особливого роду»[2]. Такими поняттями-екзистенціалами у М. Гайдеггера є 
«буттявсвіті», «буттядосмерті», «тимчасовість», «страх» або «жах», «турбота», 
«туга», «рішучість», «смерть» та інші.  

Дійсно, екзистенціал не є проявом чуттєвості в чистому вигляді, тут не 
«працюють» сенсуалізм і кантіанський підхід. За Гайдеггером екзистенціал 
«говорить» не про суще, а про буття сущого. А позаяк шарфик є річчю, то вона 
існує у світі, можна сказати, що світ «виявляє» себе через річ або ж – через речі. 
Виявляючи себе – «ось» – річ стає втіленою у присутності, тобто річ виявляє 
свою суть. Але суть свого часу може бути різноманітною, оскільки за нею є 
«уявність» (у рос. перекладі В. Бібіхіна – «кажущесть») людини, її «Я». Гайдег-
герівьска річ «являє себе», є наявною, тобто, уточнює В. Суханцева, «річ є су-
ще, що втілює у собі буття, суще, що бутує (рос. – бытийствующее сущее. – 
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М.С.) А предмет – є суще, що існує. Екзистенціал – це те, що має зв’язок з су-
щими, що бутують, тобто з речами. Екзистенціали – це те, за допомогою чого 
ми розмірюємо світ, тобто працює з сущим, що бутує» [5].  

Таким чином, екзистенціал – це можливість людини мати у своєму розпо-
рядженні Буття, оскільки, за М. Гайдеггером, передовсім людина складається з 
«цих рівнів відчуттів», чуттєвості, емоцій, і тільки потім – з розуму, а потім з – 
інтелекту, а потім – з інтелігібельних конструкцій тощо. Ми «зіткані» з невло-
вимого переплетення цих первісних езистенціалів, що властиві людині одразу й 
раптово, тому що ми негайно лякаємося, радіємо, відчуваємо раптовий сум. І 
тоді з'ясовується, що людська повсякденність є полем дії цих самих екзистенці-
алів, а людське буття, що перебуває так близько, що ми його просто не можемо 
розрізнити, проступає через наші екзистенціали. Таким чином, усі наші почуття 
є виявом буття. 

У світі нашої присутності відбувається зустріч сутностей, спроба взає-
модії з речами. Ця спроба в Гайдеггера називається «турбота». Не любов, а саме 
турбота. Цьому поняттю німецький філософ надає всеохоплюючого змісту, 
оскільки, за Гайдеггером, турбота є все. М. Гайдеггер, пише Р. Сафранскі, уво-
дить у культуру, «чарівне слово, за допомогою якого <…> змушує нас раптово 
побачити Повсякденне й Звичайне в зовсім іншому світлі, звучить так: турбота. 
“Життя є занепокоєність, причому саме така, яка виражається у схильності до 
створення легкого для себе для себе, до втечі” (GA 61,109)»[4]. Екзистенціал 
«турбота», напевно, є провідним у книзі «Буття й час». Але, як стверджує 
Р. Сафранскі, видатний німецький мислитель уже на лекціях для студентів7 від-
водив цьому феномену неабияке місце. З лекцій М. Гайдеггера випливає, що 
«“турбота” – це узагальнююче позначення для таких скерувань, як “для людини 
важливо те й те”, людина “турбується про щось”, “стурбована чимось”, “має 
намір щось заподіяти”, “стежить за порядком”, “порпається із чимось”, “бажає 
отримати якийсь результат”» [4]. 

Звісно, М. Гайдеггер під «турботою» мав на увазі не те, що людина час 
від часу чимось «опікується». Як підкреслює Р. Сафранскі, «турбота є однією з 
фундаментальних ознак conditio humana8. У гайдеггерівському розумінні цей 
термін має такі відтінки змісту, як от: «займатися чимось», «планувати», «піклува-
тися про когось або про щось», «тривожитися», «розраховувати», «передбачати». 
Гайдеггерівська турбота – це «додання мірності світу». В «Бутті й часі» парагра-
фів про радість і про любов, як про стани, що теж могли б породити питання про 
зміст буття, – немає. Значною мірою це пов'язано з особистістю самого автора, з 
настроями, що реально володіли ним, і з наданням ним переваги певним настроям. 
Для М. Гайдеггера екзистенціал турботи необхідно розглядати у тріаді турбота – 
присутність (нім. – Dasein) – спів/буття. Фактично шарфик у житті маленького 
хлопчика стає спів/присутністю або ж турботою інших, що «всередині світу є 
розімкненим (як внутрішнього світу людини, так і світу як такого; за 
В. Бібіхіним – «внутримирного». – М.С.) для присутності й тим самим також 
для спів/присутніх лише тому, що присутність за своєю суттю саме по собі є 
спів/буттям» [6, 144]. 
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«Шарфик» як присутністьподія (співбуттяподія) несе екзістенціальноон-
тологічний зміст. У цьому сенсі дуже важливою є наступна думка Гайдеггера 
про те, що «самотність присутності є теж співбуттям у світі», оскільки «подія й 
фактичність із-другом-буття ґрунтується …не на появі декількох “суб'єктів” ра-
зом» [6, 144]. У той момент, коли хлопчик залишається зовсім один, шарфик 
стає для нього вже не просто архетипом Дому, але й символом незримої прису-
тності близьких людей, що пішли в інший світ, але співприсутніми. Німецький 
мислитель доходить феноменального висновку, що «присутність є буття цьо-
го “поміж”» [6,157]: наявним суб'єктом і наявним об'єктом, між шарфиком і 
маленьким хлопчиком, ворожим зовнішнім світом і хлопчиком, померлими рі-
дними й хлопчиком.  

«Шарфик» стає тим сущим, присутністю, що «конструюється буттямусві-
ті, є завжди своє “ось”». М. Гайдеггер пише: «ОсьБуття розуміє себе із себе са-
мого як турботи. Тому турбота являє собою первинну цілісність буттєвої 
конституції осьбуття, яка, як така цілісність, завжди вважає себе в той або ін-
ший певний спосіб її множення бути. Ця буттєва цілісність як така завжди й по-
вною мірою представлена в будьякому способі буття отбуття» [9]. На думку 
М. Гайдеггера звичне словникове значення «ось» указує на «тут» і «там». Такі 
«тут» і «там» можливі тільки в тому випадку, коли є якесь «ось», тобто, як пи-
ше німецький філософ, «коли є суще, яке як буття “ось” розімкнуло просторо-
вість. Це суще несе у своєму найбутті рису незамкненості. Вираз “ось” має 
передбачає це сутнісне розімкнення. Через неї це суще (присутність) в одному 
цілому з буттямось світу є “ось” для самого себе» [6, 157]. Таким чином, шар-
фик стає тим самим «ось» як цілісності для хлопчика і водночас тим самим 
«ось», яке розмикає простір, розколює світ на «тут» і «там».  

Це буття присутності «онтологічно опорне структурне ціле як таке, ро-
биться доступно в певному повному перегляді через це ціле дивлячись на один 
початково одиничний феномен, що вже лежить у цілому, так що він онтологіч-
но фундує кожний структурний момент у його структуральній можливості» 
[6,210]. Отже, для того, щоб зрозуміти присутність нашого архетипу як ейдосу, 
ідеї речі, необхідно знайти такий спосіб розмикання, щоб присутність архети-
пового першообразу, першосмислу у вигляді ейдосуідеї «стала доступною у ві-
домому спрощенні».  

Для М. Гайдеггера структурна цілість шуканого буття разом з розімкну-
тим повинна стихійно вийти назовні завдяки феномену жаху. Тільки людині за-
повідано бути враженою від приголомшливої неузгодженості світу, відчути 
моторошну невідповідність бажаного й реального. Жах і страх виникають ра-
зом з людиною, оскільки тільки людині дано здригнутися від присутності, що 
несе тутбуття. У схованках підсвідомості дрімають примари, коли сон розуму 
народжує чудовиськ, що пов'язане з тим, що пам'ять людства у вигляді архети-
пів несе есхатологічні знаки й передвістя, втілені в екзистенціалах. Такі екзис-
тенціали є глибинним переживанням, без якого немислимо справжнє існування, 
дійсне сходження до справжнього буття. Слід зазначити, що окрім М. Гайдеггера 
протягом усієї історії людської культури до цього феномена в різних контекс-
тах зверталися багато філософів, письменників, мислителів. Ще в першій поло-
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вині ХІХ ст. визначний німецький поет і філософ І. Ґете пов'язував божественне 
для людини таїнство відкриття першофеномена з почуттям жаху. У Максімах та 
рефлексіях № 412 він писав: «Перед першофеноменами, коли вони неприкрито 
є нашим почуттям, ми відчуваємо рід переляку, ледве чи не жаху. Чуттєві люди 
рятуються у ніяковості; але швидко з’являється діловий звідникрозум і починає 
у свій спосіб поєднувати найблагородніше з найпідступнішим» [7, 592]. При 
цьому Ґете зазначав, що, незважаючи на почуття жаху, людина повинна бути 
здатною «підноситися до вищого розуму, щоб доторкнутися до божества, що 
відкривається у прафеноменах (курсив наш. – М.С.), фізичних і моральних, за 
якими воно стоїть і які від нього виходять» (Еккерман І.П. Розмови з Ґете в 
останні роки його життя. Запис від 13.02.1823 р.) [7, 592]. 

Однак особливого значення й призначення феномен страху/жаху набуде 
лише наприкінці ХІХ – ХХ ст. Датський теолог і філософ С. К’єркегер подає 
психологічне трактування жаху як «місця» народження людської екзистенції, 
переживання, що захоплює людину. Німецький філософ, психолог і психіатр 
К. Ясперс говорить про феномен «страх»; у французького філософа й письмен-
ника Ж.П. Сартра – це «екзистенціальна тривога», «нудота»; в А. Камю – «ну-
дьга», відомий етнограф і антрополог М. Еліаде пише про «жах перед 
історією». Екзистенціал «жах», «страх» має очевидне метафізичне походження, 
в основі якого – непереборне гірке одкровення, свого роду прозріння людини. 
Саме тому П. Гуревич пише про те, що «страх – молитва душі». І тут йдеться не 
про релігійне благоговіння, це є акт чистої екзистенції. Оскільки метафізичний 
страх і жах занурюють людину в найнеймовірніші стани, з’являється простір 
для безмежної людської фантазії, у якій є можливість через страх «пережити 
солодку мить блаженства» (П. Гуревич). Образи жаху – перетворення безмеж-
ної психічної енергії людини, а архетипи, що «кочують» у часі й просторі, не-
мов би затуляють людину від можливого саморуйнування, фрустрації. 

М. Гайдеггер визначає жах як буттєву можливість присутності «разом із 
самою в ньому присутністю, що розмикається», коли створюється можливість 
для «експліцитного схоплювання вихідної буттєвої цілості присутності. Буття 
останнього, – підкреслює німецький мислитель, – відкривається як турбота» 
[6, 211]. «Ось»шарфик як екзистенціал турботи – є спосіб розмикання, і водно-
час – сполучна ланка між «там», як мирним часом, турботою близьких, і 
«тут», як жахом війни, голодом, розрухою й смертю. Отже, буття сущого є 
турбота, у тому числі всієї родини з мультфільму й самого шарфика. Але тур-
бота також означає спрямованість до чогось. Не можна не погодитися з 
М. Гайдеггером у тому, що у своїй занепокоєності осьбуття стурбоване, зокре-
ма, своїм же буттям. «Як спрямованість до чогось, воно є спрямованістю до то-
го, що воно ще не є. Як турбота, осьбуття сутнісним чином перебуває на шляху 
до чогось, у своїй турботі воно існує до себе самого, як до того, що воно ще не 
є. Зміст його власного буття полягає саме в тому, щоб завжди мати попереду 
щось ще, що воно ще не є, що іще відсутнє. Ця постійна щевідсутність чогось 
означає, що буття осьбуття як турбота завжди, оскільки воно є, саметаки не за-
вершене, у нього завжди, оскільки воно існує, чогось бракує» [9].  
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Але далі, за Гайдеггером, приходить страшний момент, коли закінчується 
осьбуття, й такий момент завершення ми називаємо смертю, позаяк осьбуття 
досягло межі і, як суще, ні в чому не має потреби. Разом із цим «більшенічого-
непотрібно» суще більше не є отбуттям. Парадокс полягає в тому, що коли су-
ще досягає власного надміру, те його ж надмір і знищує його. Ми знаємо, що 
деякі люди, які відчули до самого кінця повноту життя осьбуття, часто говорять 
про втому від прожитого й пережитого, про те, що їм «більшенічогонепотріб-
но». Мабуть, із цього моменту можна говорити про те, що незабаром цих людей 
спіткає смерть. Інтуїтивне передчуття смерті – це закінченість у сенсі «ужене-
буттяось».  

Варто підкреслити, що М. Гайдеггер ніколи не був оптимістом, тим біль-
ше, що це спричинила вся історикокультурна ситуація, що склалася в Європі до 
30-х рр. ХХ ст. Осягнувши весь трагізм становища, що склалося, німецький фі-
лософ звертається до екзистенціалу смерті. Він пише, що «смерть не дозволяє 
мені відчути моє власне осьбуття, володіти ним у його повноті, але при цьому 
така можливість зберігається для Iнших, тих, з ким дане осьбуття колись пере-
бувало в якості спів/буття, тобто, осьбуття, яке ще існує, як співбуття з Іншими 
має можливість осягнути поглядом ось-буття Інших як завершене й прочитати 
відкриту в ньому цілісність буття такого сущого» [9]. Буденність цих слів спра-
вляє страшне й приголомшливе враження, тому що вони є в наявності про те, як 
щось (а саме – смерть) трапляється щодня й, ми це бачимо, завдяки цьому від-
чуваємо цілісність нашого осьбуття, але чомусь перестаємо думати про смерть 
як про сакральний акт. Саме тому ми не відчуваємо присутності екзистенціалу 
смерті з такою очевидною гостротою, коли, наприклад, бачимо телевізійні до-
кументальні епізоди воєн, стихійних лих, масових смертей тощо.  

Наступним кроком у розумінні феномена «шарфик» є знаменита гайдег-
герівська філософія розуміння речі, яку мислитель відрізняє від об'єкта9. У тра-
диційному філософському розумінні об'єкт – це протиставлена й відчужена 
сутність. Але ж річ – це те, що зігріте людським теплом, і те, через що людині 
являється буття! Тому у Гайдеггера й виникає культ звичайної речей, тих, що 
перебувають з нами, оточують нас і належать до поняття побуту. На запитання 
«Що є побут?» В. Суханцева відповідає, що це одомашнене, приручене Буття. 
А щоденність – це сама людина, яка має буття й має місце в бутті. Ми повністю 
згодні з В. Суханцевою в тому, що кожна річ, що випадає з контексту цього 
обжитого, повсякденного світу, моментально перетворюється на об'єкт. Але ж 
ми прекрасно знаємо, як болить (болить нам) будьяка річ після того, коли 
«йдуть» дорогі нам люди! І це не містика. Просто це означає, що річ «зрослася» 
із цією людиною, вона знаменує її, і для нас вона – його сутність. Так через 
«річ» М. Гайдеггер крок за кроком показує істинність людського світу, й у кон-
тексті цієї філософії дивним чином «висвітлює» річ на ім’я «шарфик» у мульт-
фільмі К. Газізової. 

Шарфик – це гайдеггерівський «просвіт» істини, річ, яка несе на собі «пе-
чатку» не «щойности» (на думку Арістотеля, щойність для кожної речі є те, що 
говориться про неї саму з огляду на її смисл), а «хтойности». Сам М. Гайдеггер 
вважає, що ключем до розуміння буття є поділ сущого на два роди: сущещо 
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(«щойність») і сущехто («ктойность»). Буття сущого як «щойности» у Гайдег-
гера позначається словом «екзистенція». Людина, вважає мислитель, це «суще, 
що існує способом екзистенції <...> Тільки людина екзистує». На його думку, 
скеля, дерево, кінь існують, але вони не екзистують. Це не означає, продовжує 
Гайдеггер, що людина – дійсно суще, а все інше – недійсне, «уявність» (за 
В. Бібіхіним  «кажущесть») або – людська прозирливість. Саме в цьому, на наш 
погляд, криється геніальність «хтойности», речі (у нашому контексті – шарфи-
ка), що несе в собі весь комплекс не тільки архетипічних першообразів, але й 
почуттів, переживань, а саме – екзистенцій. Така «хтойність» є архетиповою 
пам'яттю про мирний час, дім, родину. Тепло материнських рук, її турбота, лю-
бов спочатку передається разом із шарфиком батькові, потім – доньці й, зреш-
тою, маленькому синові.  

Мабуть, «хтойність» шарфика – в контексті фундаментальної гайдегге-
рівської онтології є співвідносною з його трактуванням художнього витвору як 
виявленням істини. Розмірковуючи над картиною Ван Гога, улюбленого худо-
жника Гайдеггера, який зображує селянські черевики, визначний німецький ми-
слитель блискуче аналізує співвідношення речі й художнього витвору. На 
думку М. Гайдеггера, через зображення на полотні простих поношених череви-
ків, як цілого світу селянського життя, художній витвір розуміється як просвіт 
буття, і в цьому сенсі не річ стає підручною для виявлення істини, а сам худож-
ній твір виявляє істину.  

У мультфільмі «Шарфик» проста річ із найближчого оточення (треба за-
значити, що сам М. Гайдеггер ставився до побутових речей із благоговінням і 
передбачливістю) – шарфик, говорячи мовою німецького мислителя, творить 
полісмислове поле, нескінченність архетипових ідей і образів, почуттів і від-
чуттів, стає носієм екзистенції багатьох людей. Та й сам мультфільм, як худож-
ній витвір, є «виготовлена річ», у якій, за Гайдеггером, «є одкровення іншого: 
витвір є алегорія. З річчю, зробленою й виготовленою, у художньому витворі 
сполучене й зведене воєдино ще щось інше» [8,87]. Шарфик і сам стає пам'яттю 
або пам'яткою, що, за Ф. Гваттарі та Ж. Делюзом «не поминає й тріумфує щось, 
що відбулося, а передає майбутньому слухові ті стійкі відчуття, які втілюють у 
собі спів/буттяподію: знову й знову повторюване страждання людей, їхнє збу-
рювання, що відбувається знову й знову, їхню знову й знову поновлювану бо-
ротьбу» [3,205]. 

На думку М. Гайдеггера, речі – теж живі, вони живуть, «бутують» (тобто 
є наявними у бутті), а отже, присутні в Dasein. Тому шарфик – це вічне архети-
пове повернення до джерел не просто буття, а « тутбуття», «буттявсвіті» як по-
дії. Але, за Гайдеггером, щоби повернутися – необхідно піти. У фільмі тема 
повернення, як пам'яті через архетипконцепт шарфика, заглушається темою 
відходу. Виникає свого роду нескінченне замкнене коло, коли немає повернен-
ня без відходу й відходу без повернення. Шарфик є не тільки гайдеггерівським 
екзистенціалом, але й архетипомконцептом усього, що пов'язане з Пам'яттю, а 
саме: шарфик – це безмежний світ не лише однієї маленької родини, у ньому 
(цьому світі) закладені як пам'ять архетипові ціннісні універсалії всієї культури, 
що пронизують увесь масив її історії. 
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Примітки 
 
1 Короткометражний мультфільм «Шарфик» отримав приз за кращу музику на 

Міжнародному фестивалі Clearwater Film and Music Festival у США (2010). Незважа-
ючи на те, що Clearwater Film and Music Festival – фестиваль ігрового кіно, журі ухва-
лило рішення прийняти на конкурс «Шарфик» як «твір, що вирізняється особливими 
художніми достоїнствами». Мультфільм – американського виробництва, хоча автор 
його ідеї та режисер – Карина Газізова – народилася в СанктПетербурзі, а музику до 
мультфільму написав знаний український композитор Ігор Стецюк.  

2 Numen (лат. – дух) – термін введений Р.Отто для позначення священного. 
3 Для нас гайдеггерівське розуміння Дому – це архетип, що є характерним прак-

тично для всіх культур. Дім – це не просто відчуття тепла та затишку, а, свого роду, 
етос. Простежуючи етимологію слова «етос», М. Гайдеггер підкрслював, що спершу у 
древних греків воно означало житло, місцезнаходження, тобто присутність у світі. 
Проте вже за Новітньої доби «етос» перетворився на «етику», й «присутність людини 
на своєму місці» стала абстрактною системою норм та правил поводження, викриви-
вши початковий зміст цього слова. 

4 Відомо, що ідея Світла є однією з тих, що домінує у всіх релігіях, особливо у 
православній християнській традиції. Тому ідея світла Божественного, як вияву Бога, 
у нашому розумінні, є «архетип архетипів» (Філон Іудей Александрійський). Ідея сві-
тла є гайдеггерівське розуміння Cвітла як просвітку істини у художньому творінні. 

5 Архетип Тиші є тим, із чого все бере свій початок й чим все закінчується. Ти-
ша є певним першопочатковим Абсолютом всього, що з’явилося та існує в Дусі й 
матерії. Завдяки архетипу Тиші ми наближаємося до розуміння єдиної, загальносвіто-
вої священної прамови духу, що поєднує час та простір. Архетип Тиші несе в собі пе-
вний сакральний зміст і протягом всієї історії людства втілює есхатологічні змісти 
культури. 

6 Слід зазначити, що й у Аристотеля не все вкладалося у вигадані ним самим 
категорії. Саме тому у давньогрецького філософа виникає знана ентелехія, позаяк він 
намагався зрозуміти: звідкіля виникає дещо, що надає всьому життя.  

7 М.Гайдеггер читав лекції «Феноменологічна інтерпретація Аристотеля» сту-
дентам у Фрайбурзькому університеті зимнього семестру 1921 – 1922 року. 

8 Людської ситуації, умов існування людського роду (лат.). 
9 М.Гайдеггер критикував попередню європейську філософію як метафізику 

сущого, що протиствляється суб’єкту. 
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 
 
У статті розкривається сутність соціалізації особистості, зокрема культурної в 

сучасних умовах розвитку українського суспільства. Аналізуються суспільні процеси 
та їх роль в культурній соціалізації особистості. Розглядається сутність основних 
компонентів культури та їх вплив на процес соціалізації особистості.  

Ключові слова: соціалізація, культурна соціалізація, ціннісні орієнтації, віру-
вання, звичаї. 

 
In this article opens up essence of socialization of personality, in particular cultural in 

the modern terms of development of Ukrainian society. Public processes and their role are 
analysed in cultural socialization of personality. Essence of basic components of culture and 
their influence is examined on the process of socialization of personality.  

Key words: socialization, cultural socialization, valued orientations, beliefs, tradi-
tions. 

 
На сучасному етапі розвитку українського суспільства є актуальним до-

слідження процесу соціалізації, так як формуються нові соціальноекономічні, 
політичні, культурні умови соціалізації особистості. Входження в соціум відбу-
вається шляхом засвоєння індивідом необхідної кількості знань, норм, звичаїв, 
традицій, ціннісних орієнтацій, зразків і навиків поведінки, які дозволяють гар-
монійно співіснувати у соціумі, тобто здійснюється процес соціалізації, в тому 
числі і культурної.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій вказує на те, що за останній час 
відбулася суттєва соціальноекономічна, політична, ідеологічна, духовнокульту-
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рна переорієнтація суспільства, як наслідок виникла потреба засвоєння нових 
соціальних цінностей, ідеалів, норм, що в свою чергу впливає на процес соціа-
лізації особистості. Тому і набувають актуальності дослідження особливостей 
соціалізації, зокрема культурної в сучасних умовах розвитку суспільства.  

Дослідженням соціалізації присвячені праці, як вітчизняних, так і зарубі-
жних науковців, зокрема К. Клакхона, А. Ковальової, Р. Лінтона, А. Лукова, 
В. Москаленко, М. Шульги та ін., проте не досить повно розкриті особливості 
культурної соціалізації. 

Невирішені питання у дослідженні соціалізації особистості, зокрема 
культурної полягають у потребі поглибленого аналізу впливу важливих компо-
нентів культури, зокрема цінностей, вірувань, звичаїв на процес соціалізації за 
сучасних умов розвитку соціуму. 

Тому, метою статті є виявлення особливостей культурної соціалізації 
особистості на сучасному етапі розвитку суспільства. При написанні статті бу-
ли поставлені такі завдання: 

– розкрити сутність соціалізації особистості, зокрема культурної на су-
часному етапі розвитку людства; 

– проаналізувати вплив основних компонентів культури на соціалізацію 
особистості; 

– охарактеризувати суспільні процеси та їх вплив на соціалізацію індивіда. 
Соціальна інтеграція є важливим фактором у житті кожної людини, а за-

своєння певних знань, звичаїв, цінностей, зразків та навиків поведінки, дають 
можливість повноцінного функціонування у суспільстві. Процес засвоєння ін-
дивідом норм суспільного життя та культури визначається поняттями «соціалі-
зація» та «інкультурація». Ці поняття за змістом багато в чому співпадають, так 
як передбачають засвоєння людьми культурних форм, тому нерідко використо-
вуються як синоніми, але більшість науковців вважають необхідним розрізняти 
ці терміни та їх особливості. Проте на сучасному етапі розмежування понять 
«інкультурація» і «соціалізація» залишається дискусійним у науці. 

Наприклад, Д. Матсумото вважає, що соціалізація – процеси і механізми, 
за допомогою яких люди пізнають соціальні і культурні норми, а інкультурація – 
продукти процесу соціалізації. Хоча практично всі дослідники погоджуються з 
тим, що соціалізація більш універсальна, а інкультурація – культурно  специфі-
чна. Але ці процеси нерозривно пов’язані один з одним, так як кожна людина в 
своєму індивідуальному розвитку досягає специфічної для даної культури соці-
алізації та загальної інкультурації [4]. 

Тому, ці процеси оминути неможливо, адже в наслідок інкультурації лю-
дина стає здатною вільно орієнтуватися в навколишньому середовищі, користу-
ватися певними предметами культури, які створені попередніми поколіннями, 
обмінюватися результатами фізичної та розумової праці, знаходити спільну мо-
ву з іншими людьми. Тобто людина навчається традиціям і нормам поведінки у 
конкретній культурі.  

У свою чергу соціалізація – процес засвоєння індивідом культурних норм, 
соціальних ролей, системи цінностей суспільства завдяки чому відбувається 
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перетворення людини в соціального індивіда, що надає можливість стати пов-
ноправним членом суспільства, вільно виконувати відповідні соціальні ролі та 
успішно функціонувати в ньому [4].  

Соціалізація – це двосторонній процес, який полягає, з одного боку, в пе-
редачі суспільством історичного досвіду, знань, цінностей і норм, а з іншого, в 
їх засвоєнні індивідом. Тому соціалізація відіграє важливу роль, як в житті сус-
пільства, так і особистості. Адже від соціалізації залежить, наскільки особис-
тість, засвоївши існуючі у суспільстві цінності та норми поведінки, зможе 
реалізувати себе, проявити свої здібності та вміння. Натомість для суспільства 
важливо засвоєння новими поколіннями досвіду та знань старших поколінь. 
Проте недоліки в системі соціалізації можуть призвести до конфліктів між по-
коліннями, дезорганізації соціального життя і до розпаду суспільства та його 
культури.  

Взагалі, соціалізація – це процес формування особистості (зміни у психі-
ці, свідомості під впливом виховання), а також умови і спосіб життя, освоєння і 
засвоєння культури (норм, ідеалів, цінностей) [12, 16–18]. Під час становлення 
особистості формуються основні вміння та навики, які необхідні для повноцін-
ного функціонування особистості в різноманітних структурах суспільства, за-
своюються традиції і звичаї, суть і значення знакових систем, як наслідок 
людина набуває досвід. Саме більшу частину уявлень про навколишній світ во-
на здобуває використовуючи соціальний досвід, буденні знання, накопичені 
попередніми поколіннями, що передаються через традиції, повсякденне спілку-
вання, у процесі навчання як в сім’ї, так і в освітніх закладах, тобто відбуваєть-
ся соціалізація особистості.  

Соціалізація особистості – це взаємодія людини та спільноти, механізма-
ми якої є адаптація, індивідуалізація та інтеграція – особистісне зростання, що 
відбувається в процесі вирішення протиріч, які виникають у цій взаємодії. Роз-
виток особистості як процес «соціалізації індивіда» здійснюється за конкретних 
соціальних умов: сім’ї, найближчого оточення, певних соціальнополітичних, 
економічних умов регіону, країни, етносоціокультурних, національних тради-
цій того народу, представником якого вона є [11, 353].  

Процес освоєння соціального досвіду особистістю продовжується впро-
довж життя. Відбувається освоєння і суспільної культури, що надає можливість 
зрозуміти та свідомо діяти в її рамках. Завдяки цьому процесу культура формує 
нових членів соціуму, вчить як треба себе поводити, що необхідно робити, щоб 
досягти основних життєвих цілей.  

З розглянутого вище можна зробити висновок, що соціалізація є вагомим 
процесом у розвитку особистості, в тому числі і культурна. Враховуючи ті змі-
ни, які відбуваються нині в культурі та суспільстві взагалі, актуальності набу-
ває саме виявлення особливостей культурної соціалізації, яка включає в себе 
певну сукупність культурних зразків, які визнаються більшістю та реалізуються 
в життєдіяльності. Адже поведінка і діяльність людини визначається звичаями, 
нормами, віруваннями, цінностями, що притаманні даній культурі, які можуть 
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змінюватися, зникати і виникати залежно від процесів, що відбуваються у сус-
пільстві.  

Культурна соціалізація – це двосторонній процес постійної передачі сус-
пільством і засвоєння індивідом впродовж всього свого життя, особливо в мо-
лодому віці через посередництво соціалізуючих інститутів (мови як засобу 
комунікації, ігрової діяльності, освіти, ЗМІ), культурних цінностей, реалій та 
ідеалів культури, вироблення культурних потреб і інтересів, установок, життє-
вих орієнтацій, етнокультурної самоідентифікації, організації дозвілля, худож-
ніх переваг, як наслідок  формування культурних картин світу, що дозволяє 
індивіду функціонувати в просторі культури даного суспільства. Із різних типів 
соціалізації, культурна може бути виділена як інтегруюча, та яка надає основ-
ний напрямок загальному процесу соціалізації [7]. 

Одним із вагомих компонентів культури є цінності. В процесі соціалізації 
вони спрямовані на інтерпретацію та оцінку змісту інтересів суспільства, групи, 
самої особистості.  

Цінності становлять фундамент культури, а предметним полем форму-
вання цінностей виступає культура, яка є ядром, основою будівлі суспільного 
життя, в свою чергу цінності – осередком духовного життя суспільства. Без ус-
відомлення людиною змісту цінностей, якими вона керується, неможливо ви-
значити цілі її діяльності, які відображаються категорією ціннісної орієнтації і 
утворюються на основі системи цінностей [10, 454].  

Взагалі цінності – це конкретні особистісні орієнтири, які відображають 
стійкі переваги у виборі життєвих пріоритетів. 

На сьогодні розвиток українського суспільства характеризується як пері-
од трансформаційних процесів, що обумовлений пошуком власного шляху роз-
витку та зміни цінностей. Проблеми соціальноекономічного, політичного, 
культурного характеру впливають на систему цінностей українського народу. 
Нині соціальноекономічні проблеми ускладнюються культурною кризою, яка 
впливає на формування ціннісних орієнтацій та спричиняє моральний занепад 
нашого суспільства. А низький культурний рівень суспільства призводить до 
створення системи утилітарних цінностей, тобто людина переймається лише 
власними інтересами, не цінуючи потреби інших людей та суспільства в ціло-
му, а перевага подекуди матеріальних цінностей над духовними призводить до 
того, що духовна сутність людини витісняється прагматизмом та примітивним 
мисленням, духовнокультурний розвиток особистості порушується. 

Як відомо, ціннісна орієнтація виявляється як певна ієрархія переваг, що 
їх людина надає матеріальним, соціальним і духовним цінностям, а за умов су-
часної не стабільної ситуації в суспільстві досить відчутна перевага матеріаль-
них мотивів, то ж внаслідок цього змінюється ціннісне значення праці, а саме 
зростає цінність наявності роботи та зростання вимог до рівня заробітної плати, 
можливості професійної кар’єри. Проте нехтування духовнокультурними цін-
ностями призводить до негативних наслідків, таких як підвищення рівня зло-
чинності, самогубств, алкоголізму і нестабільності в сім’ї, наркоманії та 
душевних проблем індивіда та суспільства. 
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Л. Виговський зазначає, що одним із проявів духовної кризи є неусвідом-
лення людиною сенсу свого буття, оскільки без цього людина не може усвідо-
мити власні цінності та займатися творенням самої себе як особистості [3]. 
Нині моральна криза в нашому суспільстві в першу чергу має свій прояв у мо-
лодіжному русі. 

На сучасному етапі серед рейтингу основних цінностей, у життєдіяльнос-
ті молоді, сім’я, оточення друзів, робота, в тому числі матеріальне забезпечен-
ня, кар’єра були і залишаються найважливішими складовими життя, а більш 
високий рівень зацікавленості молоді політикою та власним бізнесом вже озна-
чає зміну системи життєвих орієнтирів. Все це можна пояснити тим, що через 
ЗМІ пропагуються західні цінності, причому відповідна установка формується 
не на основі рефлексії, а впливає на почуття і підсвідомість. Фактично склада-
ється контркультура молоді, яка характеризується сприйняттям надто індивіду-
алістичних принципів і моделей поведінки (егоїзму, намагання жити за рахунок 
інших, насилля і т.д.) та не сприйняття таких важливих усталених компонентів 
культури як християнська етика і особиста відповідальність. На сьогодні витра-
чаються великі кошти і зусилля на інформаційний ширпотреб, який отруює мо-
зок, психіку, з метою пригнічення розумової діяльності людини [5].  

Як зазначає Л. Морозова, нині переважна більшість молодих людей, за-
клопотана повсякденними проблемами і негараздами, має невисокий рівень 
культурних потреб, що реалізуються, переважно, в епізодичних і непослідовних 
зверненнях до культурних цінностей. Культурні потреби і запити, як правило, 
зводяться до найбільш простих і невимогливих проявів, а саме перегляд теле-
передач, відвідування дискотек, клубних вечорів, натомість відвідування кон-
цертів класичної музики, музеїв, виставок, що потребує певного рівня компе-
тентності, не є поширеним способом проведення дозвілля, що спричиняє 
прагматизацію свідомості, усіх духовних джерел молоді [8, 230–237].  

Безумовно така ситуація впливає на культурну соціалізацію особистості, 
її процес змінюється, порівняно з попередніми поколіннями, що має відобра-
ження і в ціннісних орієнтаціях молодого покоління. 

Наступним вагомим компонентом культури є вірування. Віра та віруван-
ня є формою прояву релігійної культури конкретного народу. Взагалі у віру-
ваннях закладені загальнолюдські цінності та норми життя, тому для соціалізації 
особистості, для збереження «людського в людині» релігія та вірування віді-
грають одну із важливих ролей. 

Нині людина, пізнаючи світ, деяким явищам не може дати пояснення, тим 
самим збільшуються підстави для віри. А. Колодний вважає, що людина має ба-
гато позараціонального знання, яке не визначається раціональним знанням і яке 
має велике значення у нашому житті. До цих знань можна віднести все те, що 
підказує нам наше серце, відчуття, інтуїція. Релігійна віра – це внутрішня впев-
неність людини в існуванні вищої істоти, сили, яка надає норми моралі та поря-
тунок. Віра в диво є необхідним елементом релігійності, є необхідністю 
повірити в дива всупереч розуму або відмовитися від релігійності [1].  
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Сьогодні українській культурі притаманна поліконфесійність, а сповіду-
вання тієї чи іншої релігії стало особистою справою кожної людини, що по-
сприяло релігійним пошукам.  

Нині відбувається новий етап в еволюції релігії, що має свій прояв у зме-
ншенні авторитету традиційної релігії, з її сформованою обрядовістю та фор-
муванню нової нетрадиційної релігійності. Цьому сприяє індивідуалізація 
повсякденної релігійної свідомості, вільний вибір релігійного вчення, поши-
рення релігійного плюралізму, толерантність до інших релігійних традицій, се-
куляризація світу та інтерес до ірраціонального, а саме до вчень східних 
традицій, магії, окультизму, астрології як намагання знову відкрити для себе 
сакральне. А завдяки masmedia, книжкам, комп’ютерній мережі, релігійні знан-
ня, які в багатьох релігіях були таємними, стають доступними.  

Важливо звернути увагу на те, що сучасна інформаційна мережа пропо-
нує різноманітні нетрадиційні для нашого суспільства і ментальності вірування 
через телевізійні, супутникові канали, Інтернет. Нині в релігійному житті зрос-
тає роль використання Інтернетмережі. Сучасна, адаптована до глобальних 
процесів людина відчуватиме себе комфортно в церкві, яка не відстає від вимог 
часу, тому церкви намагаються підтримувати зв’язок з віруючими і через Ін-
тернетмережу.  

Аналізуючи вплив глобалізації та інформатизації на релігійні процеси, 
можна зазначити, що людство знаходиться в пошуку нових смислів свого існу-
вання. Адже глобалізаційні процеси посприяли прискореним темпам демокра-
тизації, зростанню соціальної мобільності населення, міграційних потоків, 
підвищенню впливу міжнародних правових норм, зокрема прав людини і сво-
боди совісті, що, в свою чергу, впливає на релігійне життя людства. 

Нині людина шукає таку релігію, яка врівноважила б її психіку, зробила б 
її впевненою у сімейному та індивідуальному житті. Нові релігії, на відміну від 
традиційних, вчать людину насамперед вирішувати свої нинішні життєві про-
блеми, як бути здоровими, як зробити життя не випробуванням, а радістю, при 
цьому використовують навіть наукові здобутки. Тому і відбувається послаб-
лення впливу традиційних релігій та набувають поширення нові релігійні течій, 
що є одним із факторів глобалізаційних процесів та зміни світоглядних позицій 
людини. Хоча традиційні релігії, як зазначає Г. Кулагіна, і надалі будуть збері-
гатися як елементи національних культур, частково перешкоджати процесам 
глобалізації [6, 35–45].  

Як наслідок зростає категорія віруючих без конфесійної належності 
(«християн узагалі») – це є свідченням того, що на сучасному етапі з’являються 
нові форми релігійності, а віруючі цієї категорії не мають певного релігійного 
світогляду та чіткого уявлення про конфесійні відмінності, вони виявляють 
симпатію до тих чи інших релігійних традицій, які іноді не пов’язані з націона-
льними релігійними конфесіями.  

Одним із важливих компонентів культури є звичаї. Звичай – це один з 
найістотніших елементів традиції, втілений у стійких загально визначених сте-
реотипах поведінки та діяльності людей, спосіб орієнтації на певні реальні чи 
бажані моделі (зразки, еталони) співжиття та життєдіяльності соціальних 
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суб’єктів (спільнот, індивідів), найважливіші компоненти соціальних норм [11, 
353]. У процесі соціалізації особистості соціальними нормами будуть ті, які ви-
конують функцію регулювання цього процесу. Проте ці норми не лише регу-
люють соціальну поведінку людей, але і вимагають від них певних дій для 
реалізації індивідуальних і суспільних інтересів, так як поведінка, яка не відпо-
відає нормам, викликає негативну реакцію у інших людей. 

У свою чергу, звичаї є засобами регулювання соціальних відносин та 
охоплюють усі сфери життєдіяльності суспільства. У процесі соціалізації осо-
бистості звичаї і традиції займають важливе місце. Проте в сучасних умовах 
розповсюдження масової культури, більшість звичаїв і традицій відходять в 
минуле або суттєво деформуються. Нині масова культура пов’язана зі звичаями 
так званого престижного споживання. Феномен престижного споживання соці-
олог та економіст Т. Веблен в своїй роботі «Теория праздного класса» тракту-
вав як «показне споживання», що направлене на демонстрацію високого 
соціального статусу. Тобто придбаний товар використовується не за своїм пря-
мим призначенням, а з метою вразити інших людей. Таким чином, відбувають-
ся зміни в ціннісних орієнтаціях заможних верств населення у бік демонстрації 
соціального статусу за допомогою якості споживання [2, 108]. 

Т. Веблен зазначав, що «показне споживання» найбільше має прояв у до-
звіллі, яке можна розглядати як «символ соціальної диференціації», відповідно 
індивід співвідносить себе з певною соціальною категорією, тим самим отримує 
можливість соціального самоствердження [9, 301–304]. 

Становлення ідеології суспільства масового споживання призводить до 
того, що дозвілля стає для людини не стільки насолодою вільним часом, скіль-
ки споживанням невиробничого часу, тим самим людина орієнтується на під-
твердження свого соціального статусу, платоспроможності. Сьогодні дозвіллєві 
практики і супутні товари стають об’єктом бажань не через необхідність їх 
споживання, а способом заявити про себе оточуючим [9]. 

На сьогодні споживання – це свого роду діяльність (творче рішення скла-
дних задач, навчання, розвага), процес взаємодії з іншими людьми (обмін інфо-
рмацією, змагання, об’єднання в групи), образ мислення та життя [9, 301–304].  

Слід відзначити, що на сучасному етапі вплив масової культури відміча-
ється і в художній творчості. В художній творчості вона виконує специфічні 
соціальні функції, однією з головних є ілюзорнокомпенсаторна – залучення 
людини до світу ілюзорного досвіду, що передбачає можливість відволікти лю-
дину від соціальної активності, пристосувати до існуючих умов, конформізму. 
Тому в масовій культурі використовуються такі жанри мистецтва, як детектив, 
вестерн, мелодрама, мюзикл, комікс, що створюють спрощенні «версії життя». 

Таким чином у сучасному суспільстві звичаї і традиції попередніх поко-
лінь зберігаються, проте масова культура впливає на розвиток особистості і 
сприяє формуванню нових варіацій звичаїв і традицій, як наслідок змінюються 
орієнтири людини, що впливає і на процес культурної соціалізації особистості. 

Отже, культурна соціалізація сучасної особистості обумовлена об’єктив-
ними та суб’єктивними факторами, які пов’язані з її внутрішнім станом, систе-
мою цінностей, віруваннями, поведінкою та діяльністю, що визначають її 
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культурну активність. У свою чергу, метою культурної соціалізації є включення 
особистості в систему суспільнокультурних відносин та існуючу соціальну 
структуру, тобто виховання гуманності і культури в кожній людині, що досяга-
ється шляхом формування базових духовних цінностей та включення їх в сус-
пільний процес. Проте на сьогодні в структурі духовного світу багатьох людей 
домінує прибуток, споживання та дозвілля як цінність, а в розвитку її культури 
спостерігається переважно духовна закостенілість. Цьому сприяє розповсю-
дження масової культури, яка послаблює установки на духовні цінності, що спри-
чиняє свого роду стандартизацію потреб і смаків. Як наслідок змінюється процес 
соціалізації особистості, її взаємовідносини в суспільстві, так як на сьогодні вся 
увага людини переважно направлена на матеріальне благополуччя і особистий ус-
піх, престиж та соціальний статус, що є прямим свідченням панування в суспіль-
ній свідомості в більшій мірі споживацького способу життя.  
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У даній статті проаналізовано проблеми, пов'язані з тематикою традиціоналіз-

му та неотрадиціоналізму, глибинні причини архетипічного характеру, що визнача-
ють особливості культури сучасного суспільства. 
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In the research literature the various problems connected with the subjects of the tra-

ditionalism and neotraditionalism, the deep reasons of the archetypic character which define 
the features of the culture of the modern society are analysed. 
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Важливим об’єктом дослідження теорії культури на сучасному етапі її 

розвитку є явище традиціоналізму й неотрадиціоналізму шляхом розкриття ар-
хетипічних механізмів – вроджених психічних структур, образів та мотивів, що 
становлять зміст колективного безсвідомого – глибинних засад загальнолюдсь-
кої символіки сновидінь, міфів, казок та інших продуктів художньої творчості.  

Поняття неотрадиціоналізму виникло в процесі поглибленого досліджен-
ня широкого кола культурномистецьких явищ у контексті функціонування тра-
диції – потужного каналу збереження та передачі інформації й духовних 
цінностей від покоління до покоління. Неотрадиціоналізм сформувався у другій 
половині ХХ ст. як узагальнене найменування художніх напрямків, альтернати-
вних радикальним амбіціям. Активно протидіючи, традиція й авангард у той же 
час співіснують або ж невпинно перемежовуються. Компромісними, авангард-
нотрадиційними правомірно вважати, зокрема, метафізичний живопис, магіч-
ний реалізм, а також різноманітні тенденції постмодернізму. Неотрадиціоналізм 
декларує наявність нових ціннісних орієнтацій, критичних щодо грубого інди-
відуалізму та споживацтва, зважаючи на сучасні базові соціальні інститути [10]. 
Унаслідок цього з різних історикокультурних традицій виокремлюються нові 
позаісторичні структури, зорієнтовані на осмислену художньокреативну діяль-
ність людини.  

Отже, є цілком природним, що неотрадиціоналізм передбачає прогнозу-
вання появи певної культурної традиції, яка у прийдешньому має бути відтворена 
та посилена, й тому він є принципово несумісним з концептами модернізму. Істо-
ричний вимір неотрадиціоналізму в умовах соціокультурної модернізації пов'яза-
ний з розмиванням й, у граничному випадку, втратою колективної ідентичності. 
Для конструювання ж нової ідентичності необхідні глибинні підстави, інваріан-
тні для певної культури. Деякі вчені констатують наявність своєрідних культу-
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рних генів – «мемів» [17, 52]), які приймаються колективним несвідомим a 
prіorі. З позицій морфології культури О. Шпенглера зазначене явище кваліфіку-
ється як «глибинне пробудження душі», властиве кожному народові і яке «зав-
жди залишається підпорядкованим прасимволові саме своєї, й жодної іншої 
культури» [15, 289]. У цьому зв'язку доцільно послатися також на культуроло-
гічну концепцію П. Сорокіна, який називав апріорні підстави універсальними 
елементами людської культури, котрі визначають не лише її «душу, тіло та со-
ціокультурну фізіономіку», але й весь подальший соціокультурний розвиток 
людини як інтегрованої цілісності [14, 44]. 

Відтак у неотрадиціоналізмі широко модифікуються призначення і зміст 
традиції. Принципова відмінність неотрадиціоналізму від традиціоналізму вба-
чається у пріоритетові рефлексуючої свідомості як динамічної основи відтво-
рення традиції. У межах неотрадиціоналізму спосіб виконання свідомої дії 
ґрунтується на раціональній доцільності й символьному позначенні соціокуль-
турної реальності. Дотримання ж осучаснених звичаїв і ритуалів сприяє реалі-
зації функції самоідентифікації особи як культурного суб'єкта. 

Ідея можливості встановлення позаісторичного соціального порядку у су-
часному суспільстві трансформувалася в ідею необхідності повернення до архаїки. 
Як наслідок окреслилася межа, яка розділяє філософський консерватизм ХІХ 
ст. і філософський архаїзм (А. Тойнбі) або інтегральний традиціоналізм 
(Р. Генон). 

Концепцію неотрадиціоналізму поглиблено досліджували американські 
культурологи Ш. Айзенштадт, С. Уїтейкер, Дж. Газфілд, Л. і С. Рудольф у кон-
тексті функціонування феномена традиції у сучасному глобалізованому світі. 
Сучасні російські дослідники (Е. Паїн, Л. Гудков, В. Любін, Г. Звєрєва, 
А. Мочкін та інші) вивчають специфіку й прогнозують подальші перспективи 
процесів неотрадиціоналізму. Явище неотрадиціоналізму у духовній культурі 
розглядається, зокрема, у контексті обрядотворчості (Л. Гудков, Ю. Левада та 
інші). Прояви ж неотрадиціоналізму у культурі висвітлюється переважно з со-
ціологічних позицій (О. Проскурякова, С. Мадюкова, П. Сорокін та інші).  

Архетипічний же аспект дослідження культури неотрадиціоналізму про-
довжує залишатися малодослідженим, і, певною мірою, подоланню цієї про-
блеми може слугувати пропонована стаття. 

Одну з перших спроб аналізу традиціоналізму та неотрадиціоналізму у 
рамках соціокультурного підходу здійснив російський і американський соціо-
лог П. Сорокін. Вчений виразив його суть у формулі: «Особистість, суспільство 
та культура як нерозривна тріада» [14, 218]. Зазначене культурне явище, за його 
концепцією, ґрунтується на вироблених ще у добу античності ціннісних класах: 
когнітивній діяльності (Істина), естетичному задоволенні (Краса), соціальній 
адаптації й моралі (Добро). Остання конституює усі духовні цінності в єдине 
ціле Користі, й у такий спосіб доцільно інтерпретувати будьяку соціально зна-
чущу людську активність. Культура, за П. Сорокіним, стає інтегральною лише 
за умови, коли суспільство досягає успіху, балансуючи й гармонізуючи енергію 
життєдіяльності людей, підпорядковану реалізації зазначених класів цінностей. 
Проте сучасний йому стан культури П. Сорокін вважав кризовим. Теперішня 
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«чуттєва» культура, зауважував він, є приреченою на занепад, оскільки саме 
вона винувата у деградації людини й перетворенні цінностей у прості релятивні 
конвенції.  

І справді, якщо відносно недавно тенденція вестернізації вважалася, без-
умовно, домінуючою, то нині консервативна тенденція у культурному розвит-
кові й пов'язаний з нею інтерес до етнокультурної самобутності стають дедалі 
популярнішими. Триває становлення так званої «нової етнократії» [11].  

Всесвітньовідомі вчені Рене Ґенон і Мірча Еліаде постулювали в якості 
засадничого принципу інтерпретації непрофанічної традиційності апріорну вар-
тісність сакрального циклічного часу й пов’язаної з ним ритуалізації періодич-
ного відродження культурних архетипів. Ці визнані класики теорії традиціо-
налізму вважали, що світ та існуючі в ньому культури розвиваються циклічно, 
причому у кожному циклі людство проходить шлях від досконалості до занепа-
ду. На думку французького мислителя, репрезентанта сакральної традиції Рене 
Генона (1886 – 1951), сучасна європейська цивілізація перебуває на грані заги-
белі й підштовхує до неї все людство. «Східна свідомість», на противагу «захі-
дній», виступає єдино нормальною, оскільки сама вона була культурно-
історичним підґрунтям усіх цивілізаційних типів, крім цивілізації сучасного За-
ходу. Тому центр Премордіальної (Первісної) Традиції знаходиться на Сході. 
Коли ж народам Заходу вдасться повернутися до своєї неспотвореної традиції, 
їх протистояння Сходові зникне. Сучасна ж причина такого протистояння кри-
ється у розбещеності Заходу [4]. 

Традиційна цивілізація, за Р. Геноном, – така, в якій панують духовний 
порядок й високі ідеї, оскільки культура в усіх її проявах є похідною від духов-
ності. Традиція, за цією концепцією, є сукупністю трансцендентних знань, які 
акумулюються й передаються з покоління у покоління кастою жерців й різно-
манітними сакральними громадами. Р. Генонові належить теорія «трансцендент-
ної єдності релігій», які у подальшому розпадаються на окремі традиційні 
форми [5]. 

Твір Р. Генона «Царство кількості і знамення часу» (1945) [3, 9–304] при-
свячений проблемам релігійного символізму, есхатології, кризі сучасного світу 
й долям справжньої духовної традиції. Уперше перекладена на російську мову 
праця під загальною назвою «Нариси про індуїзм» (1968) [3, 305–408] включає 
в себе у хронологічному порядку статті, опубліковані в період з 1930 по 1949 
рр., а також початий Р. Геноном огляд книг і статей інших авторів на цю саму 
тему. Ця робота дуже важлива для розуміння поглядів Р. Генона й, особливо, 
його головної і фундаментальної доктрини про єдину духовну Традицію. 

До книги «Символіка хреста» Р. Генона увійшли твори, що становлять 
важливу частину його спадщини. В ній досліджуються основні символи «свя-
щенної науки», використовувані в різних цивілізаційних, релігійних, міфологі-
чних системах. Автор послідовно розгортає невичерпне багатство змістів цієї 
найбільш відомої й найдавнішої ідеограми. «Цар Світу» розкриває таємниці іє-
рархії духовної влади та її священного центру. Нарешті, в «Замітках про ініціа-
цію» Р. Генон підводить читача до уявлення про ініціацію як пережитому в 
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досвіді прилучення до справжнього знання, що якісно перевершує будьяке 
знання суто теоретичного порядку [5].  

Ідеалізуючи традицію в її потойбічному втіленні, Р. Генон вважає найдо-
сконалішою цивілізацією, у якій духовний порядок панує над усіма іншими, де 
все прямо або опосередковано від нього залежить, тоді як наука, як і наявні су-
спільні інститути, є минущими, другорядними, такими, що не мають самостій-
ного значення, додатком духовних ідей. Трансцендентний характер усього 
традиційного, за Р. Геноном, будується на вертикальній трансмісії від людсько-
го до «надлюдського» через певні проміжні стани та етапи [5, 403]. Циклічне ж 
тлумачення історії людства в його традиціоналістському вимірі відбувається у 
низхідному порядку – від Золотого століття до століть Срібного, Бронзового та 
Залізного, що стає, власне кажучи, «поверненням до джерел», щоб людина мог-
ла потім піднятися до вищих станів. Причому, за твердженням вченого, людст-
во вже протягом шести тисяч років перебуває у Залізному столітті (КаліЮзі). 
Виходячи з цього, істини, раніше доступні людству, все більше стають недося-
жними, а кількість людей, які володіють цими істинами, різко зменшується [4]. 

Незважаючи на сучасне протистояння Західної цивілізації й Примордіа-
льної Східної традиції традиційний світогляд, за Р. Геноном, продовжує зали-
шатися принципово однаковим. Незважаючи на свою усталеність, традиція 
виявляє здатність до адаптацій, спричинюваних певними соціокультурними 
умовами, але при цих змінах сталість найсуттєвішого завжди зберігається [5, 
403404]. У традиційних цивілізаціях, за твердженням Р. Генона, спостерігається 
засилля метафізичного доктринерства. «Профанічній науці» властивий відрив 
від вищих принципів, що спричиняє розчинення дослідження у деталях й без-
плідному аналітизмові. Крім того, така наука є орієнтованою не на чисте знан-
ня, а на можливість практичного використання результатів пізнавальної 
діяльності [4]. Ця «профанічна наука», за судженням Р. Генона, є спотворенням 
справжньої науки у контексті духовності, оскільки відкидає будьякі високі 
принципи [4]. Єдиною альтернативою їй може слугувати сакральна «священна 
наука з її емпіричним багатством і широким світоглядом, принципом духовного 
реалізму, опорою на «розумну» інтуїцію й концепцію єдності всього сущого як 
«Вічного сьогодення», якомога плідною орієнтацією на використання людиною 
її безмежних духовних можливостей, аж співучасті з Божественним Промис-
лом» [6, 75]. 

Лояльніше ставиться до сучасної культури Заходу румунський етнокуль-
туролог та історик релігії Мірча Еліаде (1907–1986). Як репрезентант традицій-
ного світогляду, він майже не критикує новітню європейську цивілізацію. 
Проводячи дослідження в сферах науки і містики, М. Еліаде ілюструє свої кон-
цепції великою кількістю фактів з етнографії, культурології, порівняльного ре-
лігієзнавства. Відповідно до них людина у традиційних суспільствах може 
панувати лише у просторі, відкритому догори, де символічно забезпечувалося 
розділення рівнів і де спілкування з «іншим світом» здійснювалося завдяки об-
рядам (праці: «Архетипи і повторення» (1949), «Образи і символи» (1952), 
«Священне і мирське» (1956), «Різновиди міфу» (1963), «Ностальгія за джере-
лами (1971) тощо). Вже італійські гуманісти, зазначає учений, прагнули універ-
салізувати провінційність й створити універсальний, позалюдський, космічний, 
позаісторичний міф.  
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Творчість М. Еліаде постає своєрідним «аргументованим міфом про щас-
ливе традиційне суспільство, що існує поза історичним часом і постійно усві-
домлює свою близькість до богів. Сучасна людина Заходу, за твердженням 
М. Еліаде, не здатна до усвідомленого сприйняття «вічно теперішнього часу». 
Тому актуалізується жадання відновити Час, коли боги співіснували з людьми 
на Землі – відображення сакрально насиченої «ностальгії за Буттям» [16].  

Окремої уваги заслуговує висвітлення проблематики традиції в історії 
світової філософської думки. Цей феномен досліджувався методологічним по-
тенціалом герменевтики, психоаналізу, структуралізму, екзистенціалізму, філо-
софії науки тощо. Протиставляючи теоретикопізнавальній установці поняття 
традиційного досвіду, німецький філософ Г.Г. Гадамер вбачає в ньому акуму-
ляцію людської конечності та історичності. Закоріненість у традиції, за концеп-
цією Гадамера, є не лише онтологічною передумовою тлумачення поняття 
«розуміння» як способу пізнання, але й необхідною домінантою скерованості 
суспільного буття. Філософ уперше запровадив поняття мовної традиції, вва-
жаючи мову органічним компонентом герменевтичного досвіду людства, в 
якому осягається істина, непідвладна науковому пізнанню [2].  

Традиція у філософській герменевтиці виступає не лише безцінним меха-
нізмом передачі досвіду, але й важливою передумовою його відтворення. Вті-
лення усталеності в умовах потоку змін й реальності, що прагне позбавитись 
історичної релятивізації, для Г.Г. Гадамера є не тільки спадкування досвіду, але 
й сутнісна незмінність його структури. Традиція у герменевтичній філософії 
означає колообертання усередині самої себе. Культурна традиція, за Г.Г. Гадаме-
ром, зобов'язана своїм буттям не кумуляції й трансляції соціокультурного до-
свіду, а глибинній самототожності споконвічного «досвіду світу», внаслідок 
якої людство щоразу заново відроджує свої вузлові духовнокультурні смисли. 
Усякий рух традиції відбувається лише усередині неї – за принципом вічного 
повернення [1]. 

У дисертації О. Ніколаєвої крізь призму культурної наповненості реконс-
труйованих традиційних форм досліджується явище вторинної семантизації іс-
торичних артефактів у сучасній побутовій культурі. У зв’язку з цим під 
«неотрадиціоналізмом» автор розуміє включення до сучасної культури розріз-
нених елементів міфологізованих і реінтерпретованих історичних традицій. 
Особливо рельєфно неотрадиціоналістські тенденції проявляються в культурі 
повсякденності, пов'язаної з найглибиннішими архетиповими шарами колекти-
вного несвідомого [13]. 

Предметом кандидатської дисертації С. Мадюкової обрано соціокультур-
ний неотрадиціоналізм як інтелектуальну конструкцію та спосіб актуальної по-
ведінки. У роботі підкреслюється, що у сучасних локальних співтовариствах 
неотрадиціоналізм є показником зрілості використання феномена традиції з ме-
тою обґрунтування соціальним суб’єктом своєї майбутньої свідомої поведінки. 
Образ майбутнього базується на усвідомленій фундаментальній ретроспекції, 
засвоєнні історичного досвіду й прилученні до певної системи традицій. Спе-
цифіка соціокультурного неотрадиціоналізму, таким чином, полягає у пріори-
теті розумної, рефлексуючої свідомості над ціннісноірраціональним у процесі 
функціонування традиції [12]. 
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Етнічна своєрідність українського народу, специфіка його природногеог-
рафічного середовища та історичного розвитку об’єктивно обумовили потребу 
культурного неотрадиціоналізму в умовах глобалізованого світу.  

Український неотрадиціоналізм як явище духовної культури апелює до 
підвалин, тобто стійких складових існування етносу як історичного процесу, 
що піддаються жорсткому ризику в сучасному світі, де через процеси приско-
рення інформаційного обміну запанувала ідея минущості будьяких традицій, 
цінностей і переконань.  

Свідченням тяглості літературної традиції українського народу є літера-
турна творчість українських класиків Т. Шевченка, І. Нечуя-Левицького, 
В. Стефаника, Т. Осьмачки, Г. Тютюнника та ін. Сучасні прихильники концеп-
ції українського неотрадиціоналізму засвідчують зацікавленість архетиповістю 
«українськості» у різноманітних її проявах: у тризубах загиблої Атлантиди, 
тризубих ієрогліфах Шумеру, Єгипту та Китаю, чубахоселедцях на фресках 
єгипетських пірамід, лексемах етруської та пелазгійської мов; проведенні пара-
лелей арійським символам та буддійським позам в українських вишивках та 
мальованих зображеннях козака Мамая. Проте слід зазначити, що ці культуро-
логічні пошуки були зустрінуті українською громадськістю без того ентузіазму, 
яким супроводжувалися у Німеччині першої третини ХХ ст. археологічні від-
криття «індогерманських» (арійських) архетипів [9]. Отже, ми можемо говори-
ти про те, що суть неотрадиціоналізму можна позначити як відновлення форм 
спадкування «цінностей», установок загального життя й принципів суспільного 
укладу. 

З огляду на зазначене заслуговує уваги монографічна праця О.Б. Гуцуляка 
«Пошуки заповітного царства: Міфтекстреальність». Книга присвячена аналізові 
міфологічної тематики примордіальної сакральної традиції (Шамбала, Біловод-
дя, Крааль, царство пресвітера Іоанна, імперія Ахеменідів, релігії Тібету, Гіпер-
борея, Аслан, Ультіма Туле, Аратта, Олімп, Агартха, Велика Сарматія, Хельгі 
Аватара, «загублені королі», «приховані імами», рицарські ордени, сакралізо-
вані організації та ін.). Причому наукові інтереси О. Гуцуляка останніх років 
зосереджуються довколо проблематики філософії традиції крізь низку її струк-
турних компонентів, як от: міф, профанне, сакральне, геокультура, архетипи, 
знаки, символи, книги, ментальність, світогляд, культурні цінності [8]. 

Феномен християнської традиції у контексті культурології постмодерну 
досліджується в дисертаційній роботі Е.В. Германової де Діас. Авторкою 
з’ясовано особливості філософськокультурологічного та релігійного дискурсів 
проблеми взаємовпливу релігійної традиції й духовної культури. Здійснено по-
рівняльний аналіз сучасних теорій традиції, на підставі якого зроблено висно-
вок про те, що історикоеволюційне ставлення до релігійнокультурної традиції 
вбудовується у тріаду: традиціоналізм – модернізм – постмодернізм, коли кож-
на наступна стадія діалогічно заперечує попередні. Встановлено пріоритетність 
суперечливого співвідношення традиціоналізму й модернізму (модернізм зав-
жди виступає в опозиції до традиціоналізму). У цій боротьбі протилежностей 
з’являється заключна ланка тріади – постмодернізм, своєрідний синтез традиці-
оналізму й модернізму [7]. 

Отже, у цілому в дослідницькій літературі проаналізовані різні проблеми, 
так чи інакше пов'язані з тематикою традиціоналізму та неотрадиціоналізму, 
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однак, не існує аналізу неотрадиціоналізму як цілісного культурного феномена. 
При цьому дослідження неотрадиціоналізму видається найбільш ефективним у 
рамках соціокультурного підходу, автором якого є П. Сорокін. До глибинних 
причини архетипічного характеру, що визначають особливості культури кінця 
XX ст., належать процеси нечуваного прискорення інформаційного обміну, що 
вселяють ідею минущості будьяких традицій, цінностей і переконань. Водночас 
ще не розв’язані проблеми виявлення істотної відмінності неотрадиціоналізму 
від традиціоналізму, співвідношення традицій і новацій у неотрадиціоналізмі. 
Хоча у традиційних суспільствах традиціоналізм є механізмом безперервної на-
ступності, і певна сталість його розвитку свідчить про те, що українське суспі-
льство ще не втратило такої якості, як повага і дотримання традицій. 
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Перше міжнародне об’єднання, що у своїй діяльності почало регулювати 

питання охорони рухомої спадщини, було створено в складі Ліги Націй. До нього 
увійшли допоміжні підрозділи, такі як Комітет з Інтелектуальних зв’язків, у під-
порядкуванні якого знаходився Міжнародний інститут інтелектуальної співпраці, 
заснований в 1922 р. Саме завдяки йому була створена у 1925 р. Міжнародна му-
зейна служба (International Museums Office) – IMO, яка розробляла перші докуме-
нти стосовно збереження рухомих пам’яток. Проект Конвенції «Про захист 
історичних будівель і творів мистецтва» був представлений на обговорення Асам-
блеї Ліги Націй у 1938 р., проте робота не була завершена. В 1946 р., коли Ліга 
Націй припинила своє існування, перестала діяти і служба [8, 438–439]. 

У 1930х рр. міжнародна спільнота вперше звернулася до проблеми крадіжок 
та незаконного переміщення культурних цінностей, а після війни – до питання 
прав власності і повернення культурних цінностей. 

Одним із основних завдань UNESCO є формування законодавчої бази, що 
регулює Міжнародні відносини у сфері охорони культурної спадщини. Цю діяль-
ність підхопили й інші міжнародні організації – Рада Європи, Європейський союз, 
UNIDROIT («Конвенцію з питань викрадених або незаконно вивезених культур-
них цінностей» 1995 р., що розроблена цією організацією, Україна не ратифікува-
ла) [5, 24–25]. 

Навіть поверховий аналіз розроблених міжнародними організаціями актів 
свідчить про невелику кількість тих, що регулюють питання збереження рухомої 
спадщини: Конвенція «Про захист культурних цінностей у випадку збройного 
конфлікту» (UNESCO, 1954 р.), з додатковими протоколами від 1954 р. та 1999 р.; 
Конвенція «Про заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконного імпор-
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ту, експорту і передачі права власності на культурні цінності» (UNESCO, 1970 р.); 
Європейська Конвенція «Про правопорушення щодо культурних цінностей» 
(Дельфи, 1985 р.); Конвенція UNIDROIT «Про викрадання або нелегальний експорт 
культурних об’єктів» (UNIDROIT, 1995 р.); Конвенція UNESCO «Про охорону під-
водної культурної спадщини» (UNESCO 2001 р.); Ряд правил і директив ЄС . 

Європейська Конвенція «Про правопорушення щодо культурних цінностей» 
Дельфи, 1985 р., акцентує увагу на проблемі незаконного перепродажу рухомої 
спадщини. Конвенція визначає види правопорушень відповідно до різних категорій 
культурних цінностей, включаючи приватну і державну форми власності на 
пам’ятки, в значній мірі рухомі. Однак Конвенція не була ратифікована достатньою 
кількістю держав [2, 304–320]. Перелік незаконних дій щодо спадщини визначаєть-
ся зазначеним документом, а також Конвенцією UNESCO «Про засоби запобігання 
незаконному імпорту, експорту і передачі права власності на культурні цінності» 
1970 р. і Рекомендації UNESCO “Про охорону рухомої спадщини” 1978 р. 

Проблема незаконного перепродажу рухомої спадщини, також посідає ваго-
ме місце в діяльності Ради Європи, внаслідок чого було видано перелік рекоменда-
цій щодо вирішення даного питання: Рекомендація 1172 (1992) «Про ситуацію з 
культурною спадщиною в Центральній і Східній Європі»; Рекомендація 1372 (1998) 
«Про викрадені та незаконно експортовані культурні цінності»; Рекомендація 1375 
(1998) «Про забезпечення колекцій перед розпорошенням»; Рекомендація № R (96) 
6 «Про охорону культурної спадщини проти злочинних дій»; Рекомендація № R 
(98) 4 «Про заходи щодо цілісного збереження пам’яток, у складі яких знаходяться 
рухомі і нерухомі культурні цінності» [9, 63–64]. 

Більшість рекомендацій датовані 1992–1998 рр. Внаслідок набуття незалеж-
ності східноєвропейськими державами, економічної кризи і неузгодженості законо-
давства цієї галузі, антикварний ринок Європи наповнився культурними 
цінностями сумнівного походження.  

Архітектурна спадщина може також включати в себе рухомі предмети, які 
хоча фізично і пов’язані з нерухомим об’єктом, та за певних умов можуть бути 
переміщені. Розглядаються питання охорони пам’яток техніки типу історичних 
літаків, машин, суден, які можуть мати якість рухомих предметів за певних умов, 
також розцінені як нерухома спадщина, об’єктів, виявлених під час археологічних 
та пошуковорозвідувальних робіт тощо. Особлива увага звертається на труд-
нощі, пов’язані із збереженням комплексів, що мають об’єднані рухомі і неру-
хомі об’єкти. Рекомендації № R (98) 4 «Про заходи щодо цілісного збереження 
пам’яток, у складі яких знаходяться рухомі і нерухомі культурні цінності» ви-
значають, що до таких комплексів повинні застосовуватися відповідні охоронні 
заходи з урахуванням специфіки рухомих і нерухомих пам’яток, а також мож-
ливість на викуп об’єкта приватною особою, за винятком об’єктів національно-
го значення. 

Четверта Європейська Конференція Міністрів (Гельсінкі, 1996 р.) активізу-
вала роботу над проблемою боротьби з незаконною торгівлею творами мистецтва. 
Зокрема, було зазначено, що тільки спільними зусиллями між державамичленами, 
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Європейськими і міжнародними організаціями можливо знайти шлях вирішення 
цієї проблеми [9, 64]. 

Конвенція UNESCO «Про заходи, спрямовані на заборону, попередження і 
запобігання незаконного вивозу, ввозу і передачі прав власності на культурні цін-
ності», регулює питання, пов’язані виключно з охороною рухомої спадщини, – 
цінностями релігійного чи світського характеру, котрі розглядаються кожною 
державою як такі, що мають значення для археології, доісторичного періоду, літе-
ратури, мистецтва і науки [4, 120–121]. У статті 1 Конвенції наведено перелік та-
ких цінностей що складається з 11 категорій. 

Визначення поняття «рухома культурна спадщина» також наведене в Реко-
мендації UNESCO «Про охорону рухомих культурних цінностей», 1978 р. Під цим 
поняттям розуміються «всі рухомі цінності, які є виявом або свідоцтвом творчості 
людини чи еволюції природи та які мають археологічну, історичну, художню, на-
укову чи технічну цінність» [6, 211–212]. Далі наводиться перелік також з 11 кате-
горій, які тільки в деталях відрізняються від конвенції 1970 р. [6, 211–212]. 

У цьому контексті необхідно розглянути рекомендацію UNESCO «Про охо-
рону і збереження рухомих зображень» 1980 р., що розширила згадані переліки 
рухомої спадщини новим поняттям «рухоме зображення». Відповідно до поло-
жень рекомендації «рухомим зображенням» вважається серія зафіксованих на но-
сії зображень (незалежно від методу фіксації та характеру носія) зі звуковим 
супроводом чи без такого, що за відтворенням справляють враження руху і які 
призначені для комунікації чи демонстрації глядачам, або ж створюються з доку-
ментальною метою». За такі визнаються: кінематографічні твори (художні, корот-
кометражні, науковопопулярні, хронікальнодокументальні, мультиплікаційні й 
навчальні фільми); телевізійні композиції; відеографічні твори (у формі відеозапи-
су) [7, 224–225]. 

На сьогодні продовжується розширення поняття «рухома спадщина» за ра-
хунок введення нового типу рухомої спадщини – «цифрова спадщина», що скла-
дається з унікальних ресурсів людських знань і форм вираження. Охоплює 
ресурси, що відносяться до галузі культури, освіти, науки, управління, а також ін-
формацію технічного, правового, медичного чи іншого характеру, що створюють-
ся в цифровій формі чи переводяться в цифровий формат шляхом перетворення 
існуючих ресурсів на аналогових носіях. У випадку «цифрового походження» ре-
сурси існують лише у вигляді цифрового оригіналу. Цифрові матеріали включа-
ють в себе текстові документи, бази даних, нерухомі і рухомі зображення, звукові 
і графічні матеріали, програмне забезпечення і вебсторінки. Ці матеріали фіксу-
ються на короткий термін і потребують заходів, спрямованих на їх збереження. 
Багато з них мають цінність і значимість для нинішнього і майбутнього поколінь. 
Така спадщина, що безперервно збільшується, може існувати будьякою мовою в 
будьякій частині світу і відноситися до будьякої сфери людської діяльності [10]. 

На європейському рівні детальну класифікацію рухомої спадщини (окрім 
нератифікованої Дельфійської конвенції 1985 р.) можна знайти в Директиві ЕЭС 
№ 3911/92 Ради Європейських спільнот від 9.12.1992 р. «Про вивіз культурних 
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цінностей». У додатку до даної Директиви виділено 14 категорій цінностей від ар-
хеологічних предметів, яким понад 100 років, складових частин пам’яток мистец-
тва і архітектури або релігійних пам’яток, картин до транспортних засобів, яким 
понад 75 років, книги, архіви, антикварні предмети [11]. 

Директивою № 3911/92 встановлено часові рамки для контролю за пере-
міщенням культурних цінностей за кордон ЄС, а також за необхідності їх особ-
ливої охорони в процесі торгівлі з іншими країнами, тобто експорт культурних 
витворів, які мають художню історичну або археологічну цінність, за межі спі-
льноти підлягає обов’язковому ліцензуванню в тій державі, на території якої 
предмет перебуває. Водночас директива встановлює механізм повернення вла-
снику культурних витворів, незаконно вивезених з території держави – члена 
ЄС після 1 січня 1993 р. включно. Для цього встановлюється окрема правова 
процедура, яка регулює також співпрацю компетентних органів держав – чле-
нівRegulation 3911\92, 974\2001, Directive 93\7, 2001\38 [1, 19]. 

Документація – основа технічної охорони культурних цінностей. Вона дає 
підстави інституціям з відповідними повноваженнями стежити за переміщен-
нями рухомої спадщини. Для цього Радою Європи розроблено в 2001 р. «Іден-
тифікаційну карту обліку об’єктів» [9, 66]. Це було результатом міжнародної 
співпраці для допомоги законним власникам у пошуку та ідентифікації втраче-
них пам’яток, для запобігання злочинам. Зазначалося, що викрадені об’єкти рі-
дко повертають законним власникам, якщо вони не були сфотографовані і 
відповідно описані фахівцями. В умовах боротьби з незаконною торгівлею це 
було визнано як необхідну вимогу, оскільки дану документацію може викорис-
тати не тільки пам’ятко-охоронна організація, а й різні профільні та суміжні за 
профілем інституції. 

Запропонована форма містить: фотографії; короткий опис; розміри і вагу 
об’єкта; матеріали і технології виробництва; написи і шифри; вік об'єкта (хро-
нологічні межі); авторство (одна особа чи декілька осіб); сюжет; назву; відмітні 
ознаки (дефекти або сліди ремонту, реставрації); короткий опис.  

Форма також враховує додаткову інформацію – час знайдення (перші ві-
домості) і порівняння з іншими подібними об’єктами, що існують в колекціях 
або згадуються в літературі. Аналогічна форма із подібними відомостями вико-
ристовувалася після Другої світової війни для розшуку викрадених цінностей 
на території Німеччини. 

На національному рівні така карта необхідна для визначення мінімальної 
інформації, необхідної для ідентифікації об’єкта.  

Різні можливості існують для встановлення громадського нагляду за 
об’єктами культури. Під такий нагляд можуть підпадати державні об’єкти, церко-
вні колекції і навіть приватні колекції, що експонуються. У Кодексі ICOM «Про 
професійну етику» визначено, що музеї не повинні закуповувати об’єкти, якщо 
існує підозра, що їх викрадено [3, 406]. 

Основною темою Конференції IКOM, що відбулась у НьюЙорку 1965 р., 
стала проблема підготовки і підвищення кваліфікації персоналу музею. Як резуль-
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тат у 1968 р. було створено Міжнародний комітет з підготовки музейних фахівців 
– ICTOP. Резолюція ICOM 1974 р. засвідчила, що музеї із переважно науководо-
слідного інституту стають суспільнокультурним закладом з освітньою функцією. 
Це потребувало організації і проведення більш глибоких досліджень із теоретич-
ного музеєзнавства, і в 1976 р. постало питання щодо створення комітету, який би 
проводив такі дослідження – Міжнародного Комітету з Музеології (ICOFOM). 
Основне завдання визначене в установчих документах: «Кожен напрям професій-
ної музейної діяльності повинен бути вивчений і пристосований до сучасних умов 
для розповсюдження знань …» [12]. 

У другій половині ХХ ст. зміщується основна функція музею – охоронна. 
З’являються дослідження з окремих напрямків музейної діяльності – основний 
акцент робиться на необхідності освіти і популяризації серед громадськості і 
фахівців потреб охорони рухомої спадщини шляхом освіти, експонування, ви-
ставкової діяльності тощо.  

Особлива увага в міжнародних документах звертається на запобігання надхо-
дженню до державних зібрань цінностей нелегального походження. Подібні вимоги 
відзначаються у Директиві ЄС 1993 і 1995 рр., у Конвенції UNIDROIT та Конвенції 
«Про охорону археологічної спадщини». Але на момент прийняття Кодексу ІСОМ з 
цим положенням не погоджувалася американська сторона, яка вважала, що подібні 
обмеження мали стосуватися виключно державних, а не приватних зібрань. Тому 
Конвенцію UNESCO 1970 р., де викладені аналогічні вимоги, США підписали 
лише в 1983 р. [8, 440]. 

Рекомендація № R (96) 6 «Про охорону культурної спадщини проти зло-
чинних дій» визначає необхідність проведення аналізу потенційного ризику для 
спадщини. Для цього необхідно об’єктивно встановити походження цінностей, 
провести консультації із власниками предметів та з відповідними організаціями 
для встановлення інформації щодо перебування такої пам’ятки в розшуку. 
Держава повинна застосувати санкції для недопущення викрадення і перепро-
дажу цінностей, які можуть включати в себе примусове відчуження, контроль 
за закупівлею предметів на художньому ринку. Рекомендація вказує на те, що 
на національнім рівні необхідно розробити процедури та інструкції для запобі-
гання перепродажу об’єктів, навіть у випадку банкрутства приватних структур, 
в яких вони зберігалися. Такі недоліки заважають правильному формуванню 
охоронної стратегії та оцінці відповідності заходів охорони рівню загрози на 
національному рівні. 

Основні питання щодо переміщення культурних цінностей визначені 
Конвенцією UNESCO 1970 р., в якій зазначається необхідність введення меха-
нізму контролю над експортом культурних цінностей та розроблення санкцій 
проти незаконного імпорту. Слід ввести обмеження чи навіть заборонити ім-
порт, і особливо експорт об’єктів, що становлять національне надбання. Проте 
неможливо повністю контролювати цей процес, щоб не створювати протиріч з 
положеннями Європейської Конвенції «По правах людини». Для вирішення пи-
тання необхідно розробити принципи, на яких базуватиметься процедура пове-
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рнення: 1) розробити адміністративну процедуру з урахуванням вимог щодо 
оплати відшкодування покупцю; 2) визначити державний орган з відповідною 
компетенцією для упорядкування і нагляду за цим процесом.  

Рада Європи пропонує розвивати партнерство приватних і державних стру-
ктур в справі збереження і використання спадщини. При тому, що більшою части-
ною культурної спадщини (як рухомої, так і нерухомої) володіє держава, велика її 
частина належить приватним особам, церквам, громадським, комерційним компа-
ніям. Проте необхідно гарантувати, щоб перебування у приватній власності спад-
щини не поставило під загрозу її збереження, не обмежувало доступ до неї.  

Приватизація може тягнути за собою ризик зневаги до культурної цінності 
спадщини (наприклад археологічних знахідок), чи невміння обирати методику її рес-
таврації. Що ж до загальних заходів, то правильно і цивілізовано збалансоване парт-
нерство держави і приватного сектора є тим рішенням, яке зможе створити 
найсприятливіші умови для захисту рухомої спадщини. Це визначається Рекоменда-
цією 1730 (2005) 1 «Про приватне управління в галузі культурної спадщини». Для 
запобігання конфліктам між державою та приватним власником, а також для допо-
моги останнім в якісній охороні та збереженні спадщини, в Рекомендації передбача-
ють фінансові та податкові пільги для користувачів та керуючих об’єктами, що 
допоможе попередити злочини.  

У свою чергу, більш детально зазначені питання аналізуються в Рекомендації 
1634 (2003) 1 «Про податкові пільги в інтересах збереження культурної спадщини». 
Визнаючи істинне значення, як рухомої, так і нерухомої спадщини, слід підкресли-
ти її значення в економічному та просвітницькому планах. Відповідальність за 
збереження спадщини в першу чергу покладається на її власника. За необхідності 
суспільство, у відповідності із своїми можливостями, повинно надавати підтримку 
власнику. Бюджетного фінансування не вистачає для покриття потреб збереження 
культурної спадщини. Найбільші складності виникають в країнах із значною істо-
рикокультурною спадщиною, а також там, де економіка знаходиться в руках дер-
жави. Крім того, культура часто стає першою жертвою бюджетних скорочень в 
період кризи. Приватний сектор може надати певну допомогу в цьому питанні. Ра-
зом з тим, навряд чи можна розраховувати на значну допомогу за відсутності сти-
мулювання приватного сектора, в основі якого лежить податкове стимулювання. 
Податкові пільги можуть надаватися при виконанні певних умов, наприклад за 
умови публічного доступу, збереження у відповідному стані спадщини тощо [9]. 

Такі заходи створять кращі умови для ефективного використання рухомої 
спадщини, збільшать доступ до неї, можливості її вивчення, збереження і популя-
ризації.  

На підставі аналізу, об’єднуючи проблеми і напрями охорони рухомої куль-
турної спадщини, висвітлені конвенціями і рекомендаціями міжнародних органі-
зацій, можна визначити ключові вимоги стосовно охорони рухомої спадщини: 
визначення видів рухомої спадщини; документація і ідентифікація; популяризація 
та освіта; управління, фінансування, державний контроль за переміщенням куль-
турних цінностей та громадський нагляд. 
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Рада Європи разом з UNESCO запропонували систему заходів, що встанов-
люють міжнародно визнані норми збереження рухомої спадщини. Проаналізовані 
документи направлені на допомогу країнам, які формують державну стратегію в 
галузі охорони рухомих пам’яток, на віднайдення шляхів і способів гармонізації 
вимог щодо її національної охорони і створення умов для поступового прийняття 
різними державами уніфікованих міжнародних норм в цій галузі. 
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОСМИСЛЕННЯ ФЕНОМЕНА МОДИ  
В КОНТЕКСТІ КОМУНІКАТИВНИХ ВІДНОСИН КУЛЬТУРИ 
 
Проведено аналіз наукових досліджень та виявлено складність і багатогран-

ність розуміння феномена моди в комунікативному просторі культури. Модні іннова-
ції містять певну інформацію культурних проявів, традиції, манери, звички. Мода, як 
така, в своїй сутності вже має комунікативний початок, адже вона можлива лише за умов 
наслідування, навіювання, поширення, транслювання себе, демонстрації та прийняття. 

Ключові слова: мода, модні інновації, комунікативні функції моди.  
 
The analysis of the scientific research is completed and it was found the complexity 

and diversity of understanding of the phenomenon of fashion in the communicative space of 
culture. Fashion innovations contain certain information of cultural expressions, traditions, 
manners, habits. Fashion, as such, in its essence is a communicative beginning, because it is 
possible only under conditions of inheritance, suggestion, distribution, demonstration and 
adoption. 

Key words: fashion, fashion innovation, communicative functions of fashion. 
 
Сучасні наукові дослідження мистецтвознавців зосереджують увагу на 

реаліях суспільнокультурного та мистецького життя, пов’язаних з таким яви-
щем як мода. Мода досліджується в контексті семіотики, іміджу, дизайну та ре-
клами. Кожна епоха відкриває ті аспекти моди, що резонують з її суспільним та 
культурним досвідом. Розквіт інформаційних технологій призводить до транс-
формаційних процесів у всіх галузях культури, особливо на поширенні модних 
інновацій в соціокультурному просторі. Засоби обробки та поширення модної 
інформації набувають планетарного виміру та виходять за межі однієї соціаль-
ної та національної групи. Комунікаційні технології стають важливим інстру-
ментарієм отримання, поширення, обміну, взаємовпливу та взаємодії модних 
інновацій. Тому актуальним є виявлення в моді комунікативних факторів, що 
існують в сучасному просторі культури.  

Існує досить великий ареал робіт, пов’язаних з дослідженням феномена 
моди в галузі культури, мистецтва, філософії, економіки, психології, соціології, 
культурології. Найбільш видатними є роботи І. Канта, Н. Буало, Шефтсбері, 
Д. Флюгеля, Г. Зіммеля, Е. Фукса Т. Веблена, А. Лавера, Г. Тард. Дослідження 
Б. Паригіна, Б. Поршнева, А. Гофмана, Р. Барта, Л. Петрова, Ю. Легенького, 
М. Ковриженко, М. Кілошенко та багато інших характеризують моду ХХ ст. 
Багатозначність феномена моди породжує відмінності методологічних підходів 
щодо його інтерпретації [38]. Мода як складне, багатогранне явище культури, 
потребує комплексного, міждисциплінарного підходу та спонукає до визначен-
ня комунікативної функції моди вцілому. Отже, варто виділити певні «точки 



 57 

дотику» дослідницької діяльності науковцівків в контексі культурної та міжку-
льтурної коммунікацій.  

У даному дослідженні використано слово «мода» як найпоширеніша, за-
гальновживана категорія в сучасній культурі – нетривале панування в суспільс-
тві певних смаків у зовнішніх формах побуту, особливо в одязі; загальне 
визнання, популярність (чогось, когось) у певний час, зразків моделей одягу, 
взуття, що відповідають смакам; манеру поведінки, звички [7, 535].  

Антропологічні теорії, що визначають причини, виникнення і зміни мод-
них інновацій в психології індивідуума, відмічається схожість в принципах 
трансляції інформації щодо власного статусу та соціальних привілеїв. Так, 
Е. Фукс вказує на бажання елітних верств населення публічної демонстрації 
вишуканості одягу [152]. До антропологічного виміру моди можна віднести та-
кож прагнення людини подобатися іншій людині, як чоловіків, так і жінок. Ан-
глійський психоаналітик Дж. Флюгель розглянув мотиваційне значення одягу 
як певного знаку до залицяння. Таке бачення феномена одягу дозволяє розгля-
дати його як транслятора не лише статевих ознак власника, а й як презентатив 
скромності та доброчинності. У свою чергу, Лавер, розглянувши теорію Флю-
геля як певний поштовх до власного бачення, запропонував дослідження одягу 
у вигляді презентації спокуси, вважаючи, що функції жіночого одягу є ніщо ін-
ше як спосіб зацікавлення та утримання інтересу чоловіка до жіночого тіла. 

Психолог Л.В. Петров вважав, що сенс існування моди полягає у періоди-
чній радикальності (раз на 68 років) змін, за допомогою яких людина оновлює 
свої почуття [24]. З цієї точки зору, мода є результатом природженого прагнен-
ня до оновлення, що задовольняє психологічну потребу людини в новизні, вис-
тупаючи особливим способом емоційної розрядки. 

Англійський філософ кінця XVII – початку XVIII ст. Шефтсбері вказав, 
що з часом люди вважають необхідним для себе змінювати свій зовнішній ви-
гляд, а свої розумові здібності приводити до одноманітності [47]. З одного бо-
ку, відбувається тотальна гонитва за зовнішнім різноманіттям (мода як феномен 
психології мас), з іншого, розвиток механізму, що веде до одноманітності, до 
масової свідомості поведінки. Хоча головна функція моди як соціальнопсихо-
логічного явища полягає насамперед у масовості людської психіки ніби зворот-
ним шляхом – через зовнішню презентацію індивідуалізації людини. 

Ще одне бачення проявів функцій комунікації можна побачити в роботах 
І. Канта, який розглядав моду як «наслідування у прагненні здаватися не менш 
значним, ніж інші, причому, не беручи до уваги будьяку користь», і який дій-
шов висновку, що мода не має своєї мети, і тому він її «відніс до ознаки пиха-
тості» [13, 318]. 

Французький соціолог Г. Тард вважав моду поряд зі звичаєм певним видом 
наслідування. Якщо звичаї наслідуються нащадками, обмежені рамками своєї 
спільноти, то мода є наслідуванням сучасниками, що носить «екстериторіальний» 
характер, тобто вона не прив’язана до конкретної галузі [31]. Г. Тард розробив гіпо-
тезу стосовно того, що швидкість, з якою поширюється нова мода, пропорційна кі-
лькості індивідів, які її прийняли. «Закони наслідування» Г. Тарда пояснюють 
феномен соціального розповсюдження (diffusion sociale) моди виходячи з гіпотези 
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наслідування. Проте розповсюдження або поширення зразків, практик, моди уявля-
ється як загальний наслідок безлічі індивідуальних дій, які залежать від поля дія-
льності індивідів, що визначені структурними даними [31]. 

Російський дослідники психології масової поведінки П.Д. Паригін та 
Б. Поршнєв також вивчали моду як масове явище, що привело їх до певних ви-
сновків. П. Паригін визначав моду саме як особливе соціальнопсихологічне 
явище, вважаючи її специфічною і динамічною формою стандартизованої ма-
сової поведінки, що виникає переважно стихійно під впливом домінуючих в су-
спільстві настроїв і смаків, що швидко змінюються [23]. 

Б.Ф. Поршнєв, в свою чергу, зауважив, що люди, які дотримуються тієї чи 
іншої моди, можуть і не належати до будьякої соціологічної спільноти, проте вони 
й не становлять суто загальної кількості, тому що долучаються до моди не незалеж-
но один від одного з будьяких однакових причин, а переймають її при безпосеред-
ньому контакті один з одним. Б. Поршнєв вважає, що мода дійсно є взаємним 
наслідуванням, проте до сфери настрою, тобто до соціальної психології, відносить-
ся не сама по собі або будьяка модна річ чи дія, а саме як «модність» [27].  

У роботі «Психологія мас» Д. Ольшанський визначає соціальнопсихологічні 
функції моди: 1) масовізація людської психіки; 2) підвищення престижу; 3) регу-
ляція емоційних станів; 4) залучення до нового; 5) самоствердження особистості 
[22, 264]. Отже, якою б не була сфера моди, за нею стоїть прагнення виділитися і 
утвердитися. Проте самоутвердження окремої особистості стає масовим. Ним за-
хоплюється більшість, і воно завжди нівелює цією особистістю згідно з дією зако-
нів психології мас.  

Особливості психоаналітичного аналізу базуються на теоріях З.Фрейда та 
його послідовників. Відповідно до концепції З. Фрейда основу всіх творчих по-
чинань становлять підсвідомі процеси людської психіки [33]. Психологічний 
підхід дозволяє виявити психологічні причини зміни модної поведінки та моди: 
1) причина змінюваності модного поведінки – в психологічному законі «згасання 
орієнтування»: багаторазовий вплив призводить до того, що орієнтовний реф-
лекс слабшає, гасне, сприйманий образ втрачає своє значення (модний об'єкт 
втрачає поступово цінність сучасності); 2) новий подразник тільки тоді дає 
ефект, коли він перевершує «норму адаптації» до минулих подразників. Отже, 
відбувається певне «приєднання» до модних інновацій, що відбуваються в кон-
тексті еротичних мрій та у безсвідомій приналежності до модних дійств.  

У роботі «Людина для самої себе» Фром вказує, що людина подібна до 
сумки, повинна завжди бути в моді, а для того щоб бути в моді, їй потрібно 
знати, який вигляд особистості має підвищений попит. Таку інформацію вона 
отримує протягом всього процесу виховання, від дитячого садочка до школи, і 
поповнюється в сімейному вихованні. Але знань, набутих на ранній стадії 
виховання, недостатньо для досягнення успіху, тому більшість знань людина 
отримує з інших джерел, наприклад з журналів, газет, кіно, які демонструють 
життя, одяг, звички успішних людей [35]. 

Моду як психологічний феномен, що вивчає причини її виникнення і змі-
ни з точки зору індивідуальної психології, розглянуто в роботі «Споглядання 
життя» Георга Зіммель, де мода виступає як механізм, що розв’язує конфлікт 
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між соціальним конформізмом та індивідуальною свободою. Зімель виокрем-
лює моду з різних форм життя, надаючи їй тенденції до соціального вираження, 
що поєднується з тенденцією до індивідуального розрізнення, вказуючи, що іс-
торія моди є історією спроб всевдосконалення, пристосування двох протилеж-
них тенденцій до стану даної індивідуальності та суспільної культури, – 
зауважує філософ [11, 268]. 

Психолог Макс Люшер у роботі «Сигнали особистості: ролеві ігри та їх мо-
тиви» аналізує знаки, які використовує людина, для того щоб дати зрозуміти ін-
шій, ким би їй хотілося здаватися. До таких знаків він відносить сукупність манер 
поведінки та засобів (одягу, кольорових вподобань, форм одягу), за допомогою 
яких в очах оточуючих відбувається індивідуальне ствердження [20]. Таким чи-
ном, одяг для функціонального захисту тіла людини набуває можливості інфор-
мувати про стиль та рівень смаку індивидума, а також про його психологічний 
стан. М. Люшер приписує моді властивості комунікативного стимулу, зауважив-
ши, що той, хто із захопленням модно та оригінально одягається, той є прихиль-
ним до контактів та спілкування.  

У сфері соціальних теорій важливо відмітити роботу західноєвропейського 
соціолога М. Вебера, котрий досліджував типи соціальної поведінки та визначив 
феномен моди як певний звичай та певний тип соціальної поведінки, що укоріню-
ється протягом тривалого часу в суспільстві, та характеризується однаковістю, 
одноманітністю та проявляється у виборі та манері носіння того чи іншого одя-
гу [5, 455]. 

У свою чергу, Володимир Бехтерєв розкриває сутність навіювання як 
психічного феномена, що здійснюється, як правило, стосовно керівних осіб: діти 
наслідують батьків, учні – вчителів, молодші – старших тощо. Бехтерєв зауважує, 
що молоді колективи беруть приклад з старших, молоді нації наслідують більш 
старим, а не навпаки, наприклад, росіяни наслідують давніші в культурному сенсі 
західні держави, які, якщо і запозичують щось від росіян, то набагато меншою мі-
рою. А японці, як нація, що виступила на арену суспільного життя пізніше за росі-
ян, наслідують значною мірою західну Європу та росіян [2, 107]. 

Моду, що являє собою особливу форму життя і яка шукає компроміс між 
соціальним урівнюванням та тенденцією до прояву індивідуальної значущості, 
розглянув Г. Зімель. Він висунув «елітарну концепцію» моди, пояснюючи при-
чини виникнення та механізми функціонування моди виходячи з особливостей 
психології та поведінки різних соціальних груп. «Сутність моди полягає в тому, – 
стверджує Зімель, – що їй наслідує завжди лише частина групи, група ж в ціло-
му перебуває тільки на шляху до неї. Як тільки мода повністю прийнята, тобто 
як тільки те, що спочатку робили лише деякі, тепер приймається усіма без ви-
нятку, це більше не називають модою» [11, 274]. Таким чином, модні стандарти 
і зразки поступово «просочуються» зверху вниз, досягаючи нижчих шарів 
суспільства, поширюючись в суспільстві в цілому, – так виникає масова мода.  

Поки існує соціальна нерівність, мода не може бути єдиною, зауважував 
Т. Веблен у роботі «Теорії дозвільного класу» [6]. Автор проаналізував роль 
престижу та навмисного «показового споживання» об’єктами моди: престижно та 
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модно мати дорогі речі «... смаки середніх і нижчих верств постійно вимагають 
додаткової естетичної краси, краси грошової», – підкреслював Т.Веблен [6, 160]. 

Блумер Г. розглядає моду та принципи її створення й втілення модних 
моделей одягу в модній індустрії на прикладі паризьких будинків моди. Вчений 
визначив характерні риси функціонуваня моди, виділяючи її історичне насліду-
вання, сучасність, колективний смак і психологічні мотиви, які можливо її пояс-
нюють. Трансформація колективного смаку, на думку вченого, відбувається без-
посередньо саме за рахунок різноманітного досвіду, який проявляється в складному 
динамічному світі [3, 137]. Таким чином, Блумер визначає моду як важливий майс-
терний механізм соціального порядку в світі, який дозволяє упорядкувати, уніфіку-
вати, надавати свободу та спонукати до дії, хоча і проводить колективний відбір та 
сприяє упорядкуванню руху та розвитку, виховує і формує спільність, стандарт 
сприйняття та смаку. 

Особливої уваги заслуговують дослідження Ж. Бодрійяра, який розглядає 
феномен моди в роботі «Символічний обмін і смерть», характеризуючи її як 
видовище, що відбувається заради гри, зміни, трансгресії, комунікації. Науко-
вець зауважує, що мода – це певне видовище, яке потребує соціальності, це пе-
вна гра змін заради змін, це свято як своєрідна «естетика» трансгресії. Мода як 
колективна пристрасть приводить до того, що будьяка модна риса із запаморо-
чливою швидкістю циркулює і поширюється в усьому суспільстві, засвідчуючи 
його інтеграцію і вбираючи в себе будьякі ідентифікації.  

Ж. Бодрійяр розглядає моду порівняно з мовою, що спочатку прагне до со-
ціальності, але на відміну від мови, яка прагне до глузду, тягнеться до театральної 
соціальності та сама собою милується. На противагу мові, яка прагне до комуні-
кації, вона без кінця розігрує комунікацію, втягує всіх у гру і нічого не повідомля-
лає [4, 180]. 

У свою чергу, А. Гофман у книзі «Мода і модна поведінка» розуміє моду 
як один з механізмів соціальної регуляції і саморегуляції людської поведінки – 
як індівідуальної, групової та масової. Перш за все, автор визначає, що мода 
належить не світу речей, а світу людей, які їх змінюють. Речі самі по собі не 
змінюються, а змінюють їх люди, надаючи їм того чи іншого значення. 

А. Гофман виділяє три різновиди маси учасників моди:  
1) конгломерат людей, пов’язаних між собою близьким розташуванням в 

фізичному просторі без будьякого іншого об'єднуючого початку, наприклад пе-
рехожі на вулицях [8]. Модні стандарти поширюються як певний обмін повід-
омлення, що має поверхневий характер та стимулює активну участь в моді, 
проте не відіграє вирішальної ролі в процесі модної комунікації, а саме, в по-
ширенні модних стандартів;  

2) натовп людей, які існують як короткочасне скупчення людей, об’єднаних 
в просторі зовнішнім стимулом та емоційною спільністю;  

3) публіка, яка споживає та формує стандарти [8, 85].  
Саме засоби масової інформації – такі як газети, радіо, телепрограми, Ін-

тернет – стають синхронною одноманітністю масового споживання та впрова-
дженням нових масових стандартів у вигляді модних інновацій. Визначаючи 
моду як комунікацію, що здійснюється від виробника до споживача і назад, Го-
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фман розглядає її як процес, що полягає в усвідомленому або неусвідомленому 
передаванні будьяких сигналів в контексті модних стандартів та об’єктів. Ко-
мунікація в суспільстві не може здійснюватися без будьяких знакових засобів, які ра-
зом позначаються цінностями та передаються в процесі модної комунікації [8, 90].  

У роботі «Система Моди» французький вчений Ролан Барт, визначає 
структуру моди, що складається з «одягуобразу», «одягуопису», «реального 
одягу», та дає їм назву – вербальна, іконічна та технологічна структури. До 
одиниці одягуобразу він відносить розряд форм, до одиниці одягуопису – сло-
ва, реальний одяг розглядає як структуру на рівні матерії і її трансформації [1]. 
На прикладі «одягуопису» Р. Барт досліджує принципи безкінечної комунікації 
використовуючи термін комутації, як штучне варіювання одного з термінів 
структури та зміни його розуміння. До комутативних класів відносить одяг і зо-
внішній світ, одяг і моду. Вчений визначає, що комутація відбувається завжди 
лише між одягом і зовнішнім світом або між одягом і модою, але ні в якому разі 
не напряму між зовнішнім світом і модою, і навіть не між мирським одягом і 
модою [1, 58]. Барт розглядає моду в контексті семіотичної, ейфорійної (у Барта 
евфемічна – та, що справляє приємні переживання) системи, в основі якої є код. 
Вестиментарний код моди автор описує як трисистемну структуру: означаючо-
го; означаємого, знаку. Принцип дослідження моди, запропонований Бартом, 
дозволяє визначити функціонування моди не лише на рівні «одягуопису», а й на 
рівні «одягуобразу» та «реального одягу». 

Ж. Бодрійяр розуміє моду як один з самих поверхневих і глибинних соці-
альних механізмів, який використовує код, що повідомляє всім іншим сферам 
свої інвестиції. «Мода являє собою вже досягнутий стан прискоренобезмежної 
циркуляції... В ній всі культури, всі знакові системи обмінюються, комбінують-
ся, контамінуються, утворючи недовговічну рівновагу, чия форма швидко роз-
падється, а зміст їх не полягає ні в чому» [4, 180]. 

Дослідження М. Маклюена визначає, що одяг є розширенням власної 
шкіри людини, що визначається як механізм управління теплом та соціальний 
засіб визначення «Я». Якщо раніше феодальна система спонукала людину одя-
гатися та говорити поособливому, залежно від соціального статусу, то з розпо-
всюдженням масової грамотності та розвитком швейної примисловості виникла 
рівність в розмові та рівність строчки, виконаної на швейній машинці [21].  

Ільїн В. визначає соціальну ієрархію моди, вказуючи, що мода виконує 
функцію, які зовні виражається як класове відокремлення буржуазного суспіль-
ства [12]. Автор звертає увагу на процес розвитку моди, що існує як вічна вте-
ча: еталонні групи втікають від мас, а маси прагнуть наздогнати їх. В. Ільїн 
говорить про знакові функції одягу – як тексту, що складається із знаків та сим-
волів, що можуть прочитуватися в процесі взаємодії. Такий знак читається ото-
чуючими як індикатор соціальноекономічного становища, як наявність смаку, 
що свідчить також про рівень освіти та про рівень культури. До другої функції 
одягу відноситься одяг як символ, навмисно сконструйований знак, який має 
повідомити про власника саме те, що саме він бажає сказати. Це може бути: до-
хід, пофесія, настрій, стать, вік тощо. Лур’є в творі «Мова моди» визначає одяг 
як візуальний словник індивидума, котрий має власний словарний запас, в яко-
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му замість слів існують сукні, зачіски, манери прикрашення тіла, макіяж, аксе-
суари, накопичені століттями [43, 95].  

Філософ Ларс Свендсен в роботі «Філософія моди» розглядає моду в кон-
тексті мови, зауважуючи, що мода здатна щось повідомити, проте, як засіб повід-
омлення можлива з великим сумнівом. А семантичне наповнення одягу набуває 
змін, зтирається, тому, що мода стає заручницею самої себе [29]. Вчений приходить 
до висновку, що в багатозначності феномена моди насправді не має великої сукуп-
ності змістів, тому, що вона зациклена на собі самій. 

Визначення феномена моди знаходимо в роботі Легенького Ю. «Філосо-
фія моди ХХ століття», де автор визначає моду як підсистему соціальних сма-
ків, яка входить до системи репрезентативних функцій одягу, архітектури, 
мистецтва. Одяг стає соціальним механізмом, який в першу чергу є семантич-
ною та символічною цільністю [19, 7]. В роботі «Система моди: культурологія, 
естетика, дизайн» Ю. Легенький та Л. Ткаченко представляють моду як пікто-
граму, як зображення, як конфігурацію [18, 19]. Сутність дискурсу моди визна-
чається в своєрідній партитурі детернімативів, які слугують основою іденти-
фікації бажаних змістів, образів та іміджів.  

У сучасному соціологічному дослідженні І.В.Щербакіної (2004) розгля-
дається костюм в епоху постмодернізму в контексті невербальної комунікації 
[37]. Костюм на основі синтетичних знаків розглядається як особливий вид 
культурної продукції, що межує з мистецтвом та масовою комунікацією. Ян 
Цзя (2011) на прикладі моди в Китаї досліджує моду в контексті міжкультурної 
комунікації визначаючи її принципи розповсюдження, пов’язані з трансформа-
цією семіотичних значень, [40]. Автор визначає, крім абстрактих (неявних, гли-
бинних) і конкретних (явних, поверхневих), знакові рівні в системі культури та 
моди, виокремлює проміжний шар «серединної символіки», до якої відносить 
ознаки подвійності, концентрації, полісемії, мінливості, етнічного китайського 
символу.  

Мода як феномен культури і засіб соціокультурної комунікації дослідже-
но в науковій роботі М.В. Гусман (2010) [9]. Вчена досліджує моду як комуні-
кативний канал, що відображає структуру актуальних культурних переваг і 
дискурсивні характеристики соціального середовища. Дослідження зосереджено 
на одному з принципів візуалізації комунікативних потоків, що здійснюються на 
рівні подіуму, котрий розглянуто як поле розповсюдження певної інформації, як 
особливу мову, як соціальнокультурний і комунікативний феномени. 

Роль і функції моди в репрезентації гендерної трансформації культури 
епохи постмодерну визначено в роботі Д.Д. Радионової (2004) [28]. Вона ствер-
джує, що зміни в характері моди як виразної, візуальної, презентативної мови 
визначають «глибинні зсуви», що відбуваються в соціогендерних відношеннях 
в епоху переходу від модерну до постмодерну, з певним ступенем достовірності 
визначають вектор подальшого розвитку культури. І.В. Попова (2007) розглядає 
лексикосемантичні ти стилістичні особливості мови індустрії моди на матеріа-
лах журналів моди. Авторка визначає мову фешніндустрії як одну з підсистем 
національної мови, між якими відбувається взаємообмін одиницями на різних 
рівнях (морфенному, словотворчому, лексичному, синтаксичному, графічному), 
що дозволяє формувати соціальні норми, використовуючи для цього, визуали-
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зацію нового стилю за допомогою засобів масової інформації і думку лідерів 
[26]. Аналогічний метод дослідження зустрічаємо в роботі Ф.Л. Косицької 
(2005), що досліджує писемномовний жанр рекламного дискурсу моди в аспек-
тах міжмовної контрастивності, на матеріалах французьких та російських ката-
логів моди [14, 3]. У сучасній публікації «Комунікативна функція моди» 
Т.І.Кривошеї визначається особливість феномена моди: «Мода є подібність ко-
мунікаційної системи, в луманівському змісті, певним правом образів і форм, 
що мають легальне право, самодостатність, самореференцію, систему кодів і 
специфічні соціальні функції» [15, 68]. Авторка визначає комунікативні функції 
моди, як комунікативну практику, яка виробляє нові соціальніі змісти за допо-
могою означування та кодування матеріальних предметів [15, 71].  

Аналіз праць різних наукових напрямків виявляє множинність в розумін-
ні моди в контексті культури. Отже, мода, за своєю сутністю, вже має комуні-
кативний початок, адже вона можлива лише за умов наслідування, навіювання, 
поширення, транслювання себе, демонстрації та прийняття, лише за умови іс-
нування модного та подальшої відмови від того, що було модним. Прийняття 
відбувається як взаємний двоконтактний процес комунікації, коли, з одного бо-
ку, виступає мода, з іншого, її прийняття. Дослідження показало, комунікативні 
функції моди виявляються в соціальнопсихологічному, антропологічному, пси-
хоаналітичному, філософському, культурологічному, семіотичному, економіч-
ному, інформативному, лексикосемантичному, стилістичному підходах, а 
комунікативні відносини в моді здійснюються залежно від стадії існування мо-
дних інновацій. 

 
Література 

 
1. Барт Р. Система Моды. Статьи по семиотике культуры / Ролан Барт; [пер. с 

франц., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкина]. – М.: Издво им. Сабашниковых, 2003. – 512 с.  
2. Бехтерев В. М. Избранные работы по социальной психологии / Коллективная реф-

лексология / В.М. Бехтерев. – М.: Наука, 1994. – С. 105–118. 
3. Блумер Г. Мода: от классовой дифференциации к коллективному отбору / Г. Блу-

мер; [пер. с англ. В.Г. Николаева] // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и за-
рубежная литература. Сер.11, Социология: РЖ/ РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.информ. 
исслед. отд. социологии и социал. психологии. – М., 2008. – №2. – С.127–149. 

4. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Жан Бодрийяр; [пер. и вступ. ст. 
С.H.Зенкина]. – М.: Добросвет, 2000. – 387 с. 

5. Вебер М. Основные социологические понятия / / Западноевропейская социология 
начало ХIXХХ столетия / Макс Вебер. – М., 1996. – С. 455–491. 

6. Веблен Т. Теория праздного класса / Торстейн Веблен; [пер. с англ., вступ. ст. 
С.Т.Сорокиной, общая ред. В.В.Мотылева]. – М.: Прогресс, 1984. – 367 с. 

7. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Голов. ред. В.Т. Бусел. – 
К. – Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 17–28 с. 

8. Гофман А. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения / Александр 
Гофман. – М.: Наука, 1994. – 160 с. 

9. Гусман М.В. Мода как феномен культуры и средство социкультурной коммуникации: 
автореф. дис. на соискание науч. степени канд. наук культурологи : спец. 24.00.01 «теория и ис-
тория культуры» / М.В. Гусман. – СПб., 2010. – 24 с. 

10. Долгин А. Экономика символического обмела / А. Долгин. – М.: Инфра – М, 2006. – 632 с. 
11. Зиммель Г. Избранное: Созерцание жизни. Т. 2; [пер. с нем. и примеч. А.Ф. Фили-

ппова] / Георг Зиммель. – М.: Юристъ, 1996. – 670 с. 



 64 

12. Ильин В.И. Поведение потребителей / В.И. Ильин. – СПб.: Питер, 2000. – 224 с.: ил. – 
(Серия «Краткий курс»). 

13. Кант И. О вкусе, отвечающем моде / И. Кант. Антропология с прагматической точки 
зрения. – СПб.: Наука, 1999. – 471 с. 

14. Косицкая Ф.Л. Письменноречевые жанры рекламного дискурса моды в аспекте меж-
ъязыковой контрастивности: на материале французских и русских каталогов моды: автореф. дис. 
на соиск. науч. степени канд. філолог. наук: спец. 10.02.20 «Сравнительноисторическое, типоло-
гическое и сопоставительное языкознание» / Ф.Л. Косицкая. – Томск, 2005. – 22 с. 

15. Кривошея Т.И. Коммуникативная функция моды [Електронний ресурс] / Кривоше-
яТ.И. Вiсник Одеського нацiонального унiверситету. Астрапринт, 2011. – С. 66–74. ─ Режим 
доступу до журн.: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2430 

16. Курдюмова Р.Б. Эволюция концепций моды как социокультурного явления: исто-
рикокритический анализ: автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. социолог. наук: спец. 
22.00.01 «Теория и история социологии» / Р.Б. Курдюмова. – М., 2005. – 20 c. 

17. Лавер Д. Стили и мода: некоторые выводы // Теория моды: одежда, тело, культура 
/ Д. Лавер. – 2008. – Вып. 6. – С. 3–13. 

18. Легенький Ю., Ткаченко Л. Система моды: культурология, эстетика, дизайн / 
Ю.Г.Легенький, Л.П.Ткаченко. – К.: ГАЛПУ, 1998. – 224 с. 

19. Легенький Ю. Философия моды ХХ столетия / Юрий Легенький. – К.: КНУКИМ, 
2003. – 300 с. 

20. Люшер М. Сигналы личности: ролевые игры и их мотивы / Макс Люшер. – Воро-
неж: НПО Модэк, 1995. – 176 с. 

21. Маклюэн Г.М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / Маршалл Мак-
люэн; [пер. с анг. В. Николаева; вступ. ст. М. Вавилова]. – М.: Жуковский КАНОНпрессЦ, 
Кучково поле, 2003. – 464 с.  

22. Ольшанский Д.В. Психология масс / Д.В. Ольшанский. – СПб.: Питер, 2001. – 368 с.  
23. Парыгин Б.Д. Социальная психология, проблемы методологии, истории и теории / 

Б.Д. Парыгин. – СПб.: ИГУП, 1999. – 592 с.  
24. Петров Л.В. Мода как общественное явление / Л.В. Петров. – Л., 1974. – 32 с. 
25. Пітерс Дж. Д. Слова на вітрі: історія ідеї комунікації / Джон Дарем Пітерс; [пер. з 

англ. А. Іщенка]. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 302 с.  
26. Попова И.В. Лексикосемантические и стилистические особенности языка индуст-

рии моды: на материале журналов о моде: автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. фило-
лог. наук : 10.02.19 «теория языка» / И.В. Попова. – М.: 2007. – 22 с. 

27. Поршнев Б. Социальная психология как наука / Борис Поршнев. – М., 1967. – 156 с. 
28. Радионова Д.Д. Роль и функции моды в репрезентации гендерной трансформации 

культуры епохи постмодерна: автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. філософ. наук: 
09.00.11 «социальная философия» / Д.Д. Радионова. – Кемерово, 2004. – 20 с. 

29. Свендсен Л. Философия моды / Ларс Свендсен; [пер. с норв. Шипунова А.]. – М.: 
ПрогрессТрадиция, 2007. – 256 с.  

30. Смит А. Теория нравственных чувств / Адам Смит – М.: Республика, 1997. – 352 с. – 
(Серия: Библиотека этической мысли). 

31. Тард Ж. Законы подражания / Ж. Тард. – М.: Издание Павленкова, 1892. – 372 с. 
32. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: Т 2 / Макс Фасмер. – М.: 

Прогресс, 19861987. – С. 303. 
33. Фрейд З. Основные психологические теории в психоанализе. Очерк истории пси-

хоанализа / Зигмунд Фрейд. – СПб.: Алетейя СПб., 1999. – 251 с. 
34. Фромм Э. Иметь или быть? / Фромм Э.; [пер. с англ. / Общ. ред. и посл. 

В.И. Добреньков]. – 2-е изд., доп. – М.: Прогресс, 1990. – 336 с.  
35. Фромм Э. Человек для самого себя/ Фромм Э. ; [пер. с англ. Э. Спировой]. – М.: 

АСТ: АСТ Москва, 2008. – 352 с. 
36. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов:Буржуазный век / Эдуард Фукс; [пер. с 

нем. В.М. Фриче]. – М.: Республика, 1994. – 442 с.: ил. 



 65 

37. Шабаркина И.В. Костюм как невербальная социокультурная система: автореф. 
дис. на соиск. учен. степени канд. социол. наук : спец. 22.00.04 «социальная структура, соци-
альные институты и процессы» / И. В. Шабаркина. – М., 2004. – 19 с. 

38. Шандренко О. Віртуальний простір моди / Ольга Шандренко. – К.: КНУКІМ, 2011. 
– 141с. 

39. Шерковин Ю.А. Психологические проблемы массовых информационных процессов / 
Шерковин Ю. А. – М.: Мысль, 1973. – 215 c. 

40. Ян Цзя. Семиотика моды (костюма) в контексте межкультурной коммуникации: ав-
тореф. дис. на соиск. учен. степени канд. культ. : спец. 24.00.01 «теория и история культуры». / 
Цзя Ян. – Иваново, 2011. – 19 с. 

41. Ятина Л.И. Мода глазами социолога: результаты эмпирического исследования / Л. И. 
Ятина // Журнал социологии и социальной антропологии. – 1998. – Т. 1. – № 2. – С. 120–131. 

42. Laver J. Taste and Fashion, from the French Revolution to the Present Day / J. Laver. – 
London, 1945.  

43. Lurie A. The Language of Clothes / Alison Lurie. – London: Bloomsbury, – 1981. – 217 р. 
44. Raymond W. Communications / Williams Raymond – London: Penguin, 1962. – P.9. 
45. Campbell C. The Sociology of Consumption / / D. Miller (Ed.). Acknowledging Con-

sumption. Review of New Studies. London and New York, 1995. – P.96–126. 
46. Flügel J.C. The Psychology of Clothes / Flügel J. C. / / (The International PsychoAna-

lytical Library. The Hogarth Press, 1930. – P. 257. 21il. 
47. Shaftesbury (Anthony Ashley Cooper). «Sensus Communis, An Essay on the Freedom 

of Wit and Humour in a Letter to a Friend» in Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times, 
ed. Lawrence E. Klein. Cambridge: University of Cambridge Press, 1999. 

 
 
УДК 793.31 Карина Рудольфівна Кіндер 

кандидат мистецтвознавства,  
доцент кафедри хореографії Волинського  

державного університету імені Лесі Українки 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВОЧАСОВОЇ  
СТРУКТУРИ ПЕРВІСНОГО ТАНЦЮ 

 
У статті розглядаються особливості становлення у часі і просторі символічних 
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In this article the features of formation in time and space of symbolic structures of 

the original dance, reveal their function and semantic richness. 
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Танець, будучи споконвічно життєвоважливою формою суспільної 

активності, одним з компонентів синкретичного мистецтва, являв собою пла-
стичну форму символічного вираження домінант сакрального світобачення в 
архаїчну епоху та відігравав визначну роль в ситуаціях пізнання, спілкування, 
навчання та містичної трансформації. Теоретичний аналіз досліджень в галузі 
реконструкції архаїчних моделей світу, мислення й поведінки (Л. Абрамян, 
В. Даниленко, М. Еліаде, В. Кабо, М. Шахнович) дозволив виділити такі 
специфічні властивості прадавньої культури, як нерозчленованість її знакових 
систем, визначальна роль символічних цінностей. В архаїчній свідомості кожен 
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життєвий акт, кожен жест, звук, слово були в певному розумінні символічними 
й часто залишаються такими і досі. Пластична танцювальна символіка, сформо-
вана на рівні архетипів у синкретичному лоні первісної культури, стала струк-
турною основою хореографічної творчості усіх наступних епох. 

Проблеми і завдання даної статті пролягають у площині тих наукових 
досліджень, які дають можливість осмислити феномен становлення у часі і 
просторі певних символічних структур первісного танцю. Для формування 
теоретикометодологічної основи роботи були використані матеріали з різних 
галузей знань – філософії, культурології, археології, етнографії, психології. 
Об’єктом пильних зацікавлень науковців стали ті аспекти танцювальної 
творчості, котрі дозволяють вбачати в ній феномен, що містить інваріантні 
компоненти духовної спадщини минулого (С. Бібіков, В. Зігфрід, В. Ларичєв, 
В. Топоров). Разом з тим, слід зазначити, що знаковосимволічна природа 
первісного танцю, його функцій та семантична парадигма ще не виступала в 
якості самостійного предмета наукової рефлексії, хоча різні «фрагменти», певні 
«зрізи» окресленої проблематики, супутні їй теми є наявними у роботах з 
дослідження історикокультурних засад розвитку хореографічного мистецтва. 
На витоки первісних форм танцю, їх кінетикопластичні особливості та семантику 
орнаментальних мотивів обрядових «хореодрам» проливають світло роботи 
О. Авдєєва [2], М. Загорц [7], Е. Корольової [11], О. Румнєва [15]. Синтаксичну і 
семантичну інтерпретацію інформації про кінетикопросторову складову танцю 
епохи палеоліту здійснив В. Ромм [14]. Символічний зміст основних танцю-
вальних рухів, в якому виявилися особливі аспекти свідомості, що визначали 
специфіку конгнітивної ситуації в первісну епоху, розкривається в працях 
М. Еліаде [6], В. Топорова [16], Дж. Фрезера [17].  

Отже, проведений аналіз історичної, філософської, мистецтвознавчої літе-
ратури дозволяє дійти висновку, що дослідження, безпосередньо присвячені пи-
танням хореографічного мистецтва давньої людини, особливостям організації 
формипростору первісного танцю, все ще перебувають на периферії, поза увагою 
основних напрямків науки. Виходячи з цього, завданням роботи є виявлення ба-
зових архетипів пластичної символіки, всебічний аналіз просторовоконфігура-
ційних структур танцю та семантичної еволюції їх значень в генетично 
архаїчних тисячолітніх етносів. 

Танець – мова символічних рухів, мова тіла – найдавніші та найвиразніші 
прояви людської духовної творчості. Сучасні дослідники, грунтуючись на до-
сить широкому матеріалі археологічних розкопок та фактів палеохореографіч-
ного аналізу (В. Ларичев, В. Ромм), роблять висновок, що музичнотанцювальна 
активність була притамана вже далекому палеоантропу (знахідки 25–35 тисячо-
літньої давності) [12; 14]. Починаючи з верхнього палеоліту, творча діяльність 
повсюдно супроводжує людину. Досконалий комп'ютерний аналіз пам'яток пе-
рвісного мистецтва та матеріальних пам'яток життєдіяльності людей, які твори-
ли і споглядали культурні цінності, свідчить про майстерність та художні 
таланти його митців, безумовно наділених потужним творчим потенціалом. 
Наскельні малюнки являють собою систему знаків, де місцезнаходження, взаємо-
розташування та частотність зображень підпорядковані певним правилам. Ці 
структуровані сукупності символічних знаків свідчать про наявність у давньої 
людини космогонічних уявлень про цілісний Всесвіт, про «всезагальний порядок 
речей», про місце людини у світотворенні. Розуміння будови Всесвіту відбивалося 
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за допомогою символічних предметів та зображень, посередництвом особливої 
організації життєвого простору. Уявлення про світопорядок підпадали під 
динамічну символіку танцю, який був центральним елементом усіх традиційних 
таїнств і ритуалів та часто відігравав у них провідну роль. 

У первісному палімпсесті малюнки наносять один на одний так само, як на 
одному й тому самому місці розпалюють нове вогнище, навколо якого розгор-
тається колективна танцювальна священнодія. Це рухливе коло людей, об’єднаних 
загальною тілесною вібрацією, було первинною формою самоорганізації родового 
психокосмосу, в якому узгоджувалися індивідуальні ритми життя. Первісний та-
нець – це не просто розмірений рух по колу, це рух, ініційований «центральним во-
гнем». З природних стихій вогонь першим був приборканий людиною. Долаючи в 
собі жах земного створіння, давня людина наблизилася до ревучої загрозливої 
стихії та вирвала з неї палаючий уламок небесної субстанції. І це первородне 
прометеєве відважне прагнення об’єднало людей та відокремило їх від темного, 
холодного, ворожого світу природи. Таким чином, ритуальний танець став за-
собом організації спонтанних психічних образів, які одночасно переживали 
всередині, бачили зовні та нанизували на священні предмети. До центру світу 
прив’язувалося те, що витанцьовували люди за контуром полум’я. 

Наука первісної людини полягала у вмінні знаходити в безмежному, 
таємничому і небезпечному середовищі абсолютну «точку відліку», певний 
«центр». «Центр світу», що організовує простір і наділяє його змістом, є місцем 
зустрічі космічних сил, вертикальною віссю світу, осередком маніфестації бо-
жественного. Архаїчний танець завжди розпочинався з підготовки, очищення 
певного місця – «танцмайданчика» і встановлення центру [8, 130]. Це був рух 
навколо центральної точки: дерева, вогню, людини тощо. Центр виступає як са-
кральний, стуктуротворчий стрижень, що концентрує всі сили, навколо якого 
утворюється певний мікрокосм. В міру віддалення від цієї сакральної 
домінанти слабшає дія захисних сил і зростає небезпека. 

Людина прагне сформувати, окреслити й підтримувати межі просторово-
часової структури та спілкуватися з могутніми силами світу, що їх викликали у 
священне коло. Коло виступає як знак «освоєної території», порушення кор-
донів і законів якої пов’язано з покаранням. Колові танці закривають, відме-
жовують священне місце та захищають об’єкт, що знаходиться в центрі такого 
магічного простору. Великого магічного значення в цих танцях набуває й на-
прямок руху. Рух до центру протиставлявся рухові спиною назад від центру, що 
означало переступити за лінію життя, йти до смерті. Саме таким ритуальним 
кроком і в наш час закінчується «плєс» колядників у хаті господаря: «плєсачі» 
йдуть спиною від стола до порога і знову до стола, при цьому «хитаються легко 
то в один, то в другий бік, а перед столом кланяються тричі, викручують тричі 
«гайдука» посеред хати і виходять задом надвір» [20, 187]. Рух вправо 
символізував добробут, врожай, рух вліво – посуху, загибель. Тому танцювати 
можна було в певному, раз і назавжди визначеному напрямку. Наприклад, у 
вірменських колових танцях рухаються переважно вправо, вліво йдуть лише у 
поховальних танцях, що виконуються під час посухи, ураганів, інших 
стихійних лих і називаються «неправильними круговими» [13, 70–72]. 

Залучення до кола всіх учасників ритуалу ототожнювали з актом творення, 
при якому вони, відокремлюючи внутрішнє від зовнішнього, відособлювалися від 
світу, що їх оточував, окреслювали певний сакральний простір як у матеріальному 
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світі, так і в колективній свідомості. Масове танцювальне дійство загострювало 
почуття єднання, духовної близькості та психологічної спільноти, що мало навіть 
деяке матеріальне втілення в так званому «коловому танці». Феномен його 
полягає в тому, що виконавці, тримаючись за плечі, пояси один одного або за 
руки, відчувають себе потужним «масовим народним тілом», яке живе одним 
диханням. Умовно – схематичне зображення двох людей із з’єднаними руками 
у піктографії північноамериканських індіанців означає дружбу [11, 119]. Таким 
чином, безпосередньо емоційно впливаючи на людей, танець одночасно єднав 
тих, хто зрозумів його символічний зміст. Народжувалась одухотворена 
співтворчість людей, згуртованих танцем. Нагородою за вдалий перфоманс стає 
задоволення від унікального спільного досвіду творчості, поєднаного з почут-
тям, що кожний опинився в потрібний час у потрібному місці. 

Форма кола – найбільш давній і універсальний символ. Первісні племена, 
пов’язуючи коло з багатьма реаліями побутового життя, репрезентували його в 
танцях та малюнках. «Коло як найбільш зручна форма масового танцю було 
відоме людині вже в ті далекі часи, коли вона ще не відділяла себе від навко-
лишньої природи й зображувала на скелях в основному тварин або звіроподібних 
людських істот», – стверджує Е. Корольова [11, 138]. Танець навколо приреченої 
тварини був неодмінним основним елементом обряду жертвоприношення. 
З’їдаючи сире м’ясо й випиваючи кров натурисимвола, люди відчували себе при-
четними до божества, переживали «трагедію опущення душі в тіло», коли духов-
не, об’єднуючись з тваринним, набувало божественного характеру. 

Коло, як символ Сонця, відрізнялося багатозначною семантикою. Здобути 
сонячну силу, перетворитися на космічного посередника між неземною 
енергією і її земним проявом можна тільки рухаючись, обертаючись по колу. 
Характерною є символіка кола у суто чоловічих ритуальних танцях. Чоловіча 
стать у давніх міфологіях втілювала оновлення й змінність. Учасники, тримаю-
чись за руки, танцювали в напрямку руху світила, символічними діями переда-
вали уяву про чоловічу запліднюючу силу, про «тотальне космічне оновлення». 
Наприклад, в племені тобабатаків танець богазапліднювача в ритуалі, який 
символічно відтворював запліднення яйця, становить коловий шлях й знаменує 
початок нового року [16, 12]. 

Відношення між колом та центром символізує спіраль – символ безпере-
рвного бігу сонця, вічного життя, родючості. Танці, схема яких розгортається 
як спіралеподібна лінія, надавали силу об’єкту, що знаходився в центрі і мали 
за мету досягнення цієї сакральної домінанти, яке набувало сенсу ініціації. 
Змієподібний поворот у танці, виконавці якого рухаються по спіралі то в один, то 
в інший бік, символізував подорож до середини лабіринту, важкий шлях посвя-
чення в сокровенну таємницю. Спіраль була давнім аналогом палеологічного ор-
наменту, що складався з меандру, зигзагів та різноманітних криволінійних 
малюнків. На думку С. Бібікова, подібні злами паралельних ліній притаманні 
кристалічній структурі будови бивня мамонта [3, 23]. Саме там помітила їх 
давня людина, згодом схематизувала й відтворила в своїй художній творчості. 

Вихід з кола в лінійний простір – прокладання робочого маршруту, полю-
вання, війна. Ймовірно, що саме у військових танцях, де всі учасники рухають-
ся в одному напрямку до поставленої мети, до перемоги, лінія вперше була 
відтворена в орнаментальногеометричних фігурах. Лінійні малюнки несуть у 
собі відчуття неспокою, ламкості, крихкості світу. Це знаходило відображення і 
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в танцювальних композиціях, де лінійні фігури багаторазово прокреслювали 
простір. Військові дії та майбутні перемоги, зазвичай, репетирувалися спочатку 
у бойовому танці. Цей символізм присутній у танцях афганського племені 
патанів і в шотландських народних танцях [7, 51]. При оволодінні військовим 
мистецтвом саме танці відігравали головну роль у розвитку спритності, вит-
римки, ритмічної координації рухів, стійкості і сили духу. Танціпантоміми зоб-
ражали не тільки напружену боротьбу, але й попередню розвідку, підготовку до 
нападу. Військові танці мали на меті виховання мисливцявоїна – ідеалу 
чоловіка – й були безпосередньо пов’язані з вірою людини в те, що, викликав-
ши образ перемоги в танці, вона здобуде її в реальній сутичці з ворогом 

Сцени імітації полювання або битви, що розігрувалися з практичною ме-
тою, створювали якусь «другу» дійсність як образ «першої». Мова йде не про-
сто про копіювання одного тіла іншим, а про вплив одного двійника на іншого. 
Дж. Фрезер у «Золотій гілці» наводить численні описи таких магічних обрядів 
народів первісної культури. Так, у західноафриканському племені анья, коли 
чоловіки зайняті війною чи іншою небезпечною справою, жінки, які залишили-
ся дома, допомагають їм ритуальними танцями. Розмальовані й озброєні палка-
ми, виспівуючи непристойні пісні з метою образити ворога та прославити 
власного вождя і воїнів, вони виконують жваві танці, що складаються із швид-
ких маршів, аналогічних за тактом і ритмом військовим танцям чоловіків [17, 42]. 
Розділяючи таким чином надії, страхи, ризик та небезпеку своїх чоловіків, 
жінки в цих військових танцях ідентифікують себе із ними. Дві статі зливають-
ся в єдиний організм, і все, що відбувається в одній його частині, обов’язково 
впливає на іншу. 

Одним із структурних формоутворюючих принципів, який підкреслює 
особливості композиційнопросторових побудов танцю, є ритм, котрий розу-
міється як часова структура будьякого процесу. Рухи живої та неживої приро-
ди, макро та мікрокосмосу підлягають певному ритму. І для людини як частини 
Всесвіту закони його існування є обов’язковими. Первісна людина жила, під-
лаштовуючись до зміни періодичних ритмів природи; очевидно, володіла дуже 
тонкою психофізичною чутливістю, особливою здатністю до безпосереднього 
наскрізного розуміння подій свого життя у навколишньому середовищі. Піз-
наючи сили суворої природи і свої власні неприборкані пориви, вона усвідо-
мила, чим більше її внутрішній ритм буде збігатися з ритмом Природи, тим 
гармонійнішим стане людське буття. «Чоловіки й жінки в єдиному ритмі дово-
дять наспів до нестямності. Усі разом стукотять і співають, і в повітрі щось 
росте та підноситься… Життя гуркоче усією своєю гартованою зброєю» [4, 
203]. Танець був засобом спілкування людей з навколишнім світом, де волода-
рював ритм – символ космічної пульсації Всесвіту. У сакралізованих ритуальних 
дійствах, сценаріями яких виступали, як правило, міфи й міфологічні сюжети, 
провідною структурою був саме ритм. Він сприймався як організуючий початок 
світу, якому підпорядковані народження й смерть, природа й людина, найпрос-
тіший крок й віртуозні танцювальні па. Жест, поза, міміка, таємний символ 
змушували організм працювати й рухатись у певному ритмі й приводили до та-
кого стану, коли одна енергетична система може впливати на іншу, викликаючи 
бажаний результат. Ця «таємниця» була відкрита дуже давно, і танці вводилися 
в магію і ритуали для пробудження енергії, для досягнення вищого рівня 
свідомості, відкриваючи шлях до прориву сили духовної у світ земний.  
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Зафіксований у рухах тіла й візуальних образах ритм здатен внаслідок 
певної організації формипростору впливати на відчуття людини. Саме цим су-
часна психологія і пояснює феномен поширення та існування у паралельних 
культурах протягом значного часового відрізку окремих символічних зобра-
жень [18, 39]. Так, меандровий орнамент, створений за принципом багаторазового 
повторення основного елемента, викликає відчуття заспокоєння, споглядання, 
монотонії. Мотив «Велика Богиня», який складається з трьох елементів – 
збільшеної центральної фігури богині та двох менших за розміром «прибогів», 
викликає відчуття врівноваженості, гармонії, стабільності й навіть урочистості 
та інформаційної значущості центрального елемента. Зображувальна конструкція 
свастикового мотиву, який широко представлений у багатьох культурах, у тому 
числі й на вітчизняних теренах, становить поєднання протилежностей: статич-
ної, дзеркальносиметричної форми рівнобічного хреста та асиметрично при-
ставлених до нього кінцівок, спрямованих в один бік. Свастиковий орнамент, 
поєднуючи в собі статику й рух, створює загальне враження активності, 
динаміки, «містичної» сили. Ці сакральні символи, будучи зафіксованими в 
зображенні, привертають увагу людини до цілеспрямованого їх сприймання, 
спонукають до роздумів щодо їх змісту, викликають певні відчуття та враження, 
естетичні переживання. Можливо, через здатності впливати на зміни психічного 
стану людини і створювати відповідний настрій, такі символічні зображення й 
існують протягом тисячоліть. Отже, як зазначає психолог Н. Череповська, рит-
мічна побудова образних символічних структур «може застосовуватися для сти-
мулювання розвитку творчих можливостей особистості» [18, 40]. Можна 
припустити, що орнаментальні елементи, мотиви мають позакультурне і поза-
історичне походження, відображуючи структурні ритми Універсуму, космічну 
пульсацію. 

Сила первісного танцю, первісної «адамічної мови», перших припливів 
пластичних сил і прагнень полягала в тому, що він цілком складався з імпульсів 
людського тіла, упорядкованих залежно від затверджених ритуалів. Рух людсь-
кого тіла – це один з найпростіших актів творчості, це радість подолання про-
стору й пізнання своїх фізичних здібностей. Танець, на думку П. Валері, «це дія 
всього людського тіла, – але дія, перенесена в інший світ, у, свого роду, 
простірчас, яка стає відмінною від тих, які ми спостерігаємо в повсякденному 
житті» [4, 199]. Доречним буде навести деякі результати цікавого дослідження 
психолога Л. Дорфмана, який намагався виявити закономірності побудови 
емоційного образу в просторі, співвіднести розміщення на танцювальному май-
данчику, рельєфність лексики (вертикальгоризонталь) з відображенням певного 
емоційного стану. Було помічено, що при відображенні емоційного стану 
радості, гніву, суму, страху простір сцени використовується порізному. Так, 
найбільші зміщення по осі «впередназад» властиві для емоційного стану 
радості й страху, а зміщення «вправовліво» – для стану гніву та суму. Крім то-
го, при відображенні стану радості збільшується «ширина» пози – тобто 
амплітуда рухів по горизонталі, у стані гніву «ширина» пози скорочується, про-
те збільшується її висота. Стан страху характеризується найменшою шириною 
та висотою пози [10, 29]. 

У первісному танці поєднані гранична простота (біг по колу, молитовне 
звернення руками до божества), і гранична складність (система хореографічних 
наскрізних лейтмотивів, ритмопластичний симфонізм). Стихійні пориви і 
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пристрасті, що збурювали дух прадавньої людини та примушували до насилля і 
вбивств, знаходили вихід у ритмі, перетворювалися, очищувалися вогнем тан-
цю. Для людини традиційної культури танець – не мистецтво (в сучасному 
розумінні), а водночас і священний екстаз тіла, і богослужіння, і жертвоприно-
шення, і символічне вираження самого життя. Послідовні пози, жести, міміка, 
рухи, що мали сакральне значення в ритуальних танцях, створювали тілесну й 
звукоритмічну організацію просторучасу. У такому сакральному просторі пла-
стикою людського тіла твориться магічна дія, безперервне оновлення дійсності, 
танцю надається символічний характер. 
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ЕТНІЧНИЙ ТАНЕЦЬ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ  
САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА СПОСІБ САМОВИРАЖЕННЯ ЕТНОСУ 

 
У статті розглядається роль етнічного танцю у процесі формування самосвідомості 

та самовираження етносу. Наголошується, що за допомогою пластичної лексики етнічного 
танцю людина має можливість самоідентифікуватися зі своїм етносом, своєю культурою, 
виразити свою етнічну психологію. 

Ключові слова: танець, етнічний танець, самоїдентифікація, самовираження, етно-
пластичні константи танцю. 

 
The article discusses the role of ethnic dance in the process of selfawareness and 

selfexpression ethnicity. It is noted that with the help of plastic lexicon of ethnic dance has 
the possibility of selfidentified with their ethnicity, their culture, to express their ethnic 
psychology. 

Key words: dance, ethnic dance, selfidentity, selfexpression, etnoplastic constant dance. 
 
Сьогодні розвиток національної культури у поліетнічних державах, якою 

є Україна, відбувається на тлі широкої економічної, політичної та культурної 
інтеграції. Реалії сучасного громадського життя такі, що доводиться вживати 
все нових кроків для збереження культурної спадщини в різних сферах. При 
цьому слід враховувати загальну тенденцію сучасності – зростаючу швидкість, 
з якої відбуваються ці культурні зміни. Природне зникнення великої маси носіїв 
традиційної культури, які однією своєю присутністю гарантували справжність і 
життєвість традиційних культурних елементів, призводить до проблеми їх 
культурного «відтворення» у новому поколінні. 

За нових умов загальної інтеграції у процесі формування національної 
свідомості народу України вирішального значення набуває низка компонентів 
культури етносів, що проживають на її території, серед яких особливе місце по-
сідає танцювальне мистецтво, пов’язане з усіма подіями практичного й духов-
ного життя етносу, охоплює всі сторони існування суспільства й, як усяке 
мистецтво, слугує способом відбиття повсякденного життя людини, обумовлює 
його відношення до навколишньої дійсності. Етнічний танець – пам’ятник сла-
вного минулого країни й загальнолюдський феномен, що зберіг зашифроване в 
пластичних знаках світовідчуття предків. 

Інтерес до етнічного танцю останнім часом особливо проявляється не тільки 
з боку державних структур, громадськості, але й науки. Донедавна етнічний та-
нець не входив до сфери активних дослідницьких пошуків і наукового обгово-
рення. Науковий пошук був спрямований на вивчення національної (народної) 
танцювальної культури. Існує значний шар фахової літератури з питань теорії та 
естетики народносценічного танцю, з проблем розвитку національних шкіл тан-
цю: азербайджанської – Г. Алієв, грузинської – Є. Гварамадзе, молдавської – 
Е. Корольова, російської – К. Голейзовський, А. Клімов, Л. Нагайцева, узбецької – 
Л. Авдєєва, С. Салімова, української – К. Василенко, В. Верховинець, А. Гуменюк, 
А. Кривохижа, С. Легка, В. Шкоріненко та інших. Зараз багато чого змінюється в 
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теорії й практиці: проводяться конференції, симпозіуми, круглі столи, на яких роз-
глядають окремі питання хореографічного мистецтва, перспективи розвитку на-
родного та сценічного танцю, вивчають традиції древньої танцювальної культури, 
які збереглися й набули стійкості. Проте відсутність планомірних польових екс-
педицій, часом некоректна обробка фольклорних зразків пластики етнічного 
танцю ведуть до еклектичності уявлень щодо його специфіки. Дослідницьких 
праць з вивчення танцювальної культури етносів, що проживають в Україні, як 
і раніше, небагато. До таких розвідок можна віднести працю С. Зайченка «Танці 
греків Приазов’я» [2] і особливо виділити дисертаційну роботу А. Підлипської 
«Народна хореографічна культура кримських татар XIX – першої половини XX 
століття (до 1941 р.) у Криму» [6]. Як бачимо, проблеми етнохореографії не на-
були належного розвитку у вітчизняній мистецтвознавчій і культурологічній 
науці. Можливо, перешкодою для дослідження цієї теми в теоретичному плані 
слугує консервативність у вирішенні низки питань теорії народного танцю, що 
не дозволяє всебічно підходити до розв’язання прикладних проблем аналізу 
унікальних рис пластичної мови етнічних танців багатьох народів, а саме:  

– поперше, у теорії танцю дотепер не склалися спеціальні розділи, присвячені 
досценічним танцювальним практикам, пріоритет віддається професійному хорео-
графічному мистецтву; 

– подруге, на сьогоднішній день ще не склалася термінологічна система 
позначень етнічних рухів у рамках художньої танцювальної практики того чи 
іншого народу.  

У даній статті особливу увагу приділено зростаючій ролі мистецтва, зокрема 
традиційної танцювальної культури, у процесі формування етнічної самосвідомості. 
Етнічний танець є не просто культурним явищем, що відбиває художніми засобами 
навколишню дійсність, але, будучи частиною етнічної культури, здатний впливати 
на формування етнічної ідентичності й солідарності. В етнічному танці людина 
прилучається до культури свого народу й, зіставляючи себе й інших, усвідомлює 
свою ідентичність із певною етнічною групою (насамперед за культурною озна-
кою). Специфічна здатність танцю здійснювати психофізичний (емоційний) вплив 
робить процес самоідентифікації на цьому культурному рівні ще більш дієвим і 
швидким. Участь у колективах народного танцю, відвідування концертів допома-
гають новому поколінню пройти певний етап у формуванні етнічності, здійснити 
етнічну самоідентифікацію на культурному рівні. При цьому даний процес най-
більш дієвим є у тому плані, що він відбувається одночасно із двох позицій – ви-
конавця й глядача, а також у двох (емоційному і раціональному) планах. Так, 
художній образ етнічного танцю одночасно емоційно співпереживається гляда-
чем і раціонально втілюється виконавцемтанцюристом. Високий рівень сприй-
няття й, головне, розуміння традиційних народних танців є показником 
етнічності глядача. Представник іншого етносу може захоплюватися технічною 
майстерністю виконання, енергетикою (темпераментом) танцю, але при цьому 
чітко усвідомлювати його іноетнічну основу [8, 157]. 

Мета етнічного танцю – формування культури й відродження духовного поте-
нціалу суспільства. Через імпровізацію, де в об’єднанні тіла, почуттів і розуму, тут і 
зараз народжується танець, у якому хочеться діяти, творити, експериментувати. 

Сьогодні танцями називають всі види хореографії: релікти древніх танців, 
театральносценічні, бальні й побутові [9, 17]. Інстинкт танцю закладений у 
природі живих істот і наочно виражений у вигляді однотипних рухів. Танцями 
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вважають ритмічно впорядковані переміщення бджілрозвідниць, що вказують 
своїм побратимам напрямок польоту в пошуках взятку. Танцями називають 
дошлюбні форми поведінки комах, птахів й інших представників тваринного 
світу [7, 8]. Варто обмовитися, що в інстинктивній поведінці представників фа-
уни немає слідів духовної діяльності, подібно до властивій людині. Відоме ви-
значення традиції, як колективної соціальної пам’яті, стосується і танцював-
льного мистецтва. Людська пам’ять зберегла пластичні образи, в яких відби-
лися давні форми художньої картини світу й способи хореографічного 
мислення. Традиції підтримували зв’язок минулого із сьогоденням. Але спадко-
ємність – це не тільки система передавання того чи іншого танцювального еле-
мента, але й система відбору, переробки, трансформації фольклорного матеріалу. 
В хореографії діють власні специфічні регулятори. «Моторній пам’яті людини 
властиво довше втримувати рухи зручні, такі, що викликають “м’язову ра-
дість”... Цими якостями володіють найчастіше рухи гармонічні... Від покоління 
до покоління передаються... основні, найбільш яскраві й виразні музичноритмі-
чні формули... Все це забезпечувало в хореографії трансмісію кращого, най-
більш досконалого й типового» [10, 115]. 

Згодом укорінені зразки переглядалися. Складність процесу взаємодії 
традиції й новаторства проявлялася в чергуванні повторів і нових імпровізацій. 
У минулому багаторазова повторність була породжена вірою в обрядову магію. 
Танець – також елемент обряду, тому рухи теж мають магічну дію. В етнічному 
танці повтори були викликані необхідністю успішного засвоєння й запам'ято-
вування танцю й, одночасно, були основою для імпровізації. Імпровізація є ре-
зультат творчості. Вона дозволяє створювати різноманіття фольклорних 
варіантів, без яких не може існувати традиція [10, 16].  

Імпровізація завжди носить індивідуальний характер. Її ініціатором виступає 
окремий виконавець, але закріплення й збереження традиції залежить від інших 
людей. Якщо нововведення схвалюється й підхоплюється оточенням, виникає варі-
ант танцю або танцювального руху. При несприйнятті відбувається зворотний рух 
до старого варіанта. Цей процес відбувається в народній хореографії постійно. Ім-
провізація дозволяє звільнитися від старого; те, що є кращим, – закріплюється, стає 
традицією, щоб потім стати основою для наступних інновацій. Постійна трансфор-
мація дозволяє танцювальному фольклору існувати протягом багатьох століть. 

Танець – найбільш емоційно виражений текст невербального символічного 
простору ментальності. У танці відбиваються географічні, економічні й космогоні-
чні уявлення певного етносу. У навчанні етнічному танцю не існує змагальної і 
спортивної складової. Танець, насамперед, є проявом емоцій і почуттів – це най-
більш важлива складова у процесі самовираження. 

Кожний етнос із найдавніших часів через пластику танцю наслідував приро-
ду, звички тварин і птахів, передавав трудові рухи хліборобів, мисливців, збирачів 
плодів і трав. Це сприяло виникненню характерних танцювальних елементів, які, у 
свою чергу, будучи формою передачі родових традицій, засобом пізнання світу й 
способом виявлення різноманітних талантів, складалися в мову рухів традиційного 
етнічного танцю. Танцювальна пластика будьякого народу бере свій початок від 
обрядових уявлень, тому найбільш важливими й цікавими для реконструкції етніч-
ної пластики є обрядові дії та ритуали. Це магічні, включаючи вербальну (словесну) 
магію, символічнодемонстративні або ігрові обряди. У всіх типах обрядових танців 
виділяються особливі види: хороводворожіння, танецьзаклинання, танці з елемен-
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тами еротики тощо. В етнічному танці їх виконують у вигляді жестів, позувань, різ-
ко й динамічно або урочисто. Вони наповнюються багатозначним змістом, симво-
лами, розшифрування яких варто шукати в міфологічних і космогонічних 
уявленнях. Розуміння символіки культів дозволяє зрозуміти обряди й розшифрува-
ти символи, закодовані в танцювальних, пантомімних дійствах, що стає ключем до 
розуміння пластики етнічного танцю. Саме перевага в танці експресивного начала 
над зовнішньою зображальністю виконавців становить специфіку хореографічного 
образу давнього танцю: такі танці були динамічними, у них підкреслювалися рухи, 
а не пози, вироблявся певний стиль виконання, який включав в себе ходу й пласти-
ку, пов’язані з повсякденними заняттями. У цьому й полягала основна функція тан-
цю – збереження накопиченого життєвого досвіду й передавання його підростаю-
чому поколінню. 

В етнопсихології існує поняття етнічних констант, які являють собою несві-
домі комплекси, що складаються в процесі адаптації людського колективу (етносу) 
до навколишнього природносоціального середовища і виконують в етнічній куль-
турі роль основних механізмів, відповідальних за психологічну адаптацію етносу до 
навколишнього середовища. Вони самі по собі не мають змістовного наповнення, а 
містять лише «формальні» характеристики, тобто являють собою певну й постійну 
протягом всього життя етносу форму впорядкування досвіду, що у відповідності зі 
зміною культурноціннісних домінант народу протягом його історії набуває різно-
го наповнення. Інакше кажучи, у період зміни модифікацій традиційної свідомості 
етносу етнічні константи просто міняють свій одяг. Також їх порівнюють із еле-
ментами мозаїки, з яких складається візерунок адептаційнодіяльнісних моделей 
поведінки етносу. Крім того, як зауважує С.В. Лур’є, й адаптаційнодіяльнісні мо-
делі, й етнічні константи – несвідомі. Наповнення етнічних констант конкретним 
змістом являє собою зчеплення несвідомого образу з фактами реальності, або, як-
що говорити мовою психоаналітиків, являє собою трансфер – перенесення несві-
домого комплексу на реальний об’єкт [4, 20]. 

Виходячи із цих положень, а також з уявлень про пластичні мотиви в хо-
реографії (мінімальні дискретні одиниці танцювального мистецтва, які відби-
раються з безлічі реальних життєвих рухів, узагальнюють і загострюють свою 
характерність і виразність, організуються за законами ритму й симетрії, орна-
ментального візерунка, декоративного цілого [1, 10]), передбачається, що в ко-
жному народному танці обов’язково присутні якісь етнічні константні 
пластичні одиниці (мотиви), що сформувалися на найбільш ранніх етапах заро-
дження етносу, у процесі його адаптації до природних і соціальних умов. Ана-
логічно етнічним константам в етнопсихології ці етнопластичні константи 
народного танцю можуть трохи міняти свій «одяг», потрапляючи в різні куль-
турноісторичні умови. Проте саме вони, на думку Наталі Петроченко, і становлять 
інваріантну основу танцювальних традицій того або іншого народу, нації [5]. 

Етнічні танці в будьякій танцювальній формі, можуть бути ідентифікова-
ні як такі, що походять з етнічної культури, вони виражають рух естетики цієї 
культури. Етнічні константи в танці будуть охоплювати всі культури, чи то єв-
ропейські, американські, африканські, полінезійські, культури Азії або Близь-
кого Сходу. Вони також будуть включати в себе сільський народний танець, 
популярний танець (свінг, танго), класичний танець, племінні танці, степ і бага-
то інших типів. У всіх цих течіях можна знайти танець, що буде підходити під 
розряд етнічного. Адже етнічний танець – це не простий напрямок. Він відріз-
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няється від інших не тільки своєрідними ритмами й рухами. Це ще й найбагат-
ша культура, що передається з покоління в покоління.  

Існуючий у культурі й мистецтві стиль етники в західній науковій літера-
турі поділяють на дві складові: комунал і перфоманс. Перший – більш духов-
ний, більш піднесений. Такий напрямок в етнічному танці відтворюється на 
гуляннях, на зустрічах. Це грецький, єврейський, вірменський, болгарський танці. 
Тут важлива не техніка, не правильність рухів, а те, що відчуває танцюрист, його 
стан, його прилучення до культури даного танцю, у той час як перфоманс – це 
звичайні виступи етнічних груп і танцюристів. Тут головне не тільки прилучення 
до культури, але й розвага. 

Таким чином, у дослідженні народної танцювальної культури акцентуємо 
значущість етнонаціональної специфіки танцювальної творчості певного народу. 
У свою чергу, етнонаціональна специфіка формується під впливом базисних чин-
ників (природноландшафтних, господарських, соціальноорганізаційних), які до-
зволяють трактувати художньоестетичні особливості того або іншого народу як 
похідну від його соціокультурної життєдіяльності в рамках певної культурної па-
радигми. І саме тому етнічні танцювальні форми, етнічна танцювальна мова, етні-
чне танцювальне мислення й сприйняття являють собою більш стійкі утворення, 
чим, приміром, явища масової танцювальної культури, які здебільшого досить 
швидкоплинні й швидко забуваються. 

У той же час етнічні (національні) танці не можуть залишатися зовсім не-
змінними. Освоївши танцювальні традиції предків, кожне наступне покоління 
обов’язково переосмислює їх і модифікує, вносячи щось своє, тобто співзвучне 
своєму часу, своїм життєвим обставинам і навколишньому оточенню, а потім пе-
редає їх, але вже оновлені, наступному поколінню. 

Танець сприяє розвитку здатності керувати своєю увагою, що дозволяє роз-
вити навички самоорганізації, включити механізм пізнання свого внутрішнього 
світу. Основою етнічного танцю є вміння чути, відчувати й правильно користува-
тися своїм тілом, адже тіло є основою, тим, на що людина може опертися у своєму 
розвитку. Для того, щоб людина почала легко й вільно проявляти свою індивідуа-
льність, необхідно підготувати тіло – зробити його гнучким, легким, рухливим, 
здатним бути помічником у реалізації бажань душі людини. За допомогою пла-
стики, музики й слова в танці люди розповідали про людські цінності, про те, 
як створювався й зростав їхній етнос, як він зростає й розвивається зараз. Як 
відмічає відомий дослідник етнопсихології хореографічного мистецтва 
І.П. Ілюкевич, танець здатний відродити інтерес до життя в будьякій людині: у 
дітях – інтерес до творчості, у юнаках і дівчатах – перспективу розвитку себе, 
дорослим дає можливість замислитися над своїми цінностями, а для людей 
старшого віку несе приємний відпочинок і розслаблення душі. Власне, етнічний 
танець – це самостійний напрямок, що використовує моделі сучасної психоло-
гії. Він поєднує легкість, можливість швидко переходити від однієї «реальнос-
ті» до іншої й постійну зміну станів, символічно й у той самий час реально 
виражає різні життєві якості й колізії. У танці творчість є тривалим мінливим 
процесом – іноді натхнення приходить легко, іноді його доводиться викликати 
спеціально [3, 46]. 

Танець, у якому розкривається й перетворюється психічне життя, у кож-
ного народу індивідуальний, рух завжди наочний, і цей досвід можливо описати 
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як зсередини, так і ззовні, що веде нас від повної суб’єктивності, виводячи у прос-
тір взаємодії. 

Вивчення традиційного хореографічного мистецтва сприяє виявленню етні-
чних особливостей і соціальних відносин у суспільстві, а саме: у танцювальному 
мистецтві знайшли відбиття різні погляди людини; джерелом для вивчення мате-
ріальної й духовної культури слугують музичні інструменти, костюми, атрибути, 
використовувані під час виконання танцю. І варто відмітити, що традиційний та-
нець як історичне джерело сприяє кращому зрозумінню етнічних процесів. За до-
помогою пластичної лексики етнічного танцю людина має можливість самоіден-
тифікуватися зі своїм етносом, своєю культурою, виразити свою етнічну пси-
хологію. 

Етнічний танець – особливий феномен культури, який виник на базі народ-
них традицій. Тому для формування комплексного уявлення про народний танець 
необхідно розглядати не тільки його походження, генезис, минуле й сьогодення, 
але й ту унікальну духовну ауру, що складається історично й характеризує життя 
етносу. 

Етнічний танець – це мистецтво, що привносить у наше існування натхнен-
ня й знання. У кожній людині закладені творчі здібності. Роль етнічного танцю – 
розкрити, активізувати цей потенціал, навчити проявляти свої здібності й можли-
вості, закласти основи моральності, виховувати особистість, що займається само-
розвитком і самопізнанням, створити умови для розвитку свідомості людини 
через відкриття своєї внутрішньої природи, що сприяє особистісному росту й 
прояву індивідуальності. 
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ФІЛОСОФІЯ ОПТИМІЗМУ В КОНТЕКСТІ 
ОСОБИСТІСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ Е.ФРОММА 

 
У статті розглядаються модуси людської екзистенції: песимізм та оптимізм; 

окреслюються їх властивості й динаміка у сучасному суспільстві. Ці категорії відо-
бражають деструктивну та конструктивної можливості світосприйняття, світобачення 
й позначають не просто умоглядний настрій людини, а й її вкорінену життєву пози-
цію, котра укладається згідно з особистим вибором: жити, максимально реалізовуючи 
свої душевні сили, ресурси, чи в безнадії бути опонентом світу, жити споживацьким 
життям. Дана проблематика розглядається в руслі психоантропологічної теорії Еріха 
Фромма й акцентується увага на пріоритеті й можливості оптимізму на прикладі особис-
того життєвого досвіду філософа. 

Ключові слова: антропологія, соціальне середовище, екзистенція, оптимізм, сучас-
ність, свобода волі.  

 
In the article are examined the modes of human existence: pessimism and optimism; 

are specified their qualities and dynamics in modern society. The above categories reflect 
destructive and constructive ways of perception of the world, outlooks and indicate not only 
constructive mood of a person but also his/her inveterate stand in life which is formed ac-
cording to the personal choice: to live and realize one's mental forces and resources to the 
limit or to be an opponent to the world in despair and live in an exploitative manner. This 
problem is examined in terms of Erich Fromm's psychoanalytical theory and the attention is 
paid to the priority and possibility of optimism by example of the life experience of the phi-
losopher. 

Key words: anthropology, social environment, existence, optimism, modernity, free-
dom of will. 

 
У сучасному соціальному вимірі проблема ставлення людини до світу за-

знала істотних трансформацій порівняно з недавнім минулим. Від часів виник-
нення філософської антропології однією з наріжних її проблем залишається 
проблема вивчення ставлення людини до життя. Йдеться про відомі категорії 
світобачення, світосприйняття: оптимізм і песимізм. Часто можна почути вираз, 
що песиміст – це добре поінформований оптиміст; або ж песимізм ототожню-
ється з реалізмом, адекватним поглядом на людиновимірний стан речей у світі. 
Більше того, інтелектуальнотворча еліта суспільства від часів модерну задає 
песимістичний тон життєвому настрою: і сартрівська «нудота» від життя, і мар-
кузівське розчарування в цивілізації, в духовному прогресі тощо. Це лише по-
одинокі приклади. Одиниці серед видатних філософів сучасності акцентують 
увагу на конструктивності оптимістичного мислення та діяльності й, відповідно, 
проводять іншу раціональну лінію бачення можливого і реального умонастрою й 
світосприйняття. У цьому сенсі яскравим прикладом серед мислителівлюдинознав-
ців ХХ ст. є Е. Фромм, ідеї гуманістичної спадщини якого характеризуються, в 
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першу чергу, «гуманним само сприйняттям». «… життя означає постійну зміну, 
постійне народження. Смерть – припинення росту, закостенілість, зацикле-
ність... Я вірю у здатність людини до самовдосконалення… Я впевнений, що 
можливо зрозуміти, що таке цілісна, універсальна людина лише через здійснен-
ня власної індивідуальності…» («Кредо»). Та окрім творів та ідей Еріха Фром-
ма, про які вже достатньо сказано, актуальним їх підтвердженням є 
неординарна форма життя філософа. Багато хто з оточення Е.Фромма дивував-
ся його надзвичайній жвавості, активності й концентрації уваги, інтелектуаль-
ним здатностям мислителя навіть в його поважному віці. До останніх днів 
життя він проводить активну викладацьку, психоаналітичну, політичну діяль-
ність, постійно працює над собою й допомагає іншим. Коли влітку 1974 р. він 
вирішив більше не повертатися до Мексики, де заснував перший інститут пси-
хоаналізу в Північній Америці, а провести кінець свого життя разом з дружи-
ною у Швейцарії, у нього були вже нові плани: він хотів досліджувати те, що 
його так привертало в Майстері Экхарті й Карлі Марксі [4, 101–114]. Чим біль-
ше він досліджував їхні вчення й погляди, тим багато спільного між ними зна-
ходив. Він міг, нарешті, з'ясувати, що об'єднує їх з альтернативою «мати або 
бути?», котра є фундаментальною ідеєю філософської антропології Фромма: і 
той, і інший писали або проповідували самі, при цьому обидва виходили з жит-
тєвої практики, що переконала їх в тому, що життя виконане тою мірою, якою 
людина розраховує тільки на властиві їй людські сили для сприйняття єдності зі 
світом через розум, любов і продуктивну діяльність і що дійсність стає порож-
ньою, коли людина прагне жити, виходячи не з власних сил, а часто намагаю-
чись заповнити життя за допомогою сурогатів, замінників і милиць [1, 133–
135]. Стрижневою ідеєю для правильного розуміння дихотомії «мати або бути» 
є усвідомлення того, що суть цієї альтернативи полягає в основній орієнтації 
характеру, тобто того психосоціального «органу», який додає всьому нашому 
мисленню, відчуттям і вчинкам пристрасну спрямованість. Ні Майстер Экхарт, 
ні Маркс, ні Будда, ні пророки та Ісус не ставили питання про психологічну 
обумовленість своєї життєвої практики. Проте всі вони переконалися на особи-
стому досвіді, що тільки практика, в якій людина використовує свої справжні 
гуманні сили, дійсно задовольняє і зцілює її в рамках екзистенції. Фромм нама-
гався з'ясувати психологічну обумовленість життєвого досвіду, властивого всім 
цим «наставникам життя», незважаючи на ті або інші світоглядні тлумачення 
цього досвіду. При цьому він використовував свій соціопсихологічний підхід 
до характеру. В той же час у творі «Мати або бути» він відобразив свій влас-
ний, так би мовити, релігійний досвід і особисту життєву практику. Таким чи-
ном, альтернатива цього твору є як свідоцтвом його гуманізму, так і 
пізнавальною ознакою гуманістично орієнтованої людини, незалежно від будь-
якого її світоглядного горизонту. 

У своїх творах і життєвій практиці, в глибині всіх життєвих ситуацій 
Фромм прагнув реалізувати власну гуманістичну установку, що базується на 
настанові продуктивного життя й повної самореалізації. На тих, хто знав його в 
останні роки життя, справляло враження те, як він ставився до самого себе, сво-
єї дружини Анніс і до відвідувачів. Його «таємниця» полягає в тому, щоб із са-
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мого себе творити свій певний гуманістичний досвід. Чим більше людина здат-
на жити, виходячи з самої себе, сприймати себе у всіх колоритних моментах, 
навіть любити себе, тим легше їй спілкуватися з іншими, оскільки Інший їй не 
чужіший. Тому здатність до любові не зводиться до питання про те, щоб бути 
коханим або закоханим (хоча з погляду психології розвитку вона може бути з 
цим пов’язана). Ще в «Мистецтві любити» Фромм підкреслював: «Любов мож-
лива тільки тоді, коли дві людини з'єднуються, виходячи з серцевини своєї ек-
зистенції, тобто коли кожний з них сприймає самого себе, виходячи з 
серцевини своєї екзистенції. Тільки таке «життя з серцевини» є людською дійс-
ністю, тільки в ній полягає життєвість, тільки в ній основа любові» [2, 12–13]. 
Сприйнята таким чином любов – це постійний виклик: вона не є джерелом спо-
кою й бездіяльності, а означає необхідність рухатися, рости, співпрацювати. Чи 
панує гармонія, чи виникають конфлікти, радість або печаль – усе це має лише 
другорядне значення порівняно з основоположним фактом, що дві людини 
сприймають себе, виходячи з сутності свого буття, з того, що вони єдині. 

Внаслідок цього Фромм зумів реалізувати для себе те, що є основним гу-
маністичним досвідом: відкривати чужих і інших як щось своє, дізнаватися у 
своєму про чуже й інше, що визнається власним і єдиним. Чужа людина пере-
стає бути чужою у міру того, як чуже в ній починає усвідомлюватися як своє 
власне. Цей процес «привласнення» й «відчуження», самостановлення і станов-
лення світу за допомогою розуму, любові й продуктивної діяльності ніколи не 
завершується. Тому Фромм розуміє його як щось схоже на релігійний, інтим-
ний процес. Оскільки людина – істота відкрита, вона завжди може наново 
сприймати своє «вище самозвеличення». Це відбувається, коли людина довіряє 
своїм власним силам, нехтує орієнтацією на те, що відчужує («мати») і при 
цьому переживає трансцендентність. Але це не трансцендентність у потойбічне. 
Досвід трансценденції – ширше і вище самосприйняття, описане містиками як 
стан єдності в сприйнятті себе і Бога. Чи назвати його сприйняттям Бога і 
сприйняттям себе, сприйняттям Буття або «ікссприйняттям», як це робить 
Фромм у творі «Ви будете як Боги», – це питання гри слів або картини світу і 
світогляду. Справа не у викладі досвіду, а в самому досвіді: у релігійному до-
свіді як самосприйнятті. На нього слід орієнтуватися і практично його реалізу-
вати, бо тільки так він доступний для індивіда [5]. 

Важливим моментом є те, що релігійний досвід як сприйняття вищого се-
бе передбачає постійне тренування й дисципліну. Це Фромм показав на при-
кладі власної практики. Кожного ранку в певний час він робив дихальні, рухові 
вправи і вправи на концентрацію уваги, чому його навчив Ньянапоніка Махат-
хера – вчитель буддійської практики. Вже в похилому віці до релігійної прак-
тики Фромм відносив, разом з вправами в медитації, також щоденний 
самоаналіз за допомогою тлумачення власних снів. Те, що такі способи самосп-
рийняття робили можливою трансценденцію на вище самозвеличення, Фромм 
відчував по своїй зростаючій жвавості сприйняття, а також по більшій безпосе-
редності в обігу з своїми силами і з навколишньою дійсністю. У 1975 р. до 
75річчя Фромма Борис ЛюбанПлоцца і Райнер Функ організували в Локарно 
симпозіум, на якому Фромм повинен був виступати з основною доповіддю. 
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Фромм, хоча й заслаб після хвороби (незадовго до того він пошкодив собі лопа-
тку і йому також приносили значні болі камені в жовчному міхурі) як завжди 
експромтом зробив двогодинну доповідь на основі декількох тез, при цьому 
жоден з чотирьохсот присутніх не виявив ніяких ознак втоми ні в себе, ні в до-
повідача. Коли його запитали, яким чином він досягає такої зосередженості і 
безпосередності, Фромм відповів, що саме сьогодні протягом двох годин у пер-
шій половині дня займався вправами [3, 105]. 

Внаслідок такої практики Фромм дізнавався про закладені в ньому потен-
ційні сили розуму, любові й продуктивної діяльності. Релігійний досвід наці-
лював його не на потойбічне, а на реалізацію людських можливостей. Така 
мета, що відчувається при кожному новому сприйнятті вищого самозвеличення, 
не має нічого спільного з відходом від світу, аскетизмом, відлюдництвом або 
індивідуалістичним порятунком душі. Розумом, любов'ю і продуктивною дія-
льністю Фромм позначає саме здібність людини до сприйняття своєї єдності із 
зовнішньою і внутрішньою дійсністю в її об'єктивності й інтеграції. Тому 
сприймана такими силами дійсність вже не представляється чужою й іншою, а 
як глибоко особиста людська єдність. «… У людини є два способи співвідно-
шення себе зі світом. При одному з них вона бачить світ таким, яким їй по-
трібно його бачити, щоб маніпулювати ним. Це, в основному, чуттєвий досвід 
і досвід, заснований на здоровому глузді… що сприяє виживанню…». І далі в 
цьому ж тексті Фромм говорить про споживацьке бачення й сприйняття світу, 
де логіка ставлення до нього однакова навіть на здоровому глузді, оскільки од-
накові «закони споживання» [3, 313]. Друга здібність полягає в суб’єктивному 
баченні, заснованому на особистому досвіді згідно з внутрішнім світом: «… до-
свідом, почуттям, настроєм» [3]. І тут, говорячи про позитивний погляд на ре-
альність, Фромм застерігає від небезпечної форми свідомості, котру часто 
плутають із оптимізмом. Тут, як приклад, можна навести напевне кожному ві-
домі явища «служіння» новоявлених релігійних груп, котрі настирливо пропа-
гують свої ідеї іншим, демонструючи як взірець особисте спасіння, знайдення 
«смислу життя» тощо, але при цьому строго й категорично не сприймають мо-
жливу чи наявну свободу Іншого обирати прихильність до традиційної культу-
рнорелігійної спадщини або не обирати жодного. Таке несприйняття свободи 
інших – ознака особистої несвободи, а тому хибності життя в царині універса-
льних (загальнолюдських) цінностей. Так, людина, «позитивно дивлячись», 
може мимоволі обманювати себе й інших, проектуючи власний вибір форми 
світосприйняття на світ речей, подій, цінності взагалі. Тут мова не стільки про 
релігійність, скільки про співвідношення з реальністю, котру релігійність фор-
мує в людині, що часом приводить до душевної недуги. «… Людина, котра ма-
рить наяву, тобто торкається тільки свого внутрішнього світу й не здатна 
сприймати світ зовнішній у його об’єктивних проявах, психічно нездорова. 
Людина, здатна лише фотографічно сприймати зовнішній світ, але втратила 
зв'язок зі своїм внутрішнім світом, з самим собою, – це людина відчужена. Ши-
зофренія й відчуження доповнюють одне одного. В обох формах захворювання 
не вистачає одного з полюсів людського досвіду. Коли є обидва полюси, то ми 
можемо говорити про продуктивну особистість, сама продуктивність котрої ви-
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тікає з полярної протилежності між внутрішньою й зовнішньою формою 
сприйняття» [3, 313]. 

Це важливий момент, оскільки частіше за все в житті людини саме релігія 
відіграє роль джерела життєвих настанов, ідей, котрі претендують змінювати 
свідомість на продуктивнопозитивну, оптимістичну. У проблемах подібного 
роду варто бути надзвичайно делікатним і акуратним, та, водночас, не можна їх 
залишати поза критичною увагою. Наприклад, в українське суспільство прони-
кають, вільно реєструються й пропагують свої життєві настанови різного роду 
культи, в тому числі й деструктивні, заборонені в Західній Європі. При зустрічі 
з членами згаданих релігійних груп відчувається незрозумілий, ледь вловимий 
дискомфорт, наче людина десь далеко, вона тебе уважно слухає, але «не чує»; 
здається, їй насправді не важлива твоя доля, а важливо збільшити кількість 
прихильників групи. Відразу відчувається, що «американська» посмішка на-
справді не щира й єдино правильна форма щойно проголошеного «спасіння» 
відразу викликає сумнів і спротив. Тут про хибність явища важко говорити на-
певно, немає потреби критикувати гостро; неможливо зробити посилання на 
першоджерело, та, здається, кожному із більшменш зацікавлених соціальними 
процесами такий досвід знайомий. Тому не зайвим буде остерігатися таких 
форм свідомості та їх поширення. Водночас варто зазначити що вони не завжди 
настільки глибоко вкорінюються в людині. Дуже часто людина, шукаючи від-
повіді на гостроту існування, смисли життя, потрапляє до таких організацій, але 
потім, зіставляючи реальність їх внутрішнього життя й своє власне відчуття 
оманливого сприйняття реальності, розчаровується й покидає їх. Та, безвіднос-
но до релігій, у сучасної людини проблема сприйняття реальності виливається в 
цивілізаційну хворобу суспільства взагалі. 

Отже, якщо вже й говорити про конструктивний релігійний досвід, то це 
досвід свого вищого «Я», цілісності людини, універсальної людини. Саме в 
цьому сходяться Фроммнетеїст і гуманіст з Фроммомпсихоаналітиком: «Аналі-
тик не є ні теологом, ні філософом і не прагне знайти компетентність і в цих 
сферах. Але як цілителя душі він повинен мати справу з такими самими про-
блемами, що і філософія, і теологія, з душею людини і її зціленням» [1, 225]. 
Фромм як автор книги «Мати або бути» декому уявляється далеким від реаль-
ності, прекраснодушним ідеалістом. Та не слід забувати про те, що за путівни-
ком «мати або бути» стоїть досвід сімдесятишестирічної людини, котра понад 
п’ятдесят років прикладала до себе й інших досвід психоаналітичного пізнання. 
Шлях до «бути», до вищого самовдосконалення, до універсальної людини ви-
магає, в першу чергу, роботи над собою, такої самої напруги, як і психоаналіти-
чний процес, що описується провідними постатями в антропології й 
психоаналізі зокрема (З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Хорні та інші). Таким чином, у 
роботі Фромма «Психоаналіз і дзенбуддизм» (1960) говориться про те, що лю-
дина вперше відчуває власну пихатість, страх і ненависть тоді, коли починає 
усвідомлювати себе скромною, сміливою й такою, що любить. Нове пізнання 
самого себе спочатку може бути хворобливим, але воно дає можливість покін-
чити з практикою проектування на інших того, що людина витісняє в самій собі. 
Говорячи про цей шлях, він упевнений, що людина переживає різні стани: «… 
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переживає в собі немовля, дитину, підлітка, злочинця, божевільного, святого, 
художника, чоловіка і жінку, вона вступає в контакт з людством, з універсаль-
ною людиною, вона зосереджується на «витісненнях», стає все більш вільною, 
у неї знижується потреба в проектуванні і уявній переробці, після цього вона, 
можливо вперше, відчуває, що бачить фарби, бачить як котиться м'яч, як рап-
том вона стає відкритою для сприйняття музики, тоді як дотепер вона лише чу-
ла її. Коли вона відчуває свою єдність з іншими, вона бачить, можливо вперше, 
як оцінити своє ізольоване, індивідуальне Я чимось, що заслуговує кропітких 
турбот і збереження, – це ілюзія, вона відчує, як марно шукати відповідь на 
життя в тому, щоб мати, замість того, щоб бути і ставати самим собою» [3, 249]. 
Так, внаслідок самоаналізу й роботі над собою, людина має можливість вивіль-
нитися від ілюзій та сил, котрі сковують свободу волі й песимістично налаштову-
ють на світосприйняття. Це надає змогу бачити довкола себе красу мистецтва, 
природу, відчувати власну внутрішню гармонію та єдність зі світом.  

Міркуючи в даному ключі масштабніше, Фромм аналізує все соціальне тіло, 
його патологію й позитивні сторони, де боротьба живої гуманістичної традиції 
не завжди компенсує антигуманний процес відчуження. Критикуючи оптимізм 
окремих письменників і потакачів соціальним устроям середини ХХ ст., Фромм 
писав: «…Є спроби знову знайти якусь частину втраченої самості й продуктив-
ності… мільйони людей віддані роботі й самодіяльності…письменники пишуть 
і переконують, що ми вже пройшли пік відчуження й знаходимось на шляху до 
кращого. Стільки б не був привабливим такий тип оптимізму, він є лише вишу-
каною формою захисту «статускво», й вихваляння «американського образу 
життя»» [4, 313–314]. Сьогодення ХХІ ст. не дуже віддалилося від соціальних і 
ментальних форм життя суспільства ХХ ст. Поліпшення життя в сучасному сві-
ті безлічі можливостей і пропозицій наводить на думку про значні зрушення в 
душевному здоров’ї суспільства з незначним плином часу. Статистика само-
губств, незадоволеності життям, депресій та інших хвороб є невтішною. Гово-
рячи про сучасність, варто нагадати аналітичні ступені співвідношення 
попередніх століть, поколінь. Ось як Фромм говорить про них: «… Насправді, 
схоже, що, незважаючи на матеріальне процвітання, політичну й сексуальну 
свободу, світ середини ХХ ст. більше недугує психічно, ніж у ХІХ ст. Дійсно, 
«тепер вже нам не загрожує небезпека стати рабами, але ми можемо перетвори-
тися в роботів», як лаконічно висловився Е. Стівенсон... Нікому персонально 
ми не відкриваємося, але у нас немає ні власних переконань, майже немає інди-
відуальності й самостійності. Цілком ясно, що діагноз нашої патології не може 
відповідати показникам ХІХ ст. Нам треба розпізнати особливості патологічних 
проблем нашого часу, щоб прийти до розуміння того, що ж потрібно для ряту-
вання західного світу від зростаючого безумства» [4, 219]. У співвідношенні 
ХХ й ХХІ ст. картина, здається, ще гостріший, оскільки сьогодення оперує еле-
ктронікою й потужними інформаційними системами з безоднею образів, смис-
лів, цінностей. Цікаво, що таке поле характеризується як певного роду 
індикатор людської волі й цілеспрямованості, оскільки надає колосальні мож-
ливості розвитку як в позитивному, так і в негативному напрямках. Цікаво, які 
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були б Ньютон, Кант, Шелер та інші мислителі їх рівня, якби мали можливості 
інтернетного інформаційного простору й відповідної комунікації?  

Повертаючись до теми оптимізму в життєписі автора, відзначаємо, що 
невдовзі після закінчення роботи над «Мати або бути» Фромм переживає в 1977 
р. другий, а в 1978 р. – третій інфаркт. Творчі сили достатньо обмежилися, хоча 
стимулятор серця пом'якшував гострий стан, у нього вже не було сил для реалі-
зації подальших планів. Тим охочіше він давав інтерв'ю і підтримував зусилля 
Ганса Юргена Шульца, котрий відкрив Фромма для німецької громадськості, а 
також Юргена Лодеманна, Генріха Эйнеке, Альфреда А. Хезлера та інших жур-
налістів, які ознайомили його колишню батьківщину з його науковими думками 
і працями. 

Дослідники біографії Фромма пишуть, що він ніколи не любив почестей, 
а деякі з них прийшли до нього надто пізно. Почесне громадянство м. Муральто 
позбавило його турбот, пов'язаних з оформленням мешкання у Швейцарії. 
Участь у торжестві з нагоди вручення йому премії Неллі Сакс містом Дортмун-
дом він був вимушений відхилити за станом здоров'я. А вшановування в його 
рідному Франкфурті з нагородженням меморіальною медаллю Гете було вже 
посмертним. У ніч на 18 березня 1980 р., за п'ять днів до свого 80річчя, Фромм 
помер, без ознак агонії, від обширного інфаркту [4, 110]. На скромній панахиді 
в крематорії Беллінозі Іван Ілліч зачитав фроммівську інтерпретацію суперечки 
Авраама з Богом, коли той вирішив знищити Содом і Гоморру через їх гріхов-
ність. Йдеться про певну модель ставлення однієї з яскравих і високих в духов-
ному плані особистостей до інших людей, можливо, масового натовпу. Мова 
про відому для християнської культури історію про те, що Авраам бореться за 
виживання Содому і Гоморри і демонструє цю боротьбу тим, хто повинен сьо-
годні боротися проти засобів знищення. Якщо в Содомі знайдеться лише деся-
ток праведників, місто зможе уникнути знищення: про таку незначну кількість 
праведників Авраам зумів домовитися з Богом. Фромм підтримує інтерпрета-
цію, згідно з якою ті міста повинні були бути покарані не за гомосексуалізм і 
т.ін, а за відмову впустити мандрівників і надати їм можливість користуватися 
їх благами. Досить лише десяти людей, здатних відмовитися від загальної оріє-
нтації на «мати» і вести інше життя, щоб перемогти в боротьбі за виживання. 

Проба на витримку самототожності, вірності своїм конструктивним пере-
конанням завжди лише підкреслює силу особистісних якостей. Лише той, хто 
всупереч «здоровому глузду», «силі обставин», «громадській думці» може за-
лишатися чужаком, здатен любити своє, чуже і чужих. Озираючись на своє ди-
тинство, Фромм говорив незадовго до своєї смерті: «До сьогоднішнього дня я 
радію, що у мене є досвід, про який Старий Завіт говорить: "Прибулець, що по-
селився у вас, так буде для вас тим же, що тубілець ваш, люби його як себе, бо 
ви були прибульцями із землі Єгипетської» (Біблія, Левит. 19, 34.). Такими сло-
вами філософ підкреслює бачення об’єктивного становища духовної (культур-
ної) еліти, котра переживає трагедію буття. Так було завжди, – одиниці серед 
значної більшості завжди бачили глибше, ніж більшість, переживали гостріше й 
тому почували себе самотніми в суспільстві, де панують поверхневі пріоритети 
пристрастей, комерції, ринку де, «під молоток» потрапляють будьякі цінності, 
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людська гідність і навіть життя. «Прибульця може зрозуміти той, хто сам був 
цілком прибульцем. Але бути прибульцем – означає відчувати себе удома у 
всьому світі. Обидві ці речі пов’язані. Тою мірою, якою я не є прибульцем у 
своїй власній країні або взагалі в будьякій певній країні, я не відчуваю себе 
удома у світі. Але, якщо я в усьому світі удома, тоді я тут прибулець і проте не 
прибулець всюди» [4, 110]. Водночас дивує впевненість, а точніше, надія Фро-
мма на можливість існування інших форм життя суспільства, починаючи з 
окремої людини. Саме категорія Надії є фундаментом оптимізму автора. Без 
надії оптимізм легко може вийти в площину ілюзорності, коли можна бачити 
навколишнє лише в доброму світлі й не відати реальних небезпек у соціально-
му, природному оточенні та й у своєму внутрішньому душевному світі.  

Уся спадщина Еріха Фромма є цілісною ідеєю конструктивної настанови 
на продуктивне життя. Часто, розглядаючи сучасну історію філософії, можна 
почути про парадоксальне явище різниці між вченням філософа (його концеп-
ціями, теоріями) та його особистісним життям. І це сприймається як норма. 
Щодо Фромма цей постулат не є правильним. Уся його антропологічна концеп-
ція пронизана глибинним аналізом людської природи, «сірої» й тіньової реаль-
ності людської екзистенції й, водночас, ідеєю можливості іншого життя 
суспільства й окремої особистості, якісно відмінного від такого. Фромм упев-
нений, що дана царина життя залежить від розумової здатності й вибору самої 
людини, тобто наявності здорового глузду й доброї волі. Як бачимо, усім своїм 
життям філософ обґрунтовує можливість інших форм життя й внутрішньосоці-
альних відносин, котрі б усунули протистояння сил, корисливе й експлуататор-
ське сприйняття Іншого. Доречно навести цитати з його творів, котрі певною 
мірою можна вважати есенцією його стрижневих ідей. «Ціль життя – прожити 
його з повною віддачею, народитися в повному смислі слова, повністю пробу-
дитися. Вивільнитися від інфантильних претензій і повірити у свої реальні, хо-
ча й обмежені сили; бути в стані замиреня з парадоксом, котрий полягає в тому, 
що кожен із нас – найважливіша частина Всесвіту й у той же час – не важливі-
ше мухи чи билинки. Бути здатним любити життя й разом з тим без жаху при-
ймати смерть; переносити невизначеність у найважливіших питаннях, котрі 
ставить перед нами життя, й разом з тим бути впевненим у своїх думках і по-
чуттях, настільки вони дійсно власні. Вміти залишатися наодинці з собою й у 
той же час бути єдиним цілим з будьякою людиною… з усім живим; слідувати 
голосу совісті, що кличе нас до самих себе, та не потакати самоз’їданню… Ду-
шевно здорова людина – це та, яка живе в любові, розумі, вірі, яка поважає 
життя як власне, так і ближнього» [4, 310]. Зрештою, важко не погодитись із та-
ким судженням. Якщо не упереджено розважити над сказаним – тут глибока іс-
тина, котра гармонізує внутрішній світ людини безвідносно до епохи, обставин 
і соціального устрою. Хоча вона й не нова, та ми розглядаємо її з позиції мож-
ливості прояву на прикладі самого ж Фромма, котрий реалізувався в своїй су-
часності сповна, настільки це було можливо, коли в той же час інші мислителі 
постулюють нудоту від усього як норму життя, ледь не кінець світу людства.  

Якщо вірити в древній постулат про те, що правдивість людського життя 
й прагнення пізнається по його плодах, то життєвий оптимізм Фромма і 
пов’язаний з ним діяльнісний ентузіазм визначили колосальні результати: це і 
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книги, що вже не одне десятиліття живлять смисложиттєвий пошук мільйонів 
людей різних країн і соціальних верств у всіх куточках планети; і заснування 
психоаналітичного інституту в Мексиці; і школи на базі його ідей та методик, і 
безліч наукових послідовників та звичайних прихильників у Європі й інших 
країнах тощо. Навіть така поверхнева статистика діяльності дає підстави гово-
рити про те, що людина прожила повноцінне життя, здається, значною мірою 
сповнене моментів, котрі називають щасливими. Напевно, важко описати до-
стеменно стан талановитого лікаря, котрий щойно зробив вдалу операцію, чи 
просто бачить плід своєї добросовісної професійної діяльності в очах вдячного 
пацієнта, котрому покращилося здоров’я. Це не тільки відчуття виконаного 
обов’язку, а й той позитив, котрий наповнює життя чимось справжнім, суттє-
вим. Тому, тим більше не важко уявити стан і настрій потужного психоаналіти-
ка, котрий як і душевний лікар й торкається найделікатніших територій, 
допомагаючи людині. Древні говорили про те, що, даруючи добро іншому, сам 
пізнаєш щастя. Фромм плідно працював у багатьох сферах людської екзистенції 
й, здається, не тільки на теоретичному рівні постулює про засадничі положення 
щастя. «Щастя виникає через відчуття плідності свого існування, внаслідок ви-
користання сил любові й розуму, що об’єднують нас зі світом…» [4, 309]. І да-
лі: «.. щастя полягає в тому, що ми торкаємося суті дійсності, відкриваємо 
самих себе й свою єдність з іншими, а також свою різницю з ними. Щастя – це 
стан напруженої внутрішньої роботи й відчуття росту внутрішньої енергії, кот-
ре відбувається при продуктивному ставленні до світу й до самих себе». Можна 
з упевненістю сказати, що в такому судженні міститься коріння поняття гуман-
ного самосприйняття.  

За останні кілька десятиліть значно ущільнився простір життя людського 
«Я», й інформаційне середовище сучасності частогусто гнітюче впливає на роз-
виток людини, на здатність вільного мислення, можливість розвитку. Відчу-
ження, депресія, песимізм та цинізм стають тотальним соціальним явищем. За 
таких умов ніколи не зайвими будуть настанови мужності, ставки на розвиток і 
продуктивну діяльність, котрі з хірургічною чіткістю й гуманною простотою 
всебічно описав Фромм. І це безвідносно до релігійних чи будьяких інших по-
дібних переконань.  

Людина створює проблемний простір життя як у своїй оселі, так і на пла-
неті й відповідальна за нього. Та можливість вибору іншої атмосфери мислен-
ня, почування, переорієнтації в конструктивне життєве русло ніколи не буде 
утопією як у масштабносоціальному, так і в індивідуальному вимірах. І кожен 
сам як вільна особистість в глибині свідомості й настановах волі розв’язує дав-
ню сократівську істину й свою особисту проблему: «Чому я, знаючи про добро 
й прагнучи до нього, чиню зло?» Попри мінливість обставин і життєвих пери-
петій всетаки значною мірою від нас самих залежить настроєва аура власного 
життєвого світу. Тож ідеї Е.Фромма – надійний і достатній орієнтир у плеканні 
здорового оптимізму, щоб, не зациклюючись на невдачах і деструктивному 
впливові середовища, досягати хоч невеликих перемог у доброму, поступово й 
ненастанно перетворюючи такий вибір на систематичний спосіб творчого, ду-
ховно, емоційно й комунікативно повноцінного життя. 
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У статті розглянуто історію боротьби за релігійну толерантність в Російській 

імперії та СРСР, а також законодавче забезпечення свободи совісті і релігійних пере-
конань в нашій країні. 
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The article is devoted to the history of the struggle for religious tolerance in the Rus-

sian Empire and the USSR. We also consider the legislative freedom of conscience and re-
ligion in our country. 
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state. 

 
Важливим принципом міжнародного законодавства є положення про те, 

що правові держави мають визнавати правомірність існування релігійного 
світогляду і, відповідно, зобов’язані визнавати право на релігійний плюралізм в 
різних формах його виявлення. Крім того, мають надавати юридичні гарантії 
безпеки релігійної діяльності. Це право реалізується незалежно від конфесійної 
приналежності тієї чи іншої особи або релігійної громади, ступеня залежності 
певної конфесії від зарубіжних центрів, традиційності для певної території то-
що. Право на релігійну свободу проголошується «Загальною декларацією прав 
людини», прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН в 1948 р. (ст.19); «Міжнарод-
ним пактом про цивільні і політичні права», визнаним ООН в 1966 р. (ст. 16.3; 
16.4; 16.10); «Підсумковим документом Віденської зустрічі представників 
країнучасниць Ради з безпеки і співробітництва в Європі», прийнятим у 1989 р., 
та іншими міжнародними актами. На сьогоднішній день в Україні і деюре, і де-
факто діє законодавство, яке гарантує громадянам нашої держави свободу 
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совісті і релігійних переконань, а також свободу релігійної діяльності. Проте 
так було не завжди. 

Питання становлення свободи совісті в СРСР, а згодом в Росії вивчалося та-
кими фахівцями, як Є.Г. Балагушкін, А.І. Барменков, Л.І. Григор’єва, Д.Е. Фурман, 
В.С. Пудов, Л.Г. Рагозіна та інші. Проблеми взаємодії держави і релігії, а також 
становлення принципів віротерпимості і свободи совісті на вітчизняних землях 
досліджували знані в нашій країні вчені М.Ю. Бабій, В.Є. Єленський, М.М. За-
кович, В.П. Іванишин, А.М. Колодний, Б.О. Лобовик, В.І. Лубський, М.Ф. Ма-
ринович, Л.О. Филипович та ін. 

Однією з кардинальних проблем державноцерковних стосунків є забезпе-
чення дотримання принципу свободи совісті. Сутність цього принципу полягає 
у визнанні факту, що совість за своєю природою онтологічно властива кожній 
людині і жодна держава не має права впливати на неї. Держава лише повинна 
окреслювати правовий простір, на якому віруючі отримують право вільно роз-
поряджатися своєю свободою. Крім того, непорушним принципом правової 
держави має бути гарантія того, що релігійний світогляд людей не може бути 
предметом правової оцінки. Адже, на переконання багатьох релігійних людей, 
їхня совість є голосом Бога в їхній душі. Віруючі люди вважають, що Бог 
підказує голосом їхньої совісті, що вони роблять правильно, а що – ні. Якщо ж 
державні органи починають втручатися в справи совісті, то більшість віруючих 
громадян сприймає це втручання украй негативно, аж до звинувачень держави 
в потуранні силам зла (наприклад сатані). Саме в спробі опору таким втручан-
ням бере свій початок феномен релігійного дисидентства, історія розвитку яко-
го на вітчизняних просторах нараховує багато століть. Відповідно, й боротьба 
за становлення свободи совісті в Україні також тривала не одне століття.  

У незалежній Україні спостерігається толерантніше ставлення до іновірців, 
ніж в сучасних Росії, Білорусі, Казахстані та в більшості інших держав, що 
раніше входили до складу СРСР. На думку М.І.Костомарова, таке ставлення до 
іновірців й іноземців, було успадковане українським народом ще з часів 
існування східнослов’янських родоплемінних союзів, на основі яких утворила-
ся Київська Русь. Він зазначав, що «південнорусичі з незапам’ятних часів звик-
ли чути у себе чужу мову і не цуратися людей з іншими поглядами» [1, 47]. З 
іншого боку, видатний український історик і громадський діяч М.С. Грушевський 
вказував, що ортодоксальноавторитарні візантійські традиції були успадковані 
Московською державою, особливо після ухвалення державної доктрини, яка 
проголошувала, що Москва є «третім Римом». Українці ж, на його думку, «три-
валий час залишалися прихильниками духовної свободи в поглядах на релігію і 
мораль» [2, 44]. Про це свідчить багато історичних фактів: втеча з Московії до 
Галичини першодрукаря Івана Федорова, міграція на південь України старо-
обрядців тощо. Тривала геополітична залежність народу України від могутніх 
сусідніх держав (Росії, Польщі (Речі Посполитої), АвстроУгорщини, Туреччини 
тощо) призвела до формування національноетнічних об’єднувальних процесів, 
значна частина учасників яких прагнула уникнути антагонізму віроспові-
дальних доктрин, декларуючи свої симпатії до релігійного синтезу і співпраці. 
Наприклад, факт існування Грекокатолицької Церкви є свідченням схильності 
частини українського соціуму до пошуку неконфліктних шляхів розв’язання 
складних суспільнополітичних і релігійних проблем. Відповідно, опозиція 
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експансіоністській ідеології Московського патріархату, з одного боку, а також 
примусовому окатоличуванню поляками, з іншого, були важливими передумо-
вами формування релігійної толерантності й пошани до духовної свободи на 
українських землях. Цьому ж спряли симпатії значної частини населення до 
протестантизму, вплив європейської гуманістичної філософії тощо. Обсяг 
статті не дозволяє детально розглянути історію становлення свободи совісті на 
вітчизняних землях, тому ми розглянемо лише боротьбу за свободу віро-
сповідання в Російській імперії та СРСР. 

Після входження більшості українських земель до складу Російської 
імперії на цих територіях влада, на жаль, ігнорувала принципи релігійної 
толерантності і свободи віросповідання. Всі конфесії, що діяли на території 
імперії, царським урядом було поділено на три групи: 1) державна релігія 
(російський варіант православ’я); 2) терпимі релігії, до яких віднесли старооб-
рядництво (після тривалого періоду переслідувань), католицтво, деякі течії протес-
тантизму (наприклад лютеранство), іслам, іудаїзм, буддизм і вірменогригоріанську 
церкву; 3) нетерпимі релігії, наприклад іконоборці, молокани, скопці, духобори та 
інші секти. Проте навіть до прихильників терпимих конфесій царський уряд засто-
совував різноманітні утиски, наприклад для іудеїв визначалася територія про-
живання, за межі якої вони не мали права виїздити без додаткового дозволу та 
вводилися обмеження на доступ до вищої освіти, до державних посад тощо. 
Крім того, царська влада нещадно боролася з грекокатоликами, яких звинувачу-
вала в зраді православної віри. Особливим видом державних злочинів вважалося 
перешкоджання вихованню дітей в християнській (насамперед, православній) вірі, 
а також розповсюдження єресей і розколів.  

Один із найскладніших хронологічних періодів для всіх прихильників непра-
вославних конфесій в Російської імперії тривав з 1880 р. по 1905 р., коли посаду 
оберпрокурора Священного Синоду обіймав К.П. Побєдоносцев –прихильник ук-
рай репресивних методів боротьби з іновірцями. Так, за його наказом 24 березня 
1884 р., у повному складі були арештовані і відправлені до Петропавловської 
фортеці учасники з’їзду віруючихєвангелістів. Після звільнення зпід арешту значна 
частина учасників з’їзду на чолі з В.О. Пашковим на знак протесту проти репресій 
емігрували з Росії. Серед інших репресивних ініціатив К.П. Побєдоносцева 
можна згадати підготовку циркуляра, який затвердило Міністерство внутрішніх 
справ 3 вересня 1894 р. Цим циркуляром посилювалося переслідування релі-
гійних дисидентів, наприклад заборонялося протестантам проводити колек-
тивні читання Євангелія, навіть в домашньому колі. У 1894 р. до групи «найш-
кідливіших» релігій було віднесено «штундизм» (так в ті роки називали 
баптизм). Представники влади закривали молитовні будинки баптистів і забо-
роняли їхні збори. За ініціативи учасників з’їзду антисектантських місіонерів, 
що відбувся влітку 1897 р. в Казані, царським урядом було ухвалено рішення 
про доцільність застосування кримінальноадміністративних покарань щодо 
віруючих, які вийшли з православ’я і вступали до сект. До таких «порушників» 
застосовувалася сувора міра покарання – заслання до Сибіру.  

Навіть за несприятливих політичних умов наші співвітчизники боролися 
за релігійні свободи. Великого значення для популяризації ідеї релігійної сво-
боди на українських землях мала діяльність створеного за ініціативою 
М.І. Костомарова Кирило-Мефодіївського товариства, активними членами яко-
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го були П.О. Куліш і Т.Г. Шевченко. Іншим центром демократичного руху на 
наших землях було об’єднання «Громада», лідер якого М.П. Драгоманов був 
добре знайомий із західноєвропейською концепцією свободи совісті й активно 
пропагував її в Україні. Цьому питанню був присвячений ряд його публіцистичних 
робіт: «До історії відносин між церквою і державою», «Боротьба за духовну 
владу і свободу совісті в ХV – ХVІІ ст.», «Про свободу віри» та ін. Він був од-
ним з найбільш послідовних прихильників ідеї про необхідність відділення 
церкви від держави, переконуючи, що лише реалізація цього принципу зможе 
гарантувати практичну реалізацію свободи совісті. М.П.Драгоманов писав, що 
«не тільки кожному вільно триматись якої хоче віри і церкви, або й не тримати-
ся ніякої, але жоден уряд не може видавати із скарбу, зібраного із спільних 
податків, жодної плати, або допомоги ніякому духівництву, або церкві – а кож-
не духівництво і церква повинні утримуватися тільки на вільні дари своїх 
вірних. Це зветься повним відокремленням церкви від держави» [3, 300]. 

Революція 1905 р. змусила царський уряд почати розробку нового релі-
гійного законодавства, яке б мало гарантувати віротерпимість і свободу совісті. 17 
квітня 1905 р. був виданий урядовий Наказ «Про зміцнення основ віротер-
пимості», який значно пом’якшував релігійні утиски. Проте й за цим Наказом 
адепти багатьох релігій (іудеї, католики, баптисти та ін.), як і раніше, обмежували-
ся в громадських правах (на вищу освіту, вільне пересування територією держави 
тощо). Продовження релігійних репресій після поразки першої російської 
революції 1905 – 1907 рр. стало причиною вимушеного від’їзду за кордон пред-
ставників деяких релігійних общин, наприклад духоборів і молокан.  

Лише після перемоги лютневої буржуазнодемократичної революції 1917 
р. новою владою була прийнята постанова «Про відміну віросповідальних і 
національних обмежень» (від 20.03.1917 р.). Згодом Тимчасовий уряд ухвалив 
ще більш ліберальну постанову «Про свободу совісті» (від 17.07.1917 р.). Ці по-
станови знімали всі раніше ухвалені в Росії обмеження за віросповідальною оз-
накою. Адепти всіх конфесій урівнювалися в правах: на власність, на свободу 
пересувань, на свободу економічної діяльності, на участь в політичному житті 
тощо. Проте під свободою совісті, як і раніше, розумілось лише право на вибір 
того чи іншого віросповідання, а право на позавіросповідальний стан (атеїзм) 
юридично не визнавалося. Пануюче положення Російської Православної Церк-
ви (РПЦ) щодо інших конфесій за час правління Тимчасового уряду залишало-
ся непорушним. 

Після перемоги жовтневої революції більшовицьким урядом 23 січня 
1918 р. було затверджено декрет «Про відділення церкви від держави, а школи 
від церкви». Цей документ проголошував рівність всіх конфесій перед законом. 
Сфера релігійного життя проголошувалася особистою і недоторканною спра-
вою громадян, за якими закріплювалося також право не сповідувати ніякої 
релігії. Варто зазначити, що до 1921 р. на українських землях радянська влада 
була досить слабкою, а значна частина української території взагалі не контро-
лювалась більшовиками. Відповідно, різні місцеві влади проводили незалежну 
від більшовиків релігійну політику. Наприклад, як за правління в Києві Уряду 
гетьмана П.П. Скоропадського, так і за правління Директорії, проводилася 
політика сприяння створенню єдиної української національної православної 
церкви. Відповідно, як і в законі «Про тимчасовий державний устрій України» 
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(1918 р.), так і в декреті УНР «Про віру» (1919 р.) прямо указувалося, що ніякої 
іншої релігії, окрім православ’я, нова українська держава підтримувати не буде. 
В часи правління Директорії, функцію керування церквою здійснював 
спеціально створений для цього Синод. 

Після закріплення радянської влади в Україні, на початку 1920х рр. 
місцеві більшовики продублювали законодавчі акти РРФСР. Принцип свободи 
віросповідання оголошувався непорушним і знаходив віддзеркалення у всіх 
редакціях основного закону республіки: в Конституції УРСР 1925 р. (ст. 5, ст. 
8); Конституції УРСР 1937 р. (ст. 104); Конституції УРСР 1978 р. (ст. 50). Про-
те, на жаль, ніякої справжньої релігійної свободи в СРСР і, відповідно, в УРСР 
не існувало. В ідеології і в практиці державноцерковної політики в УРСР де-
факто реалізовувався проект так званого «державного атеїзму». Всупереч 
декларованій свободі совісті, правові акти та юридичні доповнення до них (на-
приклад доповнення до Закону «Про культову діяльність» від 8.04.1929р.) 
містили заборони, які фактично анулювали свободу релігійної діяльності. З 
кінця 1920х рр. масового розмаху набув адміністративний тиск на релігійні 
організації: закривалися і руйнувалися культові споруди, санкціювалися експроп-
ріації церковного майна, проводилися репресії щодо звичайних віруючих (мирян) і 
служителів культу. Саме в УРСР проводилися найстрашніші серед республік СРСР 
антирелігійні репресії. Про масштаби наступу на релігію на вітчизняних землях 
красномовно свідчить наступний факт: «в УРСР за період з 1918 по 1936 рр. було 
ліквідовано 91% культових споруд, а в РРФСР за цей же період ліквідували 
лише 71,5% церковних споруд» [3, 301]. 

Зазначимо, що спочатку радянська влада вважала своїм головним 
конфесійним ворогом РПЦ. Відповідно, всі 1920ті та до середини 1930х рр. 
християнські секти й інші нетрадиційні для тієї епохи релігійні організації розгля-
дали як тимчасових союзників в боротьбі з православ’ям. Проте з кінця 1930х рр. і 
традиційні, і нетрадиційні релігійні громади переслідувалися комуністичною вла-
дою вже в рівній мірі. А після зміни політики стосовно православної церкви, що 
пройшла на хвилі посилення патріотизму в роки Великої Вітчизняної війни, 
найсуворіші форми боротьби з релігією були спрямовані саме проти християнсь-
кого сектантства. Адже в роки «холодної війни» внаслідок того, що центри 
більшості неправославних релігійних організацій (п’ятидесятництва, ієговізму та 
ін.) були розташовані в країнах Заходу, адептів цих громад розглядали як ворогів 
радянської влади. В СРСР переслідували не лише прихильників християнської 
релігій. Наприклад, в 1980х рр. мали місце репресії щодо послідовників кріш-
наїзму, яких спочатку навмисно звільняли з роботи, а потім карали за ухилення 
від трудової діяльності, або насильно ізолювали в психіатричних лікарнях.  

В СРСР партійнодержавний тиск на релігію тривав аж до святкування 
тисячолітнього ювілею Хрещення Русі. Наприкінці 1980х рр. наростаючий 
національновизвольний демократичний рух поставив українську комуністичну 
адміністрацію перед необхідністю зайняти гнучкішу позицію в релігійних пи-
таннях. Вже в 1988 р. вийшла з підпілля Українська Грекокатолицька Церква, а 
з 1989 р. в нашій країні почала вільно діяти Українська Автокефальна Право-
славна Церква. В листопаді 1990 р. Пленумом ЦК КПУ була прийнята резо-
люція «Про ставлення ЦК компартії України до релігії, церкви, віруючих, до 
використання міжцерковних конфліктів в політичних цілях». В цій постанові 
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засуджувалася попередня «тоталітарна практика» адміністративного втручання 
у внутрішні справи релігійних організацій і переслідування віруючих за їхні 
релігійні переконаннях. 23 квітня 1991 р. Верховною Радою УРСР було ухвале-
но Закон «Про свободу совісті і релігійні організації», який відповідно до норм 
міжнародного права гарантував права громадян держави на самостійне визначення 
свого ставлення до релігії, усував численні обмеження і суперечності, які переш-
коджали практичному здійсненню свободи совісті. Цим Законом встановлювалася 
нейтральна позиція держави в питаннях віри і релігійних переконань.  

Ще інтенсивнішим процес релігійнодуховного відродження став після 
розпаду СРСР. В незалежній Україні Закон «Про свободу совісті і релігійні 
організації» було перезатверджено в грудні 1992 р., й він досі діє без суттєвих 
змін і правок [4]. Паралельно процесам розбудови незалежної держави, тривало 
юридичне закріплення принципу свободи совісті, закріплений в Головному 
Законі країни – Конституції України, прийнятій Верховною Радою 28 червня 
1996 р. Правові гарантії свободи совісті і релігійних переконань адекватно 
відображені в ст. 35 Конституції: «Кожен має право на свободу світогляду і 
віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будьяку релігію або не 
сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно 
релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність... Церква і 
релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від церкви. 
Жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова. Ніхто не може 
бути увільнений від своїх обов’язків перед державою або відмовитися від вико-
нання законів за мотивами релігійних переконань. У разі, якщо виконання 
військового обов’язку суперечить релігійним переконанням громадянина, ви-
конання цього обов’язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) 
службою» [5].  

Норми українського законодавства, що регулюють правові відносини, 
пов’язані із практичним забезпеченням свободи совісті, являють собою цілісну 
нормативну систему, що містить елементи адміністративного, цивільного і 
кримінального законодавства. Відповідно, важливу роль для забезпечення сво-
боди релігійної діяльності в нашій країні виконують такі правові акти як Закон 
«Про міліцію» (від 20.12.1990 р.); Закон «Про альтернативну службу» (від 
12.12.1991 р.); Закон «Про освіту» (від 23.03.1996 р.) та ін. Законодавство 
України приведене у відповідність до міжнародних правових актів і гарантує 
реалізацію принципу свободи совісті. 

Система державноцерковних відносин, що склалася в Україні, є однією з 
найліберальніших в світі: у законодавстві, на відміну від моделей, прийнятих ба-
гатьма державами, відсутній поділ релігій на офіційні чи неофіційні, або на 
традиційні (культуроутворюючі) та нетрадиційні, на практиці послідовно забез-
печується здійснення релігійних свобод. В цьому сенсі до нашої держави не мають 
претензій навіть закордонні спостерігачі, з боку яких за останні роки практично не 
надходить скарг на спроби насильницького навернення в ту чи іншу віру: «Пові-
домлень про затримання та ув’язнення через релігійні переконання не надходило… 
Не надходило повідомлень і про випадки насильницького обернення у віру» [6]. 

Історія становлення релігійної толнрантності і свободи совісті в Україні 
нараховує багато століть. У вітчизняних державноцерковних стосунках міцно 
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закріпилася модель повного відділення церкви від держави, що послугувало 
міцною основою реалізації принципів віротерпимості й свободи совісті в розвитку 
всіх конфесій, незалежно від їхньої чисельності й історичної вкоріненості в країні. 
Наріжним каменем української політики є розуміння того, що наша держава має 
будуватися на принципах становлення саме політичної нації, а не на етнічно-
конфесійній основі, що виключає прояви будьякої релігійної нетерпимості. 
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У статті розглядається концепція художньої органіки подвійних структур, ви-

значених архаїчними витоками творчості, які реалізувалися у вигляді метафоричного 
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Key words: Dichotomy, dialogical forms, symbolic religious philosophy, mysticism, 
mythology, world continuum, image – symbol. 



 94 

Актуальність теми дослідження характеризується концепцією художньої 
органіки подвійних структур, визначених архаїчними витоками творчості, які 
реалізувалися у класиці його буття в Новітній час у вигляді метафоричного по-
єднання в художньому елементі як мінімум пару образів і заявляє творчу уста-
новку на введення культурноглибинних пластів, загальних для різних народів і 
часів. 

Об’єкт дослідження – музичне мистецтво у контексті його містеріальних 
і філософськосвітоглядних стимулів. 

Предмет дослідження – подвійність художньої символіки мистецтва Єв-
ропи і Сходу, що породжує метафоричні структури у художній творчості. 

Мета дослідження – виділення міфологічнофілософських детермінацій 
художніх образів в музичному мистецтві. 

Конкретним завданням виступають: 
1) узагальнення свідоцтв про символіку подвійних поєднань у міфах і у 

філософії, в паралелях Європи і китайського Сходу; 
2) узагальнення даних про подвійні художні структури внаслідок міфо-

логеми «близнюкових» пар у філософськораціоналістичній антитетичності. 
Методологічною основою дослідження є концепція інтонаційного розу-

міння музики Б. Асаф’єва, а також положення праць О. Лосєва, А. Білого, Р. Гру-
бера, Ф. Гудмана, М. Конрада, Н. Мечковської. 

Наукова новизна роботи визначається концепцією первинної дихотомії у 
її історично генетичній обумовленості містеріальноархаїчної і філософською 
подвійністю антитез. 

Практичне значення роботи виходить з головної ідеї дослідження 
розділення Усього на дві значимі сфери, а також діалогічні форми викладення 
релігійних вчень і філософських знань. Матеріали дослідження можуть бути 
використанні викладачами і студентами вузів мистецтв і культури. 

Архаїчні уявлення людей про світ визначаються первинною дихотомією, 
тобто поділенням Усього на дві значимі сфери, що характеризує зв’язок з 
міфологічною традицією. Про те, що «кожне мистецтво складається з близню-
кових пар», говорив ще Платон [12, 547].  

Число як знак світових відношень реалізується, перш за все, у класифікації 
непарногопарного, що співвідноситься з чоловічимжіночим, світломтемрявою, 
правимлівим, верхомнизом, добром і злом. Філософія Тайці, демонструє взаємо-
дію янь і інь як світле і темне, структуроване і нерозчленоване, що асоціюється з 
чоловічим і жіночим початком і має аналогії в уявлені індусів про взаємодію 
чоловічого і жіночого як активного і пасивного. Чоловічий початок символізує 
вертикальна лінга, а горизонтальна чаша – «Йоні», образ жіночого початку. Та-
ким є магічноеротичний символ фонтану, який мандрівники завезли в Європу з 
Індії. Немає сумнівів, що «колодязі з живою водою» – це «популярний мотив 
середньовічної літератури, який виник із схожих уявлень як сплав магічно еро-
тичних символів жіночого і чоловічого… У Австрії, де з часів Відродження 
особливо звертаються до алегорій, в якості фігури фонтанів дуже часто зобра-
жають Марса, прямотаки перевантаженого всілякою воєнною чоловічою сим-
воликою…» [13, 26–27]. 
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Такі міфологічні уявлення були джерелом містеріальних дійств, що при-
лучали до таємниці «переходу» з «цього» у «інший» світ, таким чином, загост-
рюючи увагу на «каналі зв’язку» і моментам загального у різних якостях. А це – 
вихід на розумові операції раціонального порядку, в яких першоосновою 
виступає закон тотожності, тобто чітке розрізнення, розмежування якостей 
предметів і їх властивостей. Так раціональна картина світу, яка закарбувалася у 
філософії, складалася виділенням із містеріального синкретизму міфологічного 
і раціонального, причому вважалося, що больовий поріг, який долали мости, 
суб’єкти, посвячені в дійства, сприяв активності прояву розуму і містеріальних 
здібностей в цілому. 

Міфологічні засади породжують діалогічні форми викладення релігійного 
вчення і філософського знання. В якості «міфологічного катехізису» дослідни-
ки вказують на стародавні загадки, точніше, на співвідношення загадок і відгадок 
у викладенні підвалин вірувань і вчень [10, 106–107]. Такими космологічними те-
кстами є Веди, а також філософія у формі питань – відповідей у Конфуція, Сокра-
та, Платона, Аристотеля – «діалогічних мислителей» XX ст. Серед таких 
філософів особливе місце належить російському філософу М. Бердяєву. Послідо-
вник Бердяєва М. Бубер поєднав у концепції «подвійності» показники психології 
мови і принципи відношення людини (людства) і світу: «Світ подвійний для 
людини в силу подвійності його співвіднесення з ним. Співвіднесеність людини 
є подвійною в силу подвійності основних слів, які він може сказати: Одне голо-
вне – це сполучення Я – ТИ. Інше головне слово Я – ВОНО…» [10, 208].  

У цілому філософія як повнота логічнонаукового проявлення знання, на-
родилася із символічної і релігійної філософії. Цю останню у пост ренесансну епо-
ху вважали як «ненаукову», оскільки в ній раціональнологічна дедукція виростала 
з дедукції містеріальної обраності – прилученості. Піфагор був першим, кого на-
зивали філософом, і хто себе так усвідомлював. Більше того, є думка, що «світ за-
вдячує якраз йому за цей термін» [8, 30]. Як пояснення наводимо наступний опис: 
«До нього (Піфагора. – П.В.) розумні люди називали себе мудрецями, що означало 
людина, яка знає. Піфагор був набагато скромнішим. Він увів у обіг термін філо-
соф, який визначив як той, хто пробує знайти, з’ясувати» [9, 263]. 

Піфагорійська філософія, заснована на математичних вимірах і універ-
сальності числа, склалася на базі езотеричних шкіл, в яких царював культ Мудрості, 
Знання, що осягалося містеріальними акціями. «Він жив серед євреїв і багато знав 
від рабинів про таємниці традицій Мойсея…Піфагор був ініційований у єгипетські, 
вавилонські, халдейські містерії…, багато хто думав, що він учень Зороастра… » 
[9, 262]. 

Філософія Піфагора (ім’я філософа має містеріальний зміст: його дав йо-
му батько (за пророцтвом Піфії про долю дитини у храмі Аполлона)) [9, 261]. І 
ця філософія невід’ємна від «піфагореїзму» як символічної «філософії чисел», 
яка, у свою чергу, визначила уявлення про символічну музику Гармонії сфер. 

Симптоматична нерозривність перших філософських шкіл з «філософією 
музики», яка принципово нечутна для людини, але яка є джерелом Порядку на 
землі. Аналогічний зміст мала філософія Конфуція у Китаї. Порівняння 
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життєвого шляху Піфагора і Конфуція, сутності їх філософських поглядів стали 
у центрі уваги у присвяченій їм літературі [8, 158–159]. 

Не заперечуючи значення Конфуція і Лао Цзи для історії філософського 
знання, багато науковців часто відмічали у працях цих видатних мислителів Давни-
ни і у діяльності їх послідовників «містицизм і фантастику», «магію» [4, 175], тобто 
багато загального з піфагорійською «школою містики». 

Подібно до того, як піфагорійство у Європі запліднило релігійну філософію 
Боеція, Еріугени, Абеляра, конфуціанство в особі Дун Чжуншу його послідовники 
«перетворили у релігійне вчення Конфуція» [9, 173]. 

Первинність у розумових установках людей символів, які були, закладені у 
підвалини логічнорозумових операцій як таких, визначає ґрунтовність цих доло-
гічних навичок у розумовораціональних філософських «пошуках». Абстракції ко-
лакрапки, дуг, ліній, їх перехрещень і т.п. становлять як джерело магічних вчень [3, 
23], так і апріорну основу математичних уявлень, обумовлюючи розділення змістів 
у понятійній дедукції філософського вчення. 

У цитованій вище книзі Бауера, Дюмотця і Головіна є такого роду опис 
містичного значення кола і, що збігається з цим символом математичного нуля: 
«…древні ховали у своїх рукописах великі таємниці, наприклад, все кругле вони 
приписували світу, сонцю, надії і щастю. Окружність означала небо, її частини (ду-
ги, чаші) – Луну. Нуль – це чудесний символ нашої математики, прийшов до нас у 
середньовіччі через мусульман … але він не що інше, як окружність, яка 
обмальовує пустоту, ніщо» (курсив наш. – П.В.) [3, 42]. 

Все це повідомляє про реальний історичний зв’язок між тим, що є 
символікою наукового логічного знання, і символами містицизму, який на ви-
значеному витку людської культури протиставлявся логічно раціональному 
підходу. 

Такі різні видання як «Советский энциклопедический словарь» і «Энцик-
лопедическое издание массонской, герметической символической философии» 
[14, 122] у визначенні предмета філософії солідарні у визнані її як «науки про 
цінності». Йдеться про ідеальні цінності системного, усвідомленого уявлення 
про світ. Інша річ, що ця «системність» може бути логічно подана як взаємодія, 
зв’язок речей і явищ або усвідомлена «a priori», тобто визначена вірою, «бачен-
ням» позалогічного порядку. 

Класична філософія виступає у якості феномена, породженого європейсь-
кою раціональною думкою. Однак раціоналізм є показовим і для китайської 
традиції мисленнятворчості. Російський публіцист та історик культури П. Гнє-
дич підкреслював «реалізм і прозаїзм» китайців, з глибокою повагою описував 
традиції загальнодержавної освіти, що мало місце у Китаї і що розцінювалося 
як запорука міцності державного устрою 

І хоча, за спостереженнями Гнєдича, «китайці не вірят у чудеса», і китай-
ський раціоналізм, як показують досліди, відмінний від європейського аналогу, 
оскільки зберіг ту «континуальність», яка пов’язана з «міфосвідомістю» і яка 
вважається ознакою східної розумової традиції взагалі [8, 4]. І все це 
протиставляється розумовій «дискретності» західного раціоналізму. Слід нага-
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дати, що «для первісної свідомості міф абсолютно достовірний: у міфі немає 
«чудес», і немає різниці між «природним» і «надприродним»…» [12, 83]. 

З розвитком релігійної свідомості раціоналістична подвійність впрова-
джується в різні системи релігії, створюючи «межові» з філософією сфери або 
«перероджуючи» релігійний принцип у щось не сумісне з ним. Прикладом 
першого виступає зороастризм, що уявляє світ як віковічну боротьбу добра і 
зла, світла і морока, створення і руйнування. Прикладом другого є манихейство – 
гілка східного християнства, у основі якого було вчення про абсолютну протиле-
жність божественного і людського, ідеальнодуховного і тілесно матеріального [10, 
341–342]. Манихейство було оголошено «єрессю», тобто вченням, яке не відпові-
дає релігійним принципам, незважаючи на те, що етична висота проповіді Мані і 
його мученицька смерть свідчили про натхнення і щирість його віри. 

Великий європейський філософ Ренесансу Ф. Бекон, який в цілому орієн-
тувався на раціональну концепцію світу, вважав «міфологізацію», тобто сполу-
чення раціональнологічного і містичного знання, вищим проявом філософ-
ського мислення: «Дрібна філософія подвигає людський розум до атеїзму, а 
глибока філософія приводить його до релігії» [14, 14]. 

Таким чином, «глибока» філософія – «релігійна» «символічна», в якій ло-
гічнораціональне осягнення не тільки спирається на апріорну значимість колак-
рапкилінії, а й активно взаємодіє з ним, зберігаючи живий зв’язок з психологією 
етики і цінностями Віри. Класична європейська філософія, як і філософія на 
Сході, сформувалася через містичні ритуальномістеріальні знання, богослов’я і 
теологію. І саме її понятійна дискретність виводиться з міфологічного конти-
нууму, у якому діалогічні опозиції не склали антиномій якостей. 

Ф. Бекон, як і інші гуманісти Європи, свідомо відстоювали те, що потім 
назвали подвійним світом Ренесансу, в якому щире шанування цінностей релігії 
як явища культури сполучалося з розумінням – шануванням поза християнських 
культурних цінностей [2]. Як результат – «дуалістична» філософія пантеїзму, яка 
стала сприятливим ґрунтом для становлення опери. 

Заведене у традиційних наукових виданнях визначення предмета філософії 
укладається в концепцію дискретності логічного мислення: «Філософія… – форма 
суспільної свідомості, світогляд, система ідей, поглядів на світ і яке місце в ньому 
займає людина…» [10, 147]. Але у процесі викладення предмета філософії прояв-
ляються уточнення. Які виводять за межі словесно – логічних зв’язків: 
«…філософія досліджує пізнавальне, ціннісне …відношення (курсив наш. – П.В.) 
людини до світу…» [10, 147]. 

У такому випадку мова йде про ієрархію у системі, і ця ідея системності 
як ієрархії сприймається в якості даного, в якості проявлення світового конти-
нууму, який задає і систему, і ієрархію «цінностей» у ній. 

Таким чином, визначення філософії, в якій логічне пізнання речей і пред-
метів у світі і їх взаємозв’язок між собою і людським єством стоїть на першому 
плані і є традиційним раціональнологічним підходом до її предмета. Передує 
такому розумінню філософії – осягнення її предметних і людських зв’язків як 
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обумовлених «світовим порядком», Космосом, Богом. А в такому випадку про-
стежується безперервний ланцюг взаємодій, а саме міфологічний («метафізич-
ний») континуум предметів  речей і відображаючи їх, закарбовуючи їх зв’язок з 
Космосом, думок. Такий «порядок світу», даний людському мисленню, не може 
бути виведений безпосередньо із тілесноматеріального оточення людини, і не 
уявляються наочнопонятійно, закарбовує ідеальну якість і фіксується символічно.  

Концепція подвійності початків світу довго живила філософію, протиставля-
ла у її середині раціоналістично вибудувані антиномії: «номіналістиреалісти» у 
«шкільній» – «схоластичній» – філософії Середньовіччя, ідеалізмматеріалізм у 
класиці постренесансної філософії . 

Філософія у її логічнораціональному вибудовуванні картини світу (як логічне 
«повернення» – філософський «ірраціоналізм») існує у заведеному понятійно-
словесному запам’ятовуванні. Однак термінологічно склалося так, що мовна 
зв’язка «релігійна філософія» – «символічна філософія» існує як підкреслення 
єдності саме філософськологічного і містичного, релігійних планів бачення по-
рядку і пізнання світу. Це пізнання обмежено самим принципом «містичності», 
тобто таємничою, не осягненою розумом якістю. Як пише дослідниця Н. Меч-
ковська, «містичний автор навіює читачеві відчуття виходу за межі слова, у 
трансцендентний світ». І далі: «Про таке знання ПсевдоДіонісій Ареопагіт, хри-
стиянський мислитель V – початку VI ст., писав: “Ми занурюємося у морок, який 
вище розуму (курсив наш. – П.В.), і тут ми знаходимо вже не короткі слівця, а 
повну безсловесність”» [13, 195].  

У східній традиції символічні, тобто не осягнені розумом цінності, тради-
ційно присутні у карбуванні іконографічною графікою ієрогліфів, образівсимволів 
формуливіршів. Для перськоіндійської філософії було традиційним писати трактати 
віршами, що визначало нерозривність логічного і містичного початків пізнання. 

Знову звертаємося до прикладів Н.Мечковської щодо проявлення 
релігійної містики: «…одного разу у середньовічному китайському монастирі 
наставник вже приготувався до проповіді. Але в цю мить заспівав птах. Настав-
ник зберігав мовчання. Монахи також мовчали. Потім птах полетів, а наставник 
сказав: «Проповідь закінчена». Аналогічні перекази є і в буддизмі: «…одного 
разу Будда зібрав учнів і, мовчки посміхаючись, показав їм квітку. Це і була вся 
проповідь» [13, 196]. 

Наведені перекази виявляють чистоту проявлення містичного як несумісного 
із словом, оскільки релігійне розуміння припускає «прихований дуалізм» у вигляді 
єдності містичного, словесно не вираженого і, раціональнорозумово поданої істини. 
Містичний момент як відкритість до творчого пошуку у питаннях віри, спів-
відноситься з поетичним змістом художнього слова. Саме у Європі Лукрецій Кар, в 
епоху Ренесансу і Дж. Бруно створювали свої праці, поєднуючи поезію і філо-
софськологічне знання [7]. І це відома практика східної, зокрема китайської, 
філософії, в якій містичний момент виявляється в застосуванні у філософському 
тексті поетичних рядків. 

Наприклад, зміст поетичних висловів Конфуція, що передують повчальним 
вказівкам, такий: 



 99 

Учитель сказал: 
– Умный радуется водам, 
Человечный рад горам; 
Умный действует,  
Человечный погружен в покой; 
Умный полон радости, 
Человечный долговечен [11, 35]. 

І в такому самому плані показовими є й інші вислови: 
Учитель сказал: 
– Благородній муж стремится к добродетели, 
Малый человек тоскует по своей земле; 
Благородный муж предпочитает быть наказанным, 
Малый человек надеется на милость [Там само, 22]. 

І ще – у вигляді віршеподібного афоризму: 
Учитель сказал: 
– Благородный муж постигает справедливость. 
Малый человек постигает выгоду, [Там само, 23]. 

Наведені віршовані узгоджені повтори вибудувані на подвійних опозиціях: 
благородний – людяний, шляхетний – маленька людина. І зрозуміло, що за та-
кими визначеннями стоїть символізація змісту, протиставлення складових яко-
го є продуктами класифікованої абстракції, але не життєвих даностей як таких. 
Пізнання символу і його місце у мисленні склало предмет філософів і теорети-
ків у мистецтві, серед яких виділяється російський символіст кінця XIX ст. 
А. Білий. Він писав: «…пізнання формальнологічне, зробивши коло у своєму роз-
витку дало свободу символізму. Пізнання, яке чиниться у процесі символізації, є 
пізнання геніальне, за Шопенгауером. Слідом за кризою думки мистецтво неми-
нуче повинно було заступити на зміну філософії, і як маяк, керувати людством…» 
[4, 245].  

Розвиваючи думки Г.Гегеля А.Білий розмірковує, що підхід від розуму 
змінюється на бачення світу як «об’єктивізації волі». Перше – ідеї розуму – 
вкорінюється в уявленні, а друге – «об’єктивізація волі» – не є поняттям, а є 
узагальненим знанням. А. Білий це так пояснював:«Як виступ позасвідомого у 
видимість вона (воля. – П.В.) скасовує умовний розподіл на об’єм і зміст. І в 
ідеї цього немає…» [4, 246]. 

Потім він пропонує і «формулу розуміння» – світу і мислення: «Зміст мис-
тецтва – пізнання ідей… можливо говорити про музичне коріння усіх мистецтв… 
Музика ідеально виражає символ. … Із символу бризкає музика» [4, 246]. 

Цей тезис А. Білого виводить на дещо близьке до китайської естетики у її 
уявленні про «юе» або античні «мусікійські» Основи. Звертають на себе увагу 
подвійності альтернативних якостей: «позасвідоме» і «ідея» (яка спрягається 
з волею), з цих двох саме останнє виражає музика. А. Білий розумів філософію 
не як світоглядну якість, яка була оплотом класичної школи раціоналізму, а як 
філософію – світорозуміння. Саме ж розуміння визначається зовсім не логічним 
розчленуванням на причинні зв’язки. Для нього провідним стає «родова воля 
позасвідомого», цілісно – нерозчленоване охоплення думкою усього існуючого. 
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І така психологічно опанована єдність світу створює у філософії А. Білого кон-
тинуум, який, як частини цілого, складається з різних і навіть взнаємовиключаю-
чих один одного предметів: «Величезність і складність цілого нерозчленована у 
категоріях розуму; така величезність здібна тільки фіксуватися у окремих аспек-
тах через вироблені від неї ідеї, які утримують змістовну безкінечність символу, 
пробуджуючи музику душі»[4, так само]. 

А. Білий висунув «філософію символізму» як філософію світорозуміння, на 
відміну від «символічної філософії», у якій раціональнопізнавальне поєднане з 
містичними якостями. Перша постає за допомогою континууму «родових ідей-
символів», що являють собою багатоскладову сутності. Якщо перефразувати 
наведені судження, то поняття виступають у проявленні «музики розуму», тоді як 
ідеїсимволи втілюють «музику душі». Значення такого опису проявляється у 
концепції філософії, в якій автор відмовився від раціоналістичної систематизації 
понять, що природно для світоглядної концепції. А. Білий заявив «філософію 
мистецтва» як дещо універсальне, і ця універсальність базується на всеохоплюю-
чому «розумінні» як спробі осягнення світу. Цей останній знаходиться у 
континуумі перехрещень логічного і позалогічного. Так центральним поняттям 
філософії стає символ. 
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СПЕЦИФІКА ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

ХРИСТИЯНСЬКИХ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ДЕРЖАВИ 
 
У статті розглядаються особливості фінансовоекономічних відносин релігійних 

організацій із світськими державами, а також визначається місце, яке посідає Україн-
ська Православна Церква у фінансових відносинах сучасного українського суспільства. 

Ключові слова: церква, релігійна організація, фінансове забезпечення, управ-
ління, економічна діяльність.  

 
In article features financial and economic relations religious organizations with secu-

lar states, as well as the place of which is the Ukrainian Orthodox Church in financial rela-
tions Ukrainian society. 

Key words: church, religious organization, funding, governance, economic activities. 
 
Недержавні некомерційні організації відіграють важливу роль в захисті 

прав і свобод громадян, сприяючи тим самим формуванню сучасного грома-
дянського суспільства в Україні й укріпленню демократії. Все більш помітним 
стає також їх внесок у вирішення загальнонаціональних і регіональних завдань. 
Окремим видом таких організацій є релігійні громади, в тім числі й Українська 
Православна Церква (Московський Патріархат) [далі – УПЦ (МП)], яка є авто-
номною канонічною структурною одиницею Руської Православної Церкви (да-
лі – РПЦ). Проте в сучасному українському суспільстві існує ряд проблем, 
пов’язаних з економічнофінансовими відносинами між релігійними організаціями, 
з одного боку, та державними структурними підрозділами, а також органами міс-
цевого самоврядування, з іншого. Проблемам фінансового забезпечення релігійної 
діяльності в світських країнах приділяли увагу такі відомі дослідники як 
Л.І. Митрохін, В.В. Сімонов, О.В. Шведов, митрополит Миколай та інші. Еконо-
мічне забезпечення діяльності релігійних громад спирається на юридичне підґру-
нтя. Правовий аспект економічної взаємодії релігійних організацій та держави 
розглянули в своїх працях А.С. Павлов, К.П. Побєдоносцев, В.І. Синайський, 
Р.С. Суворов, В.А. Ципін та іншi.  

Україна є світською країною, в якій на практиці досягнуто високого рівня 
секуляризації (відокремлення церкви від держави). Стаття 35 Конституції Укра-
їни закріплює принцип відділення церкви від держави: «Церква і релігійні ор-
ганізації в Україні відокремлені від держави, а школа – від церкви. Жодна 
релігія не може бути визнана державою як обов’язкова» [1]. В цьому контексті 
логічним є те, що релігійні організації (в тім числі й УПЦ (МП)) набули еконо-
мічнофінансову автономію від держави. Конституційні принципи секуляризації 
та свободи совісті набули свого розвитку в інших вітчизняних законах. Зокре-
ма, згідно зi статтями 5 і 6 Закону України «Про свободу совісті та релігійні ор-
ганізації», «Церква (релігійні організації) в Україні відокремлена від держави... 
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Держава не втручається у здійснювану в межах закону діяльність релігійних 
організацій, не фінансує діяльність будьяких організацій, створених за ознакою 
ставлення до релігії. Усі релігії, віросповідання та релігійні організації є рівни-
ми перед законом. Встановлення будьяких переваг або обмежень однієї релігії, 
віросповідання чи релігійної організації щодо інших не допускається. Релігійні 
організації не виконують державних функцій… Державна система освіти в 
Україні відокремлена від церкви (релігійних організацій), має світський харак-
тер. Доступ до різних видів і рівнів освіти надається громадянам незалежно від 
їх ставлення до релігії...» [2]. Таким чином, вітчизняне законодавство встанов-
лює пряму заборону на взаємну фінансову підтримку Церкви й державних ор-
ганів, а також на перерозподіл фінансів між ними. В той же час, органічне 
входження традиційних для українського суспільства церков в цілий ряд соціа-
льно значущих процесів, а також надзвичайно важливе культурноісторичне 
значення православ’я для нашого народу дають православним ієрархам і рядо-
вим віруючим підставу вимагати певного доопрацювання вітчизняного законо-
давства в тій частині, що стосується фінансового регулювання діяльності 
церковних громад. Як зазначено в Соціальної концепції РПЦ (окремим струк-
турним підрозділом якої є УПЦ (МП)), «у здійсненні своїх соціальних, благо-
дійних, освітніх та інших суспільно значущих програм Церква може 
розраховувати на допомогу і сприяння держави. Вона також вправі очікувати, 
що держава при побудові своїх відносин з релігійними об’єднаннями буде вра-
ховувати кількість їх послідовників, їх місце у формуванні історичного культу-
рного і духовного обличчя народу, їх громадянську позицію» [3]. 

У сфері фінансів суб’єктів господарювання, залежно від характеру діяль-
ності суб’єктів господарювання, виділяють групи фінансових відносин, які 
впливають як на джерела формування фінансових ресурсів, так і на порядок ви-
користання коштів. Сфера фінансів поділяється на три основні ланки: фінанси 
комерційних організацій, фінанси некомерційних організацій та фінанси індиві-
дуальних господарств. Характер економічної діяльності комерційних організацій 
визначається метою їх створення – отриманням прибутку. Фінансовоекономічна ді-
яльність релігійних некомерційних організації, відповідно, не має за мету отриман-
ня прибутку (принаймні, релігійні громади ніколи цього не декларують). Більшість 
фахівцівекономістів відносять релігійні організації до т. зв. третього сектора 
суб’єктів господарювання, який складається з недержавних і некомерційних органі-
зацій. До першого сектора входять державні і муніципальні організації, а до друго-
го – приватні комерційні організації. Першою якісно відмітною ознакою 
недержавних і некомерційних організацій є те, що вони, на відміну від приват-
них підприємств, не мають одержання прибутку основною метою своєї діяль-
ності і не розподіляють отриманий прибуток серед своїх учасників; а другою їх 
відмітною ознакою (що відрізняє їх від державних муніципальних та державних 
організацій) є те, що майно цих організацій не перебуває в державній або муні-
ципальній власності. Роль незалежних в економічному плані від держави неко-
мерційних організацій, які є третім сектором, в сучасному світі постійно 
зростає. Оскільки підприємства та інші організації, що відносяться до третього 
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сектора, виконують соціально важливі функції, вони заслуговують на моральну 
та матеріальну підтримку з боку держави та органів місцевого самоврядування. 
На переконання російських економістів О.В. Макаренка, Б.Л. Рудника, С.В. Шиш-
кіна та Л.І. Якобсона, третій сектор організацій успішніше розвивається там, де 
«представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування… стимулюють 
діяльність некомерційних організацій, не допускаючи разом з тим невиправда-
ного втручання в їх діяльність» [4, 9]. 

Некомерційні організації можуть створюватися для досягнення соціальних, 
благодійних, культурних, освітніх, наукових та інших цілей. Окремим важливим 
різновидом цілей діяльності некомерційних організацій є захист прав і закон-
них інтересів громадян (наприклад юридична допомога щодо вирішення спорів 
та конфліктів). Відсутність мети одержання прибутку не означає, що некомер-
ційні організації на практиці ніколи прибуток (наприклад від реалізації своєї 
продукції та послуг) не отримують. Проте, на відміну від комерційних органі-
зацій, отримання прибутку для них не є самоціллю. Грошові ресурси їм необ-
хідні для фінансування своєї статутної некомерційної діяльності. Головним 
джерелом надходження грошових коштів некомерційних організацій має бути 
не економічна діяльність, а добровільні внески і пожертви їх членів. 

Релігійні об’єднання в нашій країні мають офіційний статус некомер-
ційних організацій. Згідно зi Статтею 7 Закону України «Про свободу совісті та 
релігійні організації», «релігійні організації в Україні утворюються з метою за-
доволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру і діють 
відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури, обирають, призна-
чають і замінюють персонал згідно із своїми статутами (положеннями). Релі-
гійними організаціями в Україні є релігійні громади, управління і центри, 
монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні 
заклади, а також об’єднання, що складаються з вищезазначених релігійних ор-
ганізацій» [2]. Релігійні організації (об’єднання) в нашій країні наділені правом 
здійснювати підприємницьку діяльність, яка узгоджується з тими цілями, для 
досягнення яких вони створені. Учасники релігійних організацій (об’єднань) не 
зберігають прав на передане ними цим організаціям у власність майно, в тому 
числі на членські внески.  

Ми вважаємо, що в нашій країні існує необхідність встановлення більш 
справедливого розподілу грошових та інших матеріальних ресурсів між релі-
гійними організаціями. Адже Церква являє собою єдиний організм із взаємо-
пов’язаними духовними та матеріальними складовими. Для адекватного і 
виваженого ставлення до цієї проблеми необхідно проаналізувати досвід взає-
модії держави і релігійних організацій, який накопичений в різних країнах, на-
самперед у європейських. Ознайомлення із світовим досвідом фінансування 
релігійних громад доводить, що в більшості секуляризованих європейських 
країн функціонує модель общинного фінансування релігійних громад, яка най-
більшою мірою відповідає християнським традиціям. У той же час пряма чи 
опосередкована фінансова підтримка релігійних конфесій з боку держави є до-
сить поширеною практикою. Зокрема, в Нідерландах державні органи стабільно 
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надають непряму підтримку релігійним громадам, реставруючи їхні церковні 
споруди, які вважаються пам’ятками культури, а також надаючи субсидії на со-
ціально значущу діяльність релігійних організацій. Крім того, в цій країні має 
місце також і безпосередня державна фінансова допомога релігійним організа-
ціям, яка надається у вигляді підтримки будівництва нових храмів та фінансу-
вання ряду специфічних видів пастирської діяльності. Наприклад, видається 
заробітна платня військовим капеланам і тюремним священикам, а також нада-
ється грошова допомога священикам, які відправляють культ в лікарнях і буди-
нках пристарілих. 

У той же час закордонний досвід показує, що існують й інші способи дер-
жавної фінансової підтримки офіційних чи державних релігійних організацій, зок-
рема за рахунок перерахування на їх фінансування певної чітко фіксованої 
частини обов’язкового для всіх громадян прибуткового податку. Наприклад, Ка-
толицька Церква в Іспанії до 1987 р. користувалася повною фінансовою підтрим-
кою з доходів державного бюджету, а з 1991 р. на її потреби перераховується 0,5% 
суми з прибуткового податку тих осіб, які виявили офіційно згоду на проведення 
такої операції. В Італії 0,8% з прибуткового податку громадян спрямовується, за 
їхнім власним вибором, або на соціальні потреби, або на потреби церкви. В Греції 
місцевій Елладській Православній Церкві надано державний статус. Державою 
офіційно виділяються субвенції та гранти на загальноцерковні соціально значущі 
програми, видається державна заробітна плата священикам, існують різноманітні 
податкові вилучення та преференції на господарську діяльність, що ведуть різні 
структурні підрозділи церковної громади. 

Майже в усіх європейських країнах церква і держава повністю відокрем-
лені одна від одної. Відповідно, ні державної, ні офіційної церков не може бути, 
а економічна діяльність всіх без винятку конфесій теоретично має спиратися на 
принцип самофінансування. Проте на практиці досить часто державні установи 
надають фінансову підтримку найбільш впливовим (в тій чи іншій країні їх мо-
жуть називати традиційними, культуроутворюючими тощо) конфесіям. Такого 
роду система діє, наприклад, у Фінляндії, Швеції, Німеччині та багатьох інших 
країнах. Громадяни цих країн добровільно можуть сплачувати церковний пода-
ток, який за їхньою згодою збирається державними установами і йде на фінан-
сування тих конфесій, до яких ці особи належать. Зокрема, в Фінляндії церковний 
податок збирають на фінансування лютеранських і православних приходів, а в 
Німеччині – лютеранських і католицьких відповідно. У Німеччині до 80% фі-
нансування загальноцерковних бюджетів покривається конституційно гаранто-
ваним церковним податком з доходів громадян, які декларують власну 
приналежність до тієї чи іншої конфесії. Це дає традиційним для Німеччини 
конфесіям достатній фінансовий ресурс для реалізації своїх як культових, так і 
позакультових (місіонерських, видавничих, навчальних та інших) завдань. На-
приклад, у 1992 р. сукупний церковний податок дав грошових надходжень на 
фінансування діяльності двох найбільших в Німеччині церков: римокатолиць-
кої та євангелічної понад 17 млрд. марок. Зауважимо, що в цій країні сума цер-
ковного податку та добровільних пожертвувань громадян, які спрямовуються 
ними на діяльність церкви та інших релігійних організацій, вилучається з зага-



 105 

льного доходу, що підлягає оподатковуванню. Крім того, соціально значущі 
установи, які належать релігійним організаціям (наприклад церковні лікарні), 
отримують пряму державну фінансову підтримку, що враховується як окрема 
частина видатків в державному бюджеті. Громадяни мають право відмовитися 
фінансувати діяльність церков із власних коштів, але тоді пропорційно зростає 
загальна сума, з якої стягуються усі інші податки. Крім того, нещодавно органи 
німецької юстиції офіційно визначили, що тим громадянам, які відмовляються 
фінансувати Церкву, остання може відмовити в праві на участь в релігійних об-
рядах (хрещенні, причасті тощо). 

Отже, у світовій практиці набули поширення дві основні моделі фінансу-
вання релігійних організацій: державна й общинна. Зустрічаються також варіанти, 
що являють собою те чи інше поєднання даних моделей з одночасним визнанням 
за релігійними організаціями права на ведення господарської та комерційної дія-
льності, що дає можливість отримання фінансового прибутку. Державне фінансу-
вання офіційних (традиційних, культуроутворюючих) церков, як правило, 
передбачає наявність церковного податку. Але в сучасній Україні спроба введення 
такого податку в умовах економічної кризи значною частиною наших співгрома-
дян буде сприйняте украй негативно і призведе лише до посилення антицерковних 
настроїв серед значної частини наших співвітчизників. Крім того, державне фі-
нансування будьякої церкви стане прямим порушенням конституційно закріпле-
ного принципу відділення церкви від держави. Добровільні пожертвування на 
церкву є особливим випадком економічносоціальних відносин, тому в нашій кра-
їні вони звільнені від державного оподаткування. На жаль, добровільна жертва 
віруючих не може поки що стати єдиним джерелом церковного доходу внаслі-
док низького добробуту переважної більшості населення нашої країни. Про-
блема фінансування ще більше ускладнюється, коли храмові споруди потре-
бують ремонту, реставрації і, тим паче, – капітальних відновлювальних робіт. 

Доводиться констатувати, що в складних економічних умовах, які нині 
склались в Україні, основні традиційні схеми фінансування релігійних органі-
зацій або взагалі не спрацьовують, або спрацьовують лише частково. Фактично 
ми маємо в наявності третій варіант господарювання, коли, наприклад, право-
славні парафії та інші структурні церковні одиниці для фінансового забезпе-
чення своєї діяльності беруть активну участь у підприємницькому житті 
суспільства. Фінансування церковних суб’єктів при всьому різноманітті методів 
господарювання насамперед забезпечується внаслідок процесів виробництва 
товарів і надання послуг, що, у свою чергу, дозволяє їм постійно поповнювати 
фонди виробничого і невиробничого призначення. Українська держава надає 
релігійним організаціям податкові та інші пільги. Окремі державні установи та-
кож надають фінансову, матеріальну та іншу допомогу релігійним організаціям 
щодо реставрації й охорони культових будівель та об’єктів (насамперед тих, які 
є пам’ятками історії та культури), а також сприяє викладанню загальноосвітніх 
дисциплін в створених релігійними організаціями освітніх закладах. Крім того, 
наша держава «підтримує благодійну діяльність релігійних організацій і сприяє 
реалізації ними інших суспільно значущих культурнопросвітницьких програм і 
заходів» [5]. 
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Релігійні організації користуються виключним правом заснування органі-
зацій, які займаються економічнорелігійною позакультовою діяльністю, зокре-
ма, видають богослужбову літературу і виробляють предмети культу. Вони 
також мають пріоритетне право продавати і розповсюджувати (в тім числі, екс-
портувати та імпортувати) релігійну літературу, друковані, аудіо та відеомате-
ріали й інші предмети релігійного змісту та призначення. Література, друковані, 
аудіота відеоматеріали, що випускаються релігійними організаціями, повинні 
мати маркування з офіційним повним найменуванням відповідної релігійної ор-
ганізації. Релігійні громади мають право здійснювати благодійну діяльність як 
безпосередньо, так і шляхом заснування благодійних організацій. Для реалізації 
своїх статутних цілей і завдань релігійні організації в порядку, встановленому 
законодавством, «мають право створювати культурноосвітні організації, уста-
нови професійної релігійної освіти (духовні освітні установи) для підготовки 
служителів і релігійного персоналу, а також засновувати засоби масової інфор-
мації» [2].  

Модель організації економічної діяльності, що наявна нині в Православ-
ній Церкві, характеризується високим ступенем децентралізації і, відповідно, 
низьким рівнем фінансового контролю з боку центральних органів. Адже, 
отримавши економічну автономію, різні церковні установи (єпархії, парафії, 
монастирі тощо) прагнуть набути й максимальну організаційну автономію. Це-
рковна вертикаль влади в УПЦ (МП) підтримується лише адміністративними 
засобами. На наше переконання, система фінансового обліку і звітності вітчиз-
няних релігійних організацій (в тім числі й православних церков) потребує рео-
рганізації та вдосконалення. За останні декілька років податкова система в 
Україні була істотно реформована, щоб краще відповідати умовам ринкової 
економіки. Було ухвалено прийняття нового податкового кодексу, суттєво ско-
рочується кількість податків, спрощується система фінансового обліку і звітно-
сті. Проте навіть поверховий аналіз сучасного стану економічнофінансової 
діяльності релігійних організацій показує, що вказані вище перетворення прак-
тично не торкнулися церковних фінансів з їх особливим статусом в економіці. 
Разом з тим процес реформування фінансового обліку в Україні вимагає враху-
вання специфіки фінансового обліку та звітності релігійних організацій, зокре-
ма в галузі розповсюдження церковного начиння, релігійної літератури, аудіо 
та відеоматеріалів та інших предметів релігійного призначення, а також веден-
ня паломницької діяльності. 

Релігійні організації в нашій країні діють у відповідності зі своїми внут-
рішніми правилами, якщо вони не суперечать державному законодавству і ма-
ють правоздатність, що передбачається їхніми статутами. Зокрема, згідно із 
Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації», «релігійні ор-
ганізації мають право засновувати і утримувати культові будівлі і споруди, інші 
місця і об’єкти, спеціально призначені для богослужінь, молитовних і релігій-
них зібрань, релігійного шанування (паломництва)» [2]. Богослужіння й інші 
релігійні обряди та церемонії можуть безперешкодно здійснюватися в культо-
вих будівлях та спорудах та/або на прилеглих до них територіях. Крім того, ре-
лігійним організаціям дозволено здійснювати за власною ініціативою обряди в 
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інших місцях, наприклад в установах і на підприємствах, що належать цим ре-
лігійним організаціям, на кладовищах, а також у житлових приміщеннях. Релі-
гійні організації мають право проводити релігійні обряди, якщо їх для цього 
спеціально запрошують віруючі відповідної конфесії, в лікувальнопрофілакти-
чних і лікарняних установах, дитячих будинках, будинках інтернатах для пре-
старілих та інвалідів, в установах, які виконують кримінальні покарання у 
вигляді позбавлення волі, у військових частинах тощо.  

Усіма зазначеними вище правами користується УПЦ (МП) та її окремі 
структурні підрозділи. УПЦ (МП) є частиною РПЦ, яка, згідно з власним орга-
нізаційноправовим статутом, є централізованим релігійним об’єднанням. До її 
складу входять місцеві релігійні об’єднання та організації (парафії, монастирі, 
установи та організації релігійної освіти, благодійні релігійні організації тощо), 
що мають свої власні статути, розроблені й/або ухвалені ієрархічно вищими ор-
ганами Церкви (на чолі із самою Патріархією) і не суперечать Статуту РПЦ. За-
уважимо, що Парафіяльний Статут та Положення про управління РПЦ були 
ухвалені ще Помісним Собором 1917 –1918 рр. і тривалий час (аж до 2000 р.) 
діяли майже без змін. Але ж за цей час сталося навколо безліч подій, врешті-
решт розпався на незалежні держави могутній колись СРСР. Положення про 
управління РПЦ передбачали наявність централізованої і стабільної фінансової 
системи для всієї Церкви, яка функціонувала б за допомогою перерозподілу 
грошових й інших майнових засобів між її структурними одиницями. У такому 
разі, теоретично РПЦ повинна була б мати суворо централізовану систему 
управління процесом створення і перерозподілу фінансових коштів і майна всіх 
своїх підрозділів. Проте, на даний час, ми маємо констатувати відсутність про-
зорої та всеохоплюючої системи управління майном ПРЦ. Наприклад, вітчиз-
няна УПЦ (МП), що є однією з найбільших організаційно автономних структур 
в РПЦ, хоча ієрархічно й канонічно підпорядковується Московській Патріархії, 
проте майже не звітує останній щодо своєї економічнофінансовій діяльності. Це 
створює певну напругу в церковній громаді. Адже відсутність реального єдино-
го фінансового контролю за фінансами Церкви є потенційною загрозою розко-
лів, зміни юрисдикції та інших самоуправних вчинків окремих структурних 
церковних громад, що здатні дестабілізувати церковне життя.  

В новому Статуті РПЦ, який було ухвалено в 2000 р., є таке формулю-
вання: «Майно, що належить канонічним підрозділам Руської Православної 
Церкви на праві власності, користування або інших законних підставах, в тім 
числі культові будівлі і споруди... предмети релігійного культу, об’єкти соціа-
льного, благодійного, культурнопросвітницького та господарського призначен-
ня, грошові кошти, література, інше майно, що придбане або створене за 
рахунок власних церковних коштів, пожертвуване фізичними та юридичними 
особами – підприємствами, установами та організаціями, а також передане 
державою і придбане на інших законних підставах, є майном Руської Правосла-
вної Церкви» [6, 8]. Це положення повною мірою стосується майнового статусу 
будьяких окремих православних парафій. Вони також є реальними і необхідни-
ми підставами створення єдиної фінансової системи, оскiльки в основі будья-
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ких фінансів лежить власність на рухоме і нерухоме майно. В соціальній кон-
цепції РПЦ стверджується: «Держава, в тім числі світська, як правило, усвідом-
лює своє покликання будувати життя народу на засадах добра і правди, 
піклуючись про матеріальний і духовний добробут суспільства. Тому Церква 
може взаємодіяти з державою в справах, служіння благу самої Церкви, особис-
тості і суспільства. Для Церкви така взаємодія має бути частиною її спаситель-
ної місії, яка охоплює всебічне піклування про людину. Церква покликана 
брати участь в облаштуванні людського життя в усіх сферах, де це можливо, і 
об’єднувати відповідні зусилля з представниками світської влади» [7].  

УПЦ (МП) досить активно вступає у взаємодію з державою в фінансовоеко-
номічній сфері. Тому економічні проблеми нашого суспільства не можуть бути 
поза увагою церковних громад. Ми переконані, що найважливішим аспектом регі-
ональної та місцевої політики економічної церковнодержавної взаємодії має стати 
програма якомога активнішої співпраці. Мова йде насамперед про надання держа-
вними установами різних податкових і неподаткових пільг, спільну розробку про-
грам, розміщення замовлення на виконання соціальних послуг, підтримку 
проектів релігійних організацій в межах державних і муніципальних програм, спі-
льне формування державноцерковних координаційних органів й організація їх ро-
боти. Вивчення позивного досвіду вітчизняної і зарубіжної практики конструк-
тивної взаємодії церкви і держави в економічнофінансовій сфері, доводить, що 
існує тенденція до посилення цієї співпраці, що може принести значну користь як 
реліійним організаціям, так і суспільству в цілому. 
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ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ  
ДО ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА» 

 
У статті здійснений аналіз та розглядаються основні підходи до поняття «інфо-

рмаційна культура», що існують в межах різноманітних наук про культуру – культу-
рології, соціології, філософії. 

Ключові слова: інформаційна культура, інформаційна культура особи, інформа-
ційна культура суспільства, функції інформаційної культури 

 
In the article made an analysis and discusses the main approaches to the concept of 

«information culture» that exist within the various sciences of culture culturalogy, sociology, 
philosophy. 

Key words: information culture, personal information culture, information culture of 
society, the function of information culture. 

 
Вплив інформатизації призводить до стимуляції адаптаційних захисних 

механізмів традиційної культури, який знайшов своє відображення в процесах 
формування нового типу культури – інформаційної. В умовах сучасного суспіль-
ства інформаційна культура виступає в якості культуриуніверсума, в якій проті-
кають різноманітні специфічні процеси, що визначають її феноменологію. 
Актуальним сьогодні є питання формулювання поняття «інформаційна культу-
ра», яке не має сталого об’єму і характеризується різним складом компонентів, 
але при цьому вже активно використовується в науці та представляє інтерес для 
філософів, соціологів, психологів, економістів, культурологів. 

Мета даної статті – проаналізувати сутність поняття «інформаційна 
культура», визначити її основні функції і роль, яку вона відіграє у формуванні 
загальної культури суспільства та особистості. 

У сучасних соціокультурних умовах змінюється зміст і значення категорій 
«культура» та «інформація». Розуміння культури, як єдності матеріального і ду-
ховного життя суспільства поступово витісняється інформаційним розумінням, в 
якому культура розглядається як простір матеріальних й ідеальних об’єктів-
носіїв інформації культурного змісту. Традиційні форми відтворення, трансля-
ції культури та міжособистісного спілкування різко змінилися. Насиченість су-
часного соціуму інформацією, мобільність і гнучкість соціокультурної динаміки 
вимагає глибокого культурологічного переосмислення. З огляду на це, Е. Тофф-
лер зазначає: «Світ, який постає з великою швидкістю із зіткнення нових цінно-
стей і технологій, потребує абсолютно нових ідей і аналогій, класифікацій і 
понять» (Пер. наш. – О.М.) [1, 22]. У той же час, багатозначність і варіативність 
розуміння змісту і значення переданої інформації породжує неадекватне сприй-
няття культурних цінностей. Розвіяти ці суперечності дозволяє аналіз культури 
як інформаційної системи та генеруючого фактора значних соціальноекономіч-
них трансформацій. 

Вплив інформатизації призводить до стимуляції адаптаційних захисних 
механізмів традиційної культури, який знайшов своє відображення в процесах 
формування нового типу культури – інформаційної. В умовах сучасного суспі-
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льства інформаційна культура виступає в якості культуриуніверсума, в якій 
протікають різноманітні специфічні процеси, що визначають її феноменологію.  

На думку А.Карміна «Коли суспільство підвищує рівень технологічної 
культури, не турбуючись про культуру духовну, то це загрожує забуттям ду-
ховних цінностей» (Пер. наш. – О.М.) [2, 59]. Отже, інформаційна культура по-
требує детального аналізу і комплексного вивчення, оскільки є частиною 
загальної культури і невід’ємною частиною інформаційного суспільства та 
освіти.  

Починаючи з середини 60х рр. західними культурологами, філософами і 
соціологами, такими як М. Маклюен, Д. Белл, О. Тоффлер, Ж. Бодрійяр та інші 
активно обговорювалися питання про вступ найбільш розвинених країн в якісно 
іншу стадію соціального розвитку – постіндустріальне чи інформаційне суспільс-
тво. Головною відмінністю такого суспільства є визначна роль інформаційних тех-
нологій в усіх сферах життєдіяльності людей. Але якщо в 60ті рр. ідеї про 
інформаційне суспільство мали швидше характер футурологічних прогнозів, то в 
процесі вдосконалення електронної техніки і цифрових технологій більшість з пе-
редбачених теоретиками подій знайшли своє реальне втілення, що виразилося в 
бурхливому розвитку засобів масової комунікації, особливо телебачення, в ство-
ренні й широкому розповсюдженні персональних комп'ютерів, у побудові глоба-
льних інформаційних мереж, у розробленні технологій віртуальної реальності та 
інших технологічних інноваціях. У своїй сукупності ці досягнення докорінно змі-
нили життя суспільства, не тільки висунувши на передній план інформаційну дія-
льність, тобто діяльність, пов'язану з виробництвом, споживанням, ретрансляцією 
і зберіганням інформації, а й ускладнивши і трансформувавши світ так, що осмис-
лити його в рамках традиційних підходів стало досить важко. 

Основними факторами виникнення феномена інформаційної культури є: 
перехід інформації до розряду найважливіших універсальних категорій суспі-
льного розвитку; зростання обсягів інформації, інформатизація суспільства, 
розвиток інформаційної техніки та технологій; становлення інформаційного су-
спільства. За С.І. Валянським людські суспільства – це, перш за все, інформаційні 
системи, в яких будьяка діяльність, подія, витвір є результатом отримання, оброб-
ки і виробництва інформації. [3, 13]. Цим визначається особлива важливість ін-
формаційної культури і необхідність всебічного вивчення даного явища. 
Важливим також є той факт, що в інформаційному суспільстві різко зростає не-
обхідність постійного оновлення знань, підвищення кваліфікації, освоєння но-
вих видів діяльності, створення нових культурних цінностей. 

Проблеми формування інформаційного суспільства – важлива концептуаль-
на база для вивчення сутності, організації та розвитку інформаційної культури на 
сучасному етапі. Тому автор спирається, насамперед, на дослідження, які мають 
методологічне значення щодо проблеми, яка розглядається, а саме до досліджень 
І.Ю. Алексєєва, О.М. Вершинської, Т.П. Вороніної, М.Г. Вохришевої, B.C. Єго-
рова, Н.Б. Зінов'євої, Ю.С. Зубова, В.Л. Іноземцевої, В.З. Когана, І.С. Мелюхіна, 
С.М. Оленєва, В.В. Орлова, А.І. Ракітова, Е.П. Семенюка, Л.В. Сергеєвої, 
Л.В. Скворцова, А.В. Соколова, А.Д. Урсула, І.І. Юзвішина та інших, а також за-
рубіжних вчених – Д. Белла, М. Кастельса, М. Маклюена, С. Нора, М. Пората, 
Т. Стоуньера, О. Тоффлера, А. Турена, Ю. Хаяші, К. Шеннона, Ф. Емері тощо. 

Перші спроби проаналізувати генезис інформаційної культури, виявити її 
історичну та соціальну обумовленість були зроблені в роботах вітчизняних та ро-
сійських авторів, таких як Н.Б. Зінов’єва, Е.П. Семенюк, А.І. Ракітов та інших. 
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В подальшому їх розвинули С.Г. Антонова, Н.Г. Джинчарадзе, А.С. Кармін, 
П.Н. Киричок, Г.Ю. Кудряшова, Н.В. Огурцова, С.І. Оленєв, Л.В. Скворцов, 
О.О. Хмельницький, Е.Л. Шапіро, О.В. Щербініна та інші. 

На загальнотеоретичні питання інформаційної культури в цілому зверта-
ють особливу увагу Р.С. Гіляровський, Б.А. Глинський, Ю.М. Горський, 
А.М. Єфімов, О.І. Михайлов, Г.Л. Смолян, А.В. Соколов, А.І. Чорний та деякі 
інші вчені. 

Ґрунтовний аналіз наявної літератури показав, що в даний час інформа-
ційна культура являється предметом дискусій та міждисциплінарних дослі-
джень. Незважаючи на досягнутий рівень розробки питань, пов’язаних з темою 
статті, вважаємо за доцільне розглянути теоретикометодологічні підходи до ви-
вчення поняття «інформаційна культура», які сформувалися під впливом про-
цесів глобалізаційних змін у суспільстві, тому що дана тема недостатньо 
вивчена культурологами. Виникає необхідність глибокого осмислення сутності 
таких підходів в контексті сучасної соціокультурної ситуації в світі.  

В науці поява терміна «інформаційна культура» пов’язана з дослідженням 
Г.Г. Воробйова «Інформаційна культура управлінського труда». На думку вче-
ного «культура інформаційна – вміння використати інформаційний підхід, аналі-
зувати інформаційні умови і робити інформаційні системи більш ефективними» 
(Пер. наш. – О.М.) [4, 288]. Звернення автора до проблеми цілком обґрунтоване, 
тому що управління відноситься до інтелектуальної сфери діяльності, в якій ін-
формаційні процеси відіграють важливу роль. Пізніше Г.Г. Воробйов розширив 
рамки застосування поняття і його семіотичне наповнення, говорячи про те, що 
знання, здібності та практичні навички сприяють підвищенню продуктивності 
праці. А в якості компонентів інформаційної культури вчений виділяв вміння 
взаємодіяти з інформаційними службами, формулювати свої інформаційні по-
треби та використовувати інформацію, ставлячи перед собою якусь конкретну 
мету. Науковець також запропонував включити до складових інформаційної 
культури розуміння ролі комп’ютерної техніки в суспільних змінах та відно-
шення до зростаючих інформаційних потоків тощо.  

Дещо інший підхід сформувався у спеціалістів бібліотечнобібліографіч-
ної сфери, котрі спочатку ототожнювали поняття інформаційної культури з біб-
ліотечною культурою і культурою роботи з книгою. Але навіть в найперших 
працях з даної проблеми інформаційна культура розглядалася в контексті про-
фесійної діяльності. Це пов’язувалося з тим, що в даній сфері інформаційні 
процеси усвідомлювалися як найбільш значимі. Внаслідок цього інформаційна 
культура прирівнювалася до професійної діяльності спеціаліста чи його профе-
сійної культури. Через деякий час акценти змістилися в площину розгляду «ін-
формаційної культури особи» та «інформаційної культури суспільства». В 
подальшому зростає кількість підходів (світогляднофілософський, інформацій-
носеміотичний, знаковосимволічний, власне культурологічний та ін.) до ви-
вчення уявлень про інформаційну культуру. Світогляднофілософський підхід 
одним з перших починає використовувати А.П. Суханов, пізніше – Е.П. Семенюк, 
А.Д. Урсул, Ю.А. Шрейдер та ін; прибічниками інформаційносеміотичного під-
ходу є Ю.М. Лотман, А.С. Кармін; знаковосимволічного підходу, в якому за-
кладені основи розуміння культури як інформаційної сутності, дотримується 
О.С. Білявська. 

Новим етапом в розвитку уявлень про інформаційну культуру можна 
вважати 90ті рр. ХХ ст. Її стали аналізувати як один з аспектів культурної дія-
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льності, пов’язаної з соціальною сутністю людини, розглядати як фактор осво-
єння людиною культурної реальності, оволодіння досягненнями людства. На 
подальший розвиток уявлень про інформаційну культуру значно вплинув про-
цес розповсюдження інформаційних технологій на явища культури. 

Інформаційна культура – найважливіший сегмент культури епохи інфор-
матизації, що пронизує всі процеси життєдіяльності людини та існування сус-
пільства. Проведений аналіз робіт початку 90х рр. дає підстави стверджувати, 
що переважно був поширений підхід, що пов’язував інформаційну культуру з 
уміннями і навичками оперування інформацією. Інформаційну культуру стави-
ли на один щабель з інтелектуальною, світоглядною, естетичною, моральною, 
комунікативною і т.п. культурою особистості. Формування і розвиток інформа-
ційної культури асоціювався з інформаційно-культурологічною освітою. У цей 
період розробляється й історичний підхід до проблеми, що дозволило вивчати її 
з двох позицій: як сукупність інформаційних можливостей, доступних фахівцям 
в певний період розвитку цивілізації, та як здатність окремого спеціаліста вико-
ристовувати наявні можливості. 

У цілому важливість інформаційної культури як компонента загальної 
культури особистості і суспільства, яка проявляється в одержанні, перероблен-
ні, створенні та використанні культурної інформації, при цьому виділялися тео-
ретичні, практичні, психоемоційні, технічні, організаційні засоби оптимізації 
інформаційних процесів, вміння відбирати необхідну інформацію й адекватно 
реагувати на неї, підкреслювалася в роботах В.З. Когана та В.А. Уханова. Але 
рівень інформаційної культури підвищувався вкрай повільно, про що свідчать 
соціологічні дослідження. Л.В. Скворцов дійшов висновку, що більш важливим 
є формування нового світогляду, заснованого на інформаційній культурі: «Ін-
формаційна культура викликає ерозію традиційних – релігійних та ідеологічних – 
критеріїв, які визначають ієрархію смислів, порядок вищих і низших цінностей» 
[6, 36].  

У подальшому науковці виділили два рівні існування інформаційної 
культури – суспільний та індивідуальний (особистісний). У першому випадку 
вона являє собою сукупність не спадкової поведінкової інформації, своєрідний 
соціокод, в якому накопичується, зберігається і передається культурна інформа-
ція, необхідна для існування суспільства. На індивідуальному рівні – це частина 
загальної культури особистості:  

– оптимальні способи поводження зі знаками, даними, інформацією і надан-
ня їх зацікавленому споживачу для вирішення теоретичних і практичних задач;  

– механізми удосконалення технічних засобів виробництва, зберігання і 
передавання інформації; 

– розвиток системи навчання та підготовки людини до ефективного вико-
ристання інформаційних засобів, інформаційних технологій та інформації загалом.  

Слід зазначити, що загальновизнаного визначення терміна «інформаційна 
культура» ще не існує. М.Г. Вохришева та Ю.С. Зубов трактують інформаційну 
культуру як інформаційні якості особистості; Н.Б.Зінов’єва вважає, що інфор-
маційна культура – це «гармонізація внутрішнього світу особистості в процесі 
освоєння всього обсягу соціально значущої інформації» [9, 20]. І.Г. Хангельдієва 
та О.А. Гречихін дотримуються думки, що інформаційна культура – це «інформа-
ційна діяльність аксіологічного характеру, обумовлена цінностями культури» 
[12, 33]. Є.А. Медведєва пов’язує інформаційну культуру з певним рівнем 
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знань, «що дозволяють людині вільно орієнтуватися в інформаційному просто-
рі, брати участь у його формуванні і сприяти інформаційній взаємодії», а 
В.М. Михайловський – з новим типом спілкування. У Т.М. Сосніної зустріча-
ється розуміння інформаційної культури як характеристики розвитку суспільс-
тва. Такий різнобій у трактуваннях інформаційної культури відображає як 
рівень її осмислення в соціальнофілософській і культурологічній літературі, так 
і складність та різноплановість цього феномена.  

Культурологічний підхід до розв’язання проблеми використовує С.Д. Кара-
козов. Він спирається на культурологічні дослідження, що виокремлюють функції 
культури особистості, головні структурні складові культури людини (знання, но-
рми, цінності тощо). Він стверджує, що «інформаційна культура особистості являє 
собою складову частину базисної культури особи як системної характеристики 
людини, що дозволяє їй ефективно брати участь у всіх видах роботи з інформа-
цією: отриманні, накопиченні, кодуванні, переробленні, передаванні, практич-
ному використанні, що включає в себе грамотність і компетентність щодо 
розуміння природи інформаційних процесів та відносин, гуманно орієнтовану 
інформаційну ціннісносмислову сферу (уподобання, інтереси, світогляд, цінні-
сні орієнтації), розвинену інформаційну рефлексію, а також творчість в інфор-
маційній поведінці та соціальноінформаційній активності» [8, 55]. На наш 
погляд, автор спробував в одному визначенні дати і характеристику підходу, і 
склад компонентів, намагався розвести поняття «грамотність» і «компетент-
ність» і навіть виявити наслідки впливу на поведінку людини. Н.Б.Зінов’єва ви-
діляє складну структуру інформаційної культури, до якої входять елементи 
наступних культур: комунікативної (культура спілкування); лексичної (мовної, 
культури письма і оформлення ділової документації); книжкової (культури чи-
тання); інтелектуальної (культури наукового дослідження та розумової праці); 
інформаційнотехнологічної (культури використання сучасних інформаційних тех-
нологій); інформаційноправової; світоглядної; моральної; бібліографічної [9, 48]. 

Термінологічний аналіз показав, що поняття «інформаційна культура» 
має змінний обсяг та характеризується різним складом компонентів. Якщо уза-
гальнити існуючі термінологічні напрацювання, то можна зробити наступні 
висновки. 

Інформаційна культура визначається як: 
– сукупність знань і уявлень, накопичених в процесі розвитку людства, 

якими оволодіває суб’єкт на певних етапах формування індивідуальної інфор-
маційної культури; 

– компонент загальної культури особистості, суспільства або певної його 
частини, що проявляється в усіх можливих видах роботи з інформацією (отри-
мання, накопичення, перероблення, створення на основі цієї якісно нової інфо-
рмації, її трансляція, поширення, практичне використання); 

– особливий аспект соціального життя, предмет, засіб і результат соціальної 
активності, а також процеси виробництва, розповсюдження, споживання та збе-
реження створених об’єктів культури; 

– методичний апарат оперування соціальною інформацією, що склався в 
процесі еволюції суспільства [10, 1718].  

Аналіз розвитку проблеми інформаційної культури показав також, що во-
на розглядається різними авторами з найрізноманітніших позицій: в динаміці та 
статиці; як елемент мікропроцесів і як елемент макрорівня людського буття; як 
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самостійний феномен та як інфраструктурне явище. Узагальнюючи накопиче-
ний матеріал, констатуємо, що проблема зачіпає світоглядні, когнітивні, соціа-
льні та інші аспекти розповсюдження культурної інформації в суспільстві та 
використання її суб’єктом. Термінологічний аналіз свідчить, що першопочатко-
во сутнісні характеристики інформаційної культури відображали інформологіч-
ний підхід, причому правильніше було б говорити про інформаційну грамотність 
та інформаційну компетентність. Потім прийшов час діяльнісного власне культу-
рологічного підходу.  

Інформаційна культура являє собою органічний синтез інформації і культу-
ри. Ці два феномени мають багато спільних рис, таких як глобальність, універса-
льність, котрі виражаються в наявності зв’язків з різноманітними формами 
людської життєдіяльності. Інформація і культура наскрізь пронизують людську 
діяльність, що надає їй творчого характеру та цілеспрямованості; взаємообумов-
люють одне одного: культурні процеси реалізуються через інформаційні та навпа-
ки. Культура може ефективно впливати на людину і суспільство лише через 
механізми збору і розповсюдження інформації про середовище, в якому вона фун-
кціонує. Для інформації, як і для культури, характерне існування в семіотичних 
знакових системах. Основними продуктами культури є артефакти (від лат. arte – 
штучний, factus – зроблений) – продукти і результати людської діяльності, об'єкти 
матеріальної культури, що містять у собі певний зміст інформації про минуле і 
створені людиною. Вони одночасно несуть в собі зміст (знання, цінності, регуля-
тиви), тобто виступають як знаки, що набувають значень. Отже, культура – це со-
ціальна інформація, яка зберігається і накопичується в суспільстві за допомогою 
створюваних людьми знаків. Культура та інформація являються єдиним багато-
образним цілим. 

Однак окрім спільних рис є і відмінності, що полягають у способах осво-
єння світу. Інформація відображає світ в знаковій формі, що має кількісне зна-
чення; артефакти культури – у вигляді художніх образів, моральних норм та 
інших специфічних феноменів. Відмінні й внутрішні ідеї розвитку: для культу-
ри – філософськоестетичні норми, для інформації – науковотехнічні елементи.  

Інформаційна культура, як важлива складова загальної культури, має гу-
маністичну направленість та виконує ряд функцій, основними з яких є: 

– інформаційна – трансляція інформації в соціокультурному часі та прос-
торі, надаючи суб’єктам і об’єктам комунікаційного процесу можливість взає-
морозуміння в процесі співіснування; втілення соціокультурної інформації в 
матеріальній і духовній сферах; 

– адаптаційна – забезпечення адаптації людини до навколишнього сере-
довища (з метою полегшення і покращення життя винаходять безліч речей, за-
собів та способів наповнити його задоволенням і розвагами); 

– комунікативна – формування умов і засобів для забезпечення якісного 
розвитку форм і способів комунікації (радіо, телебачення, комп’ютери, Інтер-
нет, мобільний, супутниковий зв'язок тощо); 

– інтегративна – об’єднання народів, етносів, соціальних груп, держав. 
Направлена не на стирання культурних відмінностей, а на об’єднання людей як 
в рамках однієї культури, так і за її межами, і, в кінцевому результаті, на усві-
домлення єдності всього людства;  

– функція соціалізації – прийняття участі індивідами в суспільному житті, 
засвоєння ними соціального досвіду, знань, цінностей, норм поведінки, що від-
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повідають даному суспільству чи соціальній групі, та усвідомлення ними своєї 
соціальної ролі; 

– нормативна – регуляція збалансованих відносин між людиною і навко-
лишнім середовищем, природою і суспільством, народом та державою за допо-
могою норм, сформованих під впливом відповідної культури.  

Отже, всі інновації в сучасному суспільстві напряму пов’язані з культур-
ноісторичним світом та культурними традиціями. В процесі становлення інфо-
рмаційного суспільства і глобальної цивілізації культура не знищується, а лише 
змінює свої конкретноісторичні прояви. Вплив інформатизації призводить до 
стимуляції адаптаційних захисних механізмів традиційної культури, що знай-
шло своє віддзеркалення в процесах формування нового типу культури – інфо-
рмаційної, основними функціями якої є: інформаційна функція, адаптаційна 
функція, комунікативна та інтегративна функції, функція соціалізації та норма-
тивна функція. 

Інформаційна культура виступає в якості одного з основних факторів фо-
рмування сучасної, гармонічно розвиненої людини; це свобода володіння інфо-
рмацією, свобода вибору, захист від маніпуляції свідомістю; світова культура 
інформаційного суспільства, не відмежована від минулого, але яка є принципо-
во новою культурою, що може реалізовуватися в якості прискореного духовно-
го росту людства при кардинальній зміні значення і характеру, того, що 
називається прогресом, яка буде дійсно ширше і глибше проникати в різномані-
тні світові відносини, одухотворяючи, раціоналізуючи та в більшій мірі робля-
чи їх розумними. 
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У статті розглядаються видовищноігрові форми традиційної культури Північно-

Західного регіону України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. як об’єкт наукових до-
сліджень.  
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In the article examined spectacle playing forms of traditional culture of Northwestern re-

gionu Ukraine from second part of ХІХ – till begining ХХ century item as object of scientific 
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Актуальність дослідження видовищноігрових форм традиційної культури 

ПівнічноЗахідного регіону України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. обу-
мовлена зростанням інтересу науковців до регіональних комплексів традицій-
ної культури і мистецтва. Е. Маркарян підкреслював, що без врахування лока-
льнорегіонального розмаїття культури неможливий процес соціального прогно-
зування на глобальному та регіональному рівнях [18, 47].  

ПівнічноЗахідний регіон України досліджуваного періоду охоплював тери-
торію Волинської губернії (історикоетнографічної Волині та Західного Полісся). 
За господарською характеристикою він був аграрнопромисловим, віддаленим від 
великих індустріальних центрів, із збереженням традиційного побуту, основних 
типів поселень (сіл і невеликих містечок), що обумовило функціонування тра-
диційної культури (побутової, святковообрядової, дозвіллєвої, художньої) і ми-
стецтва (музичного, танцювального, драматичного, ігрового, усної творчості).  

Культурна самобутність регіону цікавила науковців і була предметом до-
слідження тогочасних етнографів (М. Семенович, В. Абрамович, П. Чубинський, 
М. Максимович), фольклористів (Х. Ящуржинський, О. Пчілка, Л. Українка, 
К. Квітка, В. Кравченко). Етнокультурний розвиток Волині та Західного Полісся 
став предметом дослідження О. Цинкаловського, Д. Козака, А. Данилюка, 
В. Денисюка. Історичні процеси від найдавніших часів до сьогодення знайшли 
висвітлення в працях істориків різних поколінь: С. Русова, П. Батюшкова, 
М. Теодоровича, М. Грушевського, І. Левковича, В. Бачинського, О. Михайлюка, 
М. Киричука.  

Ігровий компонент традиційної культури виокремили О. Токарєв, 
М. Бахтін, Н. Сподарьова, І. Ляшенко. ЇЇ видовищноігрові форми стали предме-
том вивчення Л. Івлєвої, І. Сучкова, І. Мацієвського, Н. Іванової. Традиційні 
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свята, обряди, дозвілля (як видовищноігрові форми культури) регіону знайшла 
висвітлення в наукових студіях С. Килимника, В. Соколової, С. Шевчука, 
В. Давидюка, В. Скуратівського, О. Ошуркевича. 

Цінними для нашого дослідження є праці з теорії гри (Платон, Хосе Ор-
тегаі Гасет, Ф. Бойтендейк, Й. Хейзінга, В. Устиненко, С. Рубінштейн) та видо-
вищ (А. Банфі, К. Жигульський, М. Бахтін, А. Некрилова, І. Шубіна, В. Литвинова, 
Ю. Дворкін, Ю. Клековкін).  

Однак аналіз наукових джерел підтверджує, що видовищноігрові форми 
традиційної культури ПівнічноЗахідного регіону України другої половини ХІХ – 
початку ХХ ст. вони ще не стали предметом комплексного культурологічного 
дослідження, що й обумовило наш інтерес до нього. У цьому контексті акцен-
туємо увагу на сутності гри, видовища та видовищноігрових формах традицій-
ної культури.  

Вперше феноменальність гри та ігрової діяльності в житті людини і сус-
пільства відзначив Платон. Проголосивши «потрібно жити граючи», він вніс в 
сутність гри доброчесність, мудрість, блаженство, забавне, піднесене і трагічне, 
що в повній мірі відображало філософію життєдіяльності древніх греків. Прові-
дне місце в ній займали свята в честь богів (Діоніса, Деметри, Афіни) і їх осно-
вою, на думку Платона, є ігри, пісні танці та забави [25, 283]. Саме вони 
виступали художньорозважальними елементами грандіозних театралізованих 
видовищ (Ж.Ж. Руссо, Д. Генкін, А. Чечотін, І. Шароєв).  

Іспанський філософ Х. Ортега і Гассет в роботі «Дегуманізація мистецтва» 
визначає гру в якості вищої людської прстрасті, яка здатна допомогти людині 
піднятися над буденним життям, тому що гра – це «щедрий порив життєвої по-
тенції, спосіб переміщення у сферу нових вимірів». Цими новими вимірами ви-
ступають різноманітні ігрові форми життєдіяльності: святкові гуляння, ігрові 
забави, обряди, театралізовані дійства [36, 4].  

В концепції ігрової культури голландського культуролога Й. Гейзінги гра 
характеризується як первісна форма культури, яка розвивається в грі і як гра. З 
грою Гейзінга пов’язує походження та функціонування видовищних форм (свя-
та, культу – сакральних дійств, ритуалу, веселощів і розваг), де ігрова дія є про-
відною. Крім цього, гра творить лад і порядок, торкаючись цим самим царини 
естетичного. Гра має схильність бути прекрасною, вона наділена двома найбла-
городнішими якостями: ритмом і гармонією [6, 17–23, 57]. Дана характеристика 
гри та видовища повною мірою відповідає цим формам традиційної культури 
досліджуваного нами регіону, які зародились із мисливськозбиральницької 
культури і наділені естетичними рисами.  

Місце гри в культурі виокремлює В.Устиненко і трактує її як вільну дія-
льність, яка відображає в умовноузагальненій формі ставлення людини до сві-
ту, до людей, до самої себе, маючи на увазі потребу у самовираженні та 
формуванні навиків соціальної поведінки [35].  

Психологи характеризують гру з позиції мотивованої діяльності, емоцій-
ного задоволення її процесуальністю. Зокрема, суть гри як функцію «захоплен-
ня» трактує голландський психолог Ф. Бойтендейк. В аспекті видовища це в 
повній мірі відповідає його природі, оскільки воно є захоплююче дійство завдя-
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ки ідейнозмістовим, художньовиражальним та психологоемоційним чинникам 
[4, 79]. С. Рубінштейн відзначає, що гра перш за все є діяльність, суть якої «в 
сукупності осмислених дій, об’єднаних єдністю мотиву», і люди грають не то-
му, що їх примушують до цього обставини, а тому, що гра приносить задово-
лення та насолоду [27]. 

Гру як специфічний спосіб моделювання світу та імітації дійсності, що 
визначає архаїчний тип людської поведінки, подає в характеристиці традицій-
ної культури Л. Івлєва, наголошуючи, що в ній суттєве місце належить ігровій 
мові [11, 3]. Цю думку підтверджує І. Ляшенко, характеризуючи ігрові форми 
українського фольклору: обрядові (Кострубонько», «Коза», «Млин»), хороводні 
(веснянки, «Подоляночка», «Воротар») ігри, рядження, магічні ритуали, народ-
ну драму, вертеп [34, 139–140]. С. Токарєв характерними ознаками традиційної 
культури назвав карнавальність та розважальність і відзначав, що на поч. ХХ 
ст. в них втрачається міфологічна основи і зростає розважальний чинник [14].  

Видовищноігровий характер традиційної культури відзначила Н. Спода-
рьова. Характеризуючи її, вона виокремлює в ній народноміфологічний пласт, фо-
рмами функціонування якого були ігри, ритуали, обряди, свята в честь богів, 
зміни пір року чи важливі події в житті людини, або соціальної групи (обряди 
ініціацій, шлюбні, поховальні тощо) [30, 42].  

Отже, на основі викладеного відзначаємо, що гра виступає основою видо-
вищної культури як її мікромодель (форма), спосіб організації видовищного дійст-
ва, його естетичного оформлення, емоційної насолоди та художньовиража-
льний засіб.  

Вперше сутність видовища описав Аристотель в «Поетиці», де цим тер-
міном (opsis ) названа одна з частин трагедії [1]. Видовищним мистецтвом Ел-
лади назвав Жан-Жак Руссо величні театралізовані свята на вулицях древньо-
грецьких міст в честь бога Діоніса (Діонісії). І. Шароєв відносить до видовищ 
масові свята на площах, вулицях, стадіонах (революційні, суспільнополітичні, 
історикокультурні, народної творчості), релігійний та мандрівний театр серед-
ньовіччя, вистави на воді епохи Відродження, фольклорні свята [40].  

Лексему «видовище» розкриває О. Клековкін, відзначаючи, що вона по-
ходить від грецького theatron (місце для глядачів, видовище). Згодом поширеним 
стає термін «theaomai» (у значенні видовище, дивитись, бачити споглядати). Щодо 
театральних видовищ, то до них застосовувалось словосполучення «ludi scaenici» 
(«сценічні ігри»). Широко вживаються й похідні від «ludi» («гра») слова: гра, за-
бава, театральна вистава, видовище, урочисті ігри, змагання. На Русі для характе-
ристики видовищ вживався термін «москолудіє». На думку О. Веселовського він 
походить від латинських слів «maska» і «ludus» (гравці в масках). У ХVІІ ст. у 
І. Величковського видовище трактується як «позорище, грище, дивовисько» [16, 
110–112]. І. Крип’якевич відзначає, що народні гуляння в Київській Русі називали 
ігрищами та плясаннями [13, 33]. 

Розмаїття видовищ в європейській культурі в різні історикокультурні пе-
ріоди породило інтерес до них зарубіжних та вітчизняних науковців ХХ ст. 
(А. Банфі, К. Жигульский, М. Бахтін, Я. Ратнер, А. Чечотін, І. Шароєв, А. Нек-
рилова, А. Конович, Ю. Дворкін, І. Шубіна, В. Литвинова, В. Кісін).  
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Грунтовним у цьому контексті є дослідження А. Банфі, у якому визначено 
суть, типологію та соціальні функції видовища. До першого типу видовищ ав-
тор відносить народні свята, карнавали, ярмарки, танці, спортивні змагання; до 
другого – сімейнопобутові та громадянські обряди і церемонії (весілля, похоро-
ни, релігійні обряди, політичні та військові церемонії), до третього – театр і кі-
но [2]. Подана топологія є цінною для систематизації видовищноігрових явища 
досліджуваного регіону.  

Ряд науковців (К. Жигульский, М. Бахтін) до видовищ відносять свято, 
маючи на увазі не святковий час, подію, а святкову життєдіяльність у всьому 
розмаїтті ігрових форм. Така точка зору притаманна К. Жигульскому, який на-
зиває видовищем свято з його обрядами, урочистостями, розвагами, що відбу-
ваються на очах святкуючої групи, яка зазвичай виступає в ролі глядача, але 
разом з тим активного учасника дійства». Крім цього, акцентує на тому, що ви-
довищна форма свята віками була пов’язана з культом… [10, 157].  

М. Бахтін розкриває видовищну природу свята, яка виражається карнава-
льними рисами. На його думку, «це є не просто художнє відображення життя, а 
саме життя, оформлене ігровим способом» [3, 10–11]. Це відображає соціально-
художню специфіку свята, яке знаходиться на межі умовного мистецтва та реа-
льної дійсності і дає зразок конкретноісторичної моделі художньоігрової 
життєдіяльності людини. ЇЇ ґрунтовно розкрила А.Некрилова, проаналізувавши 
святкові площадні дійства, ведмежі комедії, лялькові та балаганні вистави, яр-
маркові розваги, які побутували в Росії та деяких губерніях України в другій 
половині ХІХ – початку ХХ ст. [22]. 

Теоретичні аспекти видовищних форм культури стали предметом дослі-
дження В. Литвинової. Масові свята і видовища вона осмислює в культурологі-
чному аспекті, і наголошує, що вони виступають квінтесенцією святкової 
культури та способом етнокультурної ідентифікації і виконують наступні фун-
кції: ідеологічну, соціальноінтегративну, комунікативну, компенсаторну, есте-
тичну та емоційнопсихологічну [19]. Додамо, що в традиційному середовищі 
крім названих мала місце нормативна, виховна та художньотворча.  

Шубіна І. характеризує видовище як театралізоване дійство, що виража-
ється в різноманітних культурных формах: свято, обряд, карнавал, балаган, 
спортивні та інші заходи. Відзначає, що для кожної з них характерні специфічні 
риси, але суттєвим компонентом є ігрова дія. Історично масове видовище акти-
візує культурне життя суспільства та організовує його соціальнокультурний до-
свід. Цінною для нашого дослідження є думка автора про те, що видовища 
функціонують в рамках культурних традицій, відіграють важливу роль в утвер-
дженні духовності і моральних цінностей та сприяють виникненню нових ви-
довищноігрових форм в культурі [41].  

Актуальним у цьому контексті є розкриття сутності видовищності, якої 
торкались П. Богатирьов, Н. Іванова та Ю. Дворкін. Н.Іванова, досліджуючи 
проблему співвідношення фольклорних та нефольклорних форм у видовищній 
культурі, відзначила, що «до характеристики художнього видовища можна 
включити перевтілення виконавця, конструювання знакової системи і наявність 
глядача та його співучасті. Ступінь художності видовища може визначатися 
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якісним і кількісним співвідношенням художніх і нехудожніх елементів, наси-
ченістю художньовиражальними засобами, ефектами співтворчості тих, хто 
приймає участь у грі» [12, 145].  

Специфіка видовища, на думку П. Богатирьова, – у колективній творчос-
ті, коли виконавці стають глядачами, а глядачі відгукуються виконавськими ді-
ями. Таку ігрову дію він назвав «чистою грою» [5, 88]. Ю. Дворкін трактує 
видовищність як систему виражальних засобів, яка формується на основі синте-
зу мистецтв (ігрового, музичного, танцювального, театрального) та культурних 
символів, вироблених традицією [9].  

Естетичний аспект видовищних мистецтв проаналізував Я. Ратнер, під-
креслюючи, що «видовище стає соціальноестетичним феноменом широкого ді-
апазону, тому потребує глибокого осмислення, вивчення його природи, форм і 
функцій, уточнення естетичних характеристик» [26, 3]. Цей аспект дослідження 
видовищноігрових форми традиційної культури дозволяє поглянути на них з по-
зиції загальнолюдських цінностей та естетичного освоєння світу в процесі багато-
гранної життєдіяльності населення (господарської, святковообрядової, художньої, 
дозвіллєвої) в умовах специфічного природного середовища.  

Викладені вище характеристики видовищноігрового чинника в традиційні 
культурі та її ігрових форм підтверджують дослідження етнографів та фольклори-
стів, проведені на Волині та Поліссі у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.: чле-
нами Російського географічного товариства (В. Абрамович, М. Семенович, 
П. Чубинським), М. Максимовичем, Х. Ящуржинским і Товариством дослідників 
Волині). М. Максимовичу належать описи святкових традицій календарного року 
селян [19], Х. Ящуржинському – весняних хороводів, ігор та пісень [43].  

Зауважимо, що дослідження традиційної культури і мистецтва у другій 
половині ХІХ – початку ХХ ст. відбувались в межах історичного краєзнавства, 
етнографії та фольклористики. Історичні витоки та побутування традиційної 
святковообрядової культури регіону були глибоко висвітлені М. Грушевським у 
праці з історії української літератури [7], І. Теодоровичем в описі Волині в цер-
ковноісторичному, географічному, археологічному та етнографічному аспектах 
[32] та О. Цинкаловським у наукових студіях з етнокультурного розвитку Во-
лині та Волинського Полісся [37]. 

Значний вклад у вивчення видовищноігрових форм традиційної культури 
краю внесла експедиція в ЗахідноРуський край (1869 – 1870 рр.), очолювана 
П. Чубинським, яка зібрала сім томів фольклорноетнографічних матеріалів про 
побут, звичаї, традиції та художню творчість населення ПівнічноЗахідного ре-
гіону України. Їх аналіз свідчить про побутування ігрових традицій регіону: 
молодіжних (обрядові, розважальні, дошлюбні), дитячих, побутових, обрядових 
(різдвяні, весняні, купальські, весільні). Крім ігор, в матеріалах містяться описи 
календарних свят, обрядів та пісенного фольклору [39].  

Описи народних свят, гулянь, обрядових дійств, дитячих ігрових забав 
знаходимо в етнографічних збірниках Товариства дослідників Волині, яке діяло 
в Житомирі (1900 – 1917 рр.). Зокрема, цікаві для нашого дослідження етногра-
фічні матеріали, зібрані та упорядковані В. Кравченком (народні свята, обряди, 
дитячі ігри).  
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Багаті святкові традиції Волині та Полісся стали предметом наукового ін-
тересу Олени Пчілки та Лесі Українки. Їм належить фіксація різдвяних щедру-
вань та купальських гулянь із Звягельського та Ковельського повітів [33]. 
С. Килимник, досліджуючи традиції народного календаря в різних регіонах 
України (від найдавніших часів до початку ХХ ст.), подає не лише їх описи, але 
й характеризує як «…величезні та вибуялі, що супроводилися піснею, музикою, 
танцями, іграми та перерядженнями» [15, 349].  

Цінною для нашої роботи є дослідження веснянолітніх календарних обрядів 
українців, росіян та білорусів кінця ХІХ – початку ХХ ст., проведене В. Соко-
ловою. Ми знаходимо в ньому описи народних святковообрядових дійств, гулянь, 
забав Волині та Західного Полісся (масляної, зустрічі весни, великодніх розваг ді-
тей та молоді, троїцьких обрядів, купальських гулянь). Крім цього автор зауважує, 
що певна частина обрядів поступово переходила в дитячі та молодіжні ігри [28].  

Святкові традиції населення Полісся в межах календарного року, молодіжну 
вулицю, вечорниці та дитячі забави подав В. Скуратівський у науковопопулярних 
виданнях «Берегиня», «Святвечір», «Посвіт», «Русалії», «Місяцелік». Автор від-
значає їх «живучість» у народному середовищі Поліського регіону до середини 
ХХ ст. і трансформацію в дитячі та молодіжні забави.  

Локальні особливості святкових традицій Волинського Полісся (велико-
дніх, купальських), обрядових дійств (закликання весни, волочіння, русалій), 
молодіжних весняних забав досліджує В. Давидюк [8].  

У дослідженні І. Мацієвського порушується питання взаємодії народного 
ігрового мистецтва (автор називає його театром) та інструментальної музики, 
що є характерно для традиційних форм культури. Характеризуючи музичну 
драму «Гоготуха», відзначає, що вона являє собою театральномузичний синк-
ретизм (сплав музики, слова й гри) [21, 125–132]. Названі жанри художньої 
культури Волині і Полісся побутували в усіх святкових видовищноігрових фор-
мах: народних гуляннях, молодіжній вулиці, вечорницях, весіллі, дитячих заба-
вах тощо.  

Сучков І. розкриває проблему глядача та виконавця у фольклорноігровій 
традиції видовищних мистецтв. Він наголошує, що видовищні риси мають всі 
форми ігрового театру, і там де є поділ на глядачів та виконавців, і там де він 
умовний [31, 133–142]. Ця думка є дуже цінною для нашого дослідження, оскі-
льки дозволяє розкрити дитячі видовищноігрові забави, побудовані на фольк-
лорному матеріалі.  

Акцентуємо увагу на окремих видовищноігрових формах народної куль-
тури регіону. Такими є кустові обряди Рівненського Полісся, що прийшли із 
слов’янської доби і побутують до сьогодні як реліктове явище у традиційній 
культурі слов’янського світу [28]. Вони являють собою театралізовані костю-
мовані дійства (костюми і вінки учасники готують з лугових трав, квітів та лис-
тя клена). З піснями гурти кустян обходять кожну хату, вітаючи господарів з 
літом. Ці обряди були вперше записані рівненською дослідницею С. Кітовою у 
1972 р. в с.Сварицевичі Дубровицького рну Рівненської обл. (Цит. за книгою 
«Покуть» В. Скуратівського) [28, 158]. 
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Ошуркевичу О. належить дослідження народної різдвяної драми, яка по-
бутували на Волині і Поліссі: вертеп, цар Ірод, три королі [23]. Ці наукові студії 
продовжила рівненська дослідниця Т. Пархоменко, у яких знайшла висвітлення 
традиційна новорічна обрядовість Житомирського та Рівненського Полісся 
(щедрування, водіння кози, коня, плуга) [24].  

Молодіжні зимові видовищноігрові забави Рівненського Полісся кінця 
ХІХ – першої чверті ХХ ст. стали предметом дослідження автора даної статті 
(вечорничні ігри, театралізовані забави «рак», «горбата баба», обрядове дійство 
«Плуг» та святкові розваги проводів зими) [38, 131–137].  

Проаналізувавши філософські, культурологічні, історичні, педагогічні та 
мистецтвознавчі роботи у контексті проблематики видовищноігрових форм тра-
диційної культури ПівнічноЗахідного регіону України другої половини ХІХ – 
початку ХХ ст., ми трактуємо їх як художньомасові, обрядовоігрові чи розва-
жальноігрові дійства синкретичного характеру, що відбуваються в межах свят-
кових, трудових, молодіжних, дитячих, сімейнопобутових та громадських 
традицій.  

До художньомасових відносимо: святкові народні дійства (гуляння) (весі-
льні, різдвяні, новорічні, великодні, купальські), ярмаркові розваги; до обрядо-
воігрових: обряди водіння Кози, Коня, Маланки, Плуга, вертеп, волочебні, 
молодіжна великодня «вулиця», водіння Куста, купальські гуляння, посвіт, свя-
ткові вечорниці; до розважальноігрових: дитячі та молодіжні ігри, розваги. В 
досліджуваному регіоні вони мали локальні назви: а) в сільському середовищі: 
«вулиця» (веснянолітні розваги молоді), «вечурки» (зібрання молоді осінньози-
мового періоду), забави (ігри дітей до 10річного віку), гості, вденки, посидень-
ки (для сімейних людей різного віку); б) у побуті міської молоді були «гулі» та 
«забави». Ярмаркові розваги називали «розважаннями», «комедіями», «весело-
щами», «потішними ігрищами».  

Характерними рисами видовищноігрових форм традиційної культури до-
сліджуваного нами регіону є: ігрова дія, художня основа, карнавальність, 
прив’язаність до святкового календаря, побуту та господарської діяльності на-
селення. Ігрова дія відбувається на основі різних видів ігор (рухливих, обрядо-
вих, творчих, комунікативних, розважальних), а художню канву видовища 
забезпечують жанри народного мистецтва (музика, пісні, танці, драма, усна на-
родна творчість). Карнавальність (рядження) є характерними для новорічних, 
різдвяних, волочебних і троїцьких обрядів, купальських гулянь, гарбузяних 
розваг, молодіжних маскових вечорниць.  

У контексті глядацького сприйняття та поведінки, видовище характеризує-
мо як захоплююче дійство, у якому: а) глядачі активно відгукуються на ігрові дії 
(співають, танцюють, грають), або емоційно реагують на нього вигуками, оплес-
ками; б) глядачі відсутні як такі, тому що у дійстві всі учасники є виконавцями і 
одночасно глядачами.  

Таким чином, аналіз наукових праць з проблематики нашого дослідження 
підтверджує, що видовищноігрові форми традиційної культури займають важливе 
місце в культурній та мистецькій спадщині ПівнічноЗахідного регіону України 
другої половини ХІХ – початку ХХ ст.  
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ПРОЕКТНОЇ КУЛЬТУРИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ 
 
Статтю присвячено дослідженню філософських підвалин проектної культури 

постмодернізму. Розглядається вплив базових концепцій філософії постмодернізму на 
дизайн другої половини ХХ ст., визначаються базові концептуальні домінанти та ви-
являються причиннонаслідкові зв’язкі. 
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Article is devoted studying of philosophical bases of design culture of a postmodern-

ism. Influence of base concepts of philosophy of a postmodernism on design of second half 
of XXth century is considered, base conceptual dominants are defined and relationships of 
cause and effect come to light. 
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Одним із важливих питань в сучасній проектній культурі є мистецтвозна-
чий аналіз об’єктів дизайну другої половини ХХ ст. Досить часто об’єкти оці-
нюються поверхово, тільки за формальними ознаками, але такий підхід не 
охоплює всіх аспектів сучасного дизайну. Для актуального аналізу об’єкта, ро-
зуміння проектної ситуації та відповідності соціокультурному контексту необ-
хідно усвідомлювати рушійни фактори. Висвітлення фундаментальних ідей 
постмодернізму в контексті проектної культури дозволяє визначити і усвідоми-
ти причиннонаслідкові зв’язки багатьох явищ дизайну другої половини ХХ ст. 

Проектна культура постмодернізму базується на філософських ідеях, що 
набули поширення в середині ХХ ст. і привели до трансформації модерністської 
філософськоестетичної парадигми.  

В сучасній філософії поняття «постмодернізм» використовується для по-
значення особливого типу філософствування, характерного для культури сьо-
годняшнього дня, що змістовно та аксіологічно дистанціюється і від класичної, і 
від некласичної традицій і осмислює себе як «постмодерн», тобто постсучасність, 
що розгортається «після часу» – в ситуації «звершености» і «завершеності» історії. 
Постмодернізм стверджує кінець історії, відкидаючи всі існуючі істини, без виня-
тку. Подібні настрої критик постмодерну Юрген Хабермас визначав як поразку 
Розуму і кінец історії, що розумілася як історія Розуму. На даний час затвердилася 
точка зору, згідно з якою «постмодернізм – епоха не стільки в розвитку соціальної 
реальності, скільки свідомості» [6, 601–604]. 

Дослідник еволюції філософської думки ХХ ст. І.П. Ільїн зауважує, що пер-
винна фаза латентного формоутворення постмодернізму починається приблизно з 
кінця Другої світової війни (у найрізноманітніших сферах мистецтва: літературі, 
музиці, живописі, архітектурі тощо) [2, 3].  

Первинний розвиток ідей філософії постодернізму відбувався в галузі лінг-
вістики і літературознавства, поступово поширившись на проектну культуру: спо-
чатку на теорію архітектури, трохи пізніше – на теорію дизайну. Провідними 
представниками філософії постмодернізму є Ж.Ф. Ліотар, Р. Барт, Ж. Бодрійяр, 
Ж. Дерріда, Ж. Делез, Ф. Гваттарі, Ю. Кристева, М. Фуко та інші. Концептуаль-
ною основою парадигми культури постмодерну стали праці Ліотара, М. Фуко, 
Р. Барта, Ж. Дерріди, Ж. Бодрійяра, У. Еко, Ч. Дженкса, І. Хасана та багатьох ін-
ших [2; 3; 5; 6; 10; 11]. 

Період 1970–1980х рр. є часом, коли складався понятійний та категоріаль-
ний апарат постмодернізму, що на той час вже напрацював свій комплекс уста-
новок та уявлень. Усвідомлений як загальноестетичний феномен західної 
культури і теоретично відрефлексований як специфічне явище у философії, ес-
тетиці, літературній критиці та проектній культурі постмодернізм був лише на 
початку 80х рр. ХХ ст. [2, 3]. 

Вигляду чіткої філософськоестетичної концепції постмодернізм набув у 
1990х рр. В той же час видозмінення постмодерністського канону приводить до 
появи тезісу про переростання постмодернізму в постпостмодернізм (afterpost-
modernism) і очікуванню «смерті» постмодернізму.  

Постпостмодернізм (аfterpostmodernism), за визначеням дослідників (Усов-
ська, Маньковська, Епштейн), – сучасна версія розвитку постмодерністської фі-
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лософії, трансформація постмодернізму в якісно новий етап, відмінний від 
постмодерністської класики деконструктивізму. Змістовність постпостмодерні-
зму розгортається у якості програм подолання «кризи ідентифікації», феномена 
сучасної культури постмодерну. Характерним рисами постпостмодернізму є 
перенесення інтересів естетики і занурення в простір гіпервізуальної реальнос-
ті, а також часткове зрощення з масмедіа засобами, що відмічається багатьма 
дослідниками [5, 6]. Значна частина досліджень культури постмодернізму остан-
ніх років зосереджена саме на питаннях віртуальної реальності і кіберкультури 
(Орлов). 

Ідеї, що сформували філософський фундамент не тільки проектної куль-
тури постмодернізму, але й всього ХХ ст., зародилися в сфері лінгвістики, зумо-
вивши цим специфічність сучасної культури. Дослідники наголошують, що 
постмодернізм в принципі не може бути розглянутий як монолітний філософський 
феномен через тотально плюралістичний характер, що проявляється і атрибутив-
но, і програмно [2; 3; 5; 6; 7; 10; 11]. 

Основи ідей, що стали домінуючими для філософії та культури першої 
половини ХХ ст. і які будуть точкою відліку подальшого розвитку, закладалися 
в час найбільшого розквіту ідей модернізму і укорінюються в комплексі ідей 
структуралізму, постструктуралізму та деконструктивізму.  

Структуралізм, як комплекс напрямів в цілому ряді наук, об'єднаних зага-
льними філософськоепістемологічними уявленнями та методологічними заса-
дами, формувався з початку ХХ ст. і до кінця Другої світової війни, і був 
однією з форм європейського раціоналізму.  

Загальноевропейська криза раціоналізму в середині ХХ ст. призвела до 
трансформації системи аксіологічних чинників та соціальної децентралізації. 
Руйнуванням світоглядної монолітності та відчуттям хаосу було пронизано та-
кож художній простір, про що свідчать історики мистецтва ХХ ст. (М. Герман, 
К. Андрєєва). 

В рамках критики структуралізму та формалістичних концепцій відбулося 
формування постструктуралізму як комплекс у світоглядних ідей, а потім офо-
рмилися постструктуралістські теорії літератури та мистецтва. 

Постмодернізм зародився у глибинах філософії постструктуралізму і 
пройшов еволюційний період оформлення ідей, що спираються на теорію та 
практику постструктуралізму та деконструктивізму. До другої половини ХХ століт-
тя постмодернізм остаточно оформився в «найбільш адекватне духу часу виражен-
ня і інтелектуального, і емоційного сприйняття епохи» [2]. Приблизно з 80х р. ХХ 
ст. філософський постмодернізм розуміється як явище, тотожне постструктураліз-
му і разом з деконструктивізмом становить комплекс постмодерних уявлень. 

Світоглядні та аксіологічні витоки постмодернізму укорінені у філософських 
концепціях кінця ХІХ – середини ХХ ст., таких як екзистенціалізм, філософія жит-
тя, фрейдизм тощо. Скептичне ставлення до раціоналізму і наукового позитивістсь-
кого знання, недовіра до традиційної системи цінностей істотно підірвали авторитет 
раціоналізму на рубежі ХІХ–ХХ ст. і були піддані постмодернізмом серйозній ревізії. 
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Метою роботи є виявлення причиннонаслідкових зв’язків між філософією 
постмодернізму та дизайном другої половини ХХ ст., а також визначення базових 
концептуальних домінант. 

Базовими концептуальними домінантами філософії постмодернізму, що 
призвели до трансформації некласичної естетики, є наступні: «захід метанар-
рацій», концепція поліцентризму (ацентризму), формування «постмодерніст-
ської чутливості» і «поетичного мислення», іронічне переосмислення минулого 
і сьогодення, виникнення концепцій «смерті автора» [2; 3; 5–7; 10; 11]. Заува-
жимо, що базові ідеї та суттєві питання філософії постмодернізму не обмежу-
ються лише означеними, але саме ці ідеї призвели до трансформації проектної 
культури другої половини ХХ ст. і є змістовними й до цього часу. Розглянемо 
генеалогію цих ідей у контексті проектної культури.  

«Захід метанарацій» – парадигмальне основоположення постмодерністської 
філософії, що полягає у недовірі і відмові від «метаоповідань» («метанарації», «гра-
нднаративи») – владних концепцій, що претендують на роль «єдино істиних» та по-
яснюючих дійсність [2; 3; 6; 10; 11]. Концепція «заходу метанарацій» вперше була 
запропонована Ж.Ф. Ліотаром («Постмодерністський стан: доповідь про знання»), а 
допостмодернистскую культуру філософ визначав як культуру «великих нарацій» 
(«метанарацій»). До метанарацій Ж.Ф. Ліотар відносить ідеї емансипації, соціаль-
ного та індустріального прогресу, гегелівську діалектику духу тощо.  

У філософії постмодерну метанарації розглядаються як своєрідна ідеологія 
модернізму, що нав’язує суспільству і культурі певний світоглядний комплекс 
ідей, обмежуючи, пригнічуючи, упорядковуючи і контролюючи.  

Одним з тих, хто «підірвав» підвалини логоцентристської системи, є фі-
лософ Ж. Дерріда. У праці «Граматологія» (1967) він довів, що абсолютної істини 
не існує, одночасно виявивши, що і його докази не є істинними. Способи подо-
лання логоцентризму Ж. Дерріда запропонував у пошуці метафізичності та декон-
струкції – «розбирання» та «збирання» на нових підставах. На цих підвалинах 
сформувалась теорія «деконструкції», яка набула великої популярності у дизайні 
та архитектурі на прикінці 1980х рр. ХХ ст. і є популярною й досі.  

Наслідком розгортання критики логоцентризму стало падіння віри в існу-
вання абсолютної істини, а разом з цим і вірі в «гранднаративи» або метанарації. 
На думку Ж.Ф. Ліотара небезпека метанарацій полягає в авторитарності культури 
такого типу, поглинанні свідомості легітимізованими системами цінностей («бур-
жуазними системами цінностей»). Філософські теорії були підкріплені життєвими 
свідченнями катастрофи Розуму – трагедіями ХХ ст.: холокостом, концтабора-
ми, Хіросимою тощо.  

Він характеризує стан постмодерну такими явищами, як «недовіра до ме-
таоповіданнь», («розкладання великих оповідань») або «захід метанарацій», що 
призвело до формування ідей «поліцентризму», «постмодерної чутливості», іс-
торизму («археології») і принципового програмного плюралізму, який став од-
ною з прикмет і універсальним принципом побудови постмодерної культури.  

Таким чином, постмодернізм ставить під сумнів ідеї модернізму та його 
систему цінностей, настоюючи на ігровій рівноправності безлічі картин світу, 
що співіснують.  
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На думку теоретика і дослідника постмодернізму І. Хасана, постмодерн 
відкидає «усі “великі історіїі”, усі системи пояснення світу», замінюючи їх 
плюралізмом «фрагментарного досвіду» та пропонує відкриті «малі історії», 
мета яких гра, випадок, анархія. На відміну від епохи модерну, яка представле-
на метанараціями, що мають мету, задум, ієрархічну структуру та замкнуту фо-
рму [6, 459–460].  

Дизайнери та архітектори, які критикували модернізм за ідеологічний фо-
рмалізм, сухість та бездушність творчих канонів, сприйняли заклики до гри та ана-
рхічних експериментів як програмну установку. Американський архітектор Філіп 
Джонс у 1970х рр. заявляв: «Дяка Богові, день ідеології закінчився. Святкуймо 
смерть ідеїфікс. Більше немає правил, тільки факти. Більше немає ладу, тільки ви-
бір. Немає більше зобов’язань, тільки переваги… Я вважаю, що у нас немає віри. 
Принаймні у мене». «У житті більше нема мети, немає більше “високих ідеалів”. 
Робіть все, що хочете, все буде гаразд» [9, 92]. 

Такі красномовні лозунги мали для проектної культури наслідки у вигляді 
формування «контркультури», «нової архітектури», дизайну «нової хвилі», «ра-
дикального» дизайну і нової, актуальної настроям часу, проектної мови. 

Наслідком руйнування домінанти метанарацій і встановлення плюралізму 
як базової концепції є формування і розвиток ідей поліцентризму (ацентризму), ма-
ргінальності, еклектизму, колажності, іронії, гри тощо. Вони знайшли широке від-
зеркалення у культуротворчих процесах, призвели до перегляду естетичних ідеалів 
модернізму, концептуальних та методологічних засад, і стали парадигмальними 
принципами проектної культури постмодерну.  

Поліцентризм (ацентризм) [2; 3; 5–7; 10; 11] – фундаментальна установка 
постмодерністської філософії, відповідно до якої культура постмодерну не дифере-
нціюється на культурний центр і периферію і не розглядається у категоріях ліній-
них (бінарних) опозицій. Такий підхід унеможливлює розкладання культури на 
елітарну та масову, «стару» і «нову», існування мистецтва «високого» чи «низько-
го». Внаслідок цього, культурні явища, що раніше існували на периферії культури, 
мікронаративи буденності набувают такого самого значення, як і визнані офіційно, 
не претендуючи на авторитарність і формування «єдиного соціокультурного поля» 
(Ліотар).  

Завдяки розвитку концепції поліцентризму і зняття проблеми бінарних опо-
зицій установлюється тенденція до діалогу і взаємопроникнення, через що постмо-
дерна культура розглядається як інтегруюча та «включаюча» (інклюзивна), на 
відміну від «виключаючої» (ексклюзивної) модерністської. 

Внаслідок розкладання ієрархічної структури в проектній культурі і мистецт-
ві відбувається еклектиче поєднання високого і низького, елітарного і маргінально-
го, набуває програмного характеру і здобуває назву «подвійного кодування», 
перетворюючись на один із методів постмодерної проектної культури. 

Остаточно руйнується традиційна для мистецтвознавства система стилів, 
що призводить до установлення тотального полістилізму. Стильовий еклек-
тизм, або полістилізм – характеристика, про яку неодноразово заявляли архіте-
ктори. Архітектор Філіп Джонс визначав свій напрям як «еклетичну традицію» 
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[9, 92], водночас наголошуючи: «Я маю приблизно дванадцять стилів, над яки-
ми працюю одночасно» [9, 91]. 

Стає можливою легітимізація маргинальних явищ культури, що найяск-
равіше проявилося у кінці ХХ ст., коли такі «твори» мистецтва, як малюнки 
божевільних чи вуличні графіті, почали виставлятися у художніх галереях і 
оцінюватися мистецтвознавцями на одному рівні з «професійним» мистецтвом.  

В архітектурі та дизайні як невід’ємна і значуща частина матеріальнохудо-
жньої культури розглядаються саморобні об’єкти, об’єкти з відходів, відверто кіт-
чеві зразки попкультури. Наприкінці ХХ ст. кітч набуває статус сформованого 
самодостатнього мистецького та дизайнерського явища і піддається глибокому 
вивченю (Дж. Дорфлес), а не лише критиці. Так, французькі фотохудожники П’єр 
і Жіль, які виконують портрети у вигляді сентиметальних фото з квітковими ко-
шиками, кошенятами та іншою ярмарковою атрибутикою, набувають великої по-
пулярності, а видавництво Taschen, яке здебільшого спеціалізується на профе-
сійних художніх альбомах, видає збірку кітчевих дизайноб’єктів.  

Такі настрої приводять до дискусій про «смерть мистецтва». «Міф» про 
«смерть мистецтва» найбільш послідовно був розроблений філософами Франкфу-
ртської школи Т. Адорно, М. Хорхаймером, Г. Маркузе, В. Бен’яміном, Ю. Ха-
бермасом. Найбільшої популярності ця теорія набула у 60–70-ті роки ХХ ст. під 
час студентських бунтів, коли «контркультура» перетворила теоретичну установ-
ку боротьби проти сучасної цивілізації буржуазного суспільства та його цінностей 
на стиль життя. Такі поняття і явища як «масова культура», «суспільство спожи-
вання» привели представників Франкфуртської школи до думки, що «суспільний 
прогрес є прогресом безумства і зла, породжений розумом» (Арсланов).  

В умовах тотального відкидання цінностей сучасного (модерністського) су-
спільства та виникнення «контркультури» ідеалом постмодерного стилю життя, 
стилю мислення і культурної творчості стає еклектизм і колажність як умова 
можливості плюрального означування буття. З характеристики постмодерної 
культури вони переростають у загальний культуротворчий принцип, творчий 
метод, художній прийом. На думку Ж.Ф. Ліотара еклектизм є «нульовою мірою 
загальної культури». Провідними теоретиками [1; 5; 11] постмодернізму еклек-
тизм і колажність відзначаються як основоположні принципи проектної куль-
тури, головні характеристики дизайну останньої третини ХХ ст.  

«Постмодерністська чутливість» – парадигмальна установка на сприй-
няття світу як хаосу, формується за умов усвідомлення поліцентризму і фраг-
ментованості світу та розвитку постмодерної плюральності і еклектичності 
світосприйняття. Бачення світу крізь призму постмодерністської чутливості ви-
являє себе передусім в таких сферах як мистецтвознавство, культурологія, соці-
ологія. На думку Ж. Бодрійяра, «ми знаходимося у всесвіті, в якому стає все 
більше і більше інформації і все менше і менше сенсу» [6, 613–614]. У контексті 
постмодерністської чутливості ідея колажності набуває особливого змісту як 
парадигмальна програма бачення світу. Поступово вона набуває статусу уні-
версального, але принципово плюрального і фрагментованого способу органі-
зації культурного простору та художнього матеріалу.  
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З концепцією колажності пов’язані також концепти «лабіринту», «різо-
ми» та ідеї цитатності, пастішу, «deja – vu». Разом з ідеєю «поетичного мис-
лення» вони обумовлюють виникнення в полі проектної культури, яка завжди 
розглядалась як суто практична галузь, що пов’язана з виробництвом та техно-
логіями, унікальних явищ і об’єктів більш філософських за змістом, мистець-
ких, театралізованих.  

«Поетичне мислення» базується на відмові від жорсткого раціоналізму та 
бінарних опозицій і припускає використання внераціональних підходів і мето-
дів, недомовленість і метафоричність, поетичність і образність, як такі, що най-
більш адекватно відповідають хаотичному світовідчуттю («постмодерністська 
чутливість») [6, 620–623].  

Ідея «поетичного мислення» була обгрунтована Ж. Дерріда, який стверджу-
вав, що філософію необхідно розглядати як «особливий літературний жанр», а тому 
філософія не обов’язково повинна мати форму наукового тексту [11, 15]. «Хочешь 
бути філософом, – пиши романи» (Альбер Камю). Такий погляд на художній твір 
набув в сучасному художньому просторі фундаментального статусу.  

Трактування дизайноб’єкта як філософського твору, концептуальної метафо-
ри є характерним для проектної культури постмодернізму, на що особливо звертає 
увагу В.Ф. Сидоренко [8]. Дизайнери «нової хвилі» 1970–1980-х рр. заявляють фі-
лософській зміст як першочергову складову, відсуваючи на другий план навіть 
споживчі та економічні якості [4]. 

Зауважимо, що об’єкти групи «Мемфіс» чи «Алхімія», які є програмними для 
дизайну постмодернізму, не претендують на ринковий попит. Дизайноб’єкти на-
ступних років, коли програмний постмодернізм втратив свої позиції і навіть був 
піддатий серьйозній критиці, також відзначені наявністю філософського змісту в 
тій чи іншій мірі. Така концептуальність набула особливої цінності, адже в цьому 
випадку утилітарний об’єкт може розглядатися (і оцінюватися, в комерційному се-
нсі) так само як і твір мистецтва.  

У контексті концепції «поетичного мислення», що зробила філософію 
«доступною» широкому загалу, набула поширення теорія інтерпретації, 
пов’язана з необхідністю «вилучати», «читати» закладені змісти. В свою чергу, 
ці ідеї породжують поняття інтертекстуальності, «подвійного кодування», які 
є значними для проектної культури постмодернізму.  

Філософська концепція «смерті автора» заперечує владу людини, що 
створює продукти над своїми творіннями і витікає з «семіотики» – «вчення про 
знаки» Ролана Барта і теорії інтерпретації, де формулюється можливість читан-
ня об’єкта, шарів значень. На думку Р. Барта, значення об’єкта може визначати-
ся не тільки автором, але й може розшифровуватися різними способами за 
бажанням читача, а сам творчий процес – це процес збирання і компонування 
вже існуючих значень. У такому контексті автор є лише компілятором, його ав-
торство конституюється тільки в момент творіння. Кожен читачь «створює» 
текст (об’єкт) наново в процесі його читання«інтерпретації» і є не безвольним 
споживачем, а «виробником тексту» (Р. Барт). Об’єкт в такому контексті є са-
модостатньою структурою, здатною до змістоутворення. Ж. Дерріда визначав 
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таку установку на вивільнення змісту в процесі акту «читання» як активну 
«інтерпретацію», що дозволяє «затвердження вільної гри світу без істини і початку» 
[6, 771]. 

В процесі розгортання розглянутих філософських концепцій сформувалися 
також ідеї щодо театралізованості та «ігрового» характеру проектної культури 
постмодерну, іронічності та деконструкції як способів переосмислення, рефлексії 
та вивільнення нових змістів. 

Вищеозначені філософські ідеї і поняття становлять концептуальний фунда-
мент проектної культури постмодернізму, а більшість принципів і методів дизайну 
другої половини ХХ – початку ХХІ ст. розгорталися на базі цих концепцій.  

Незважаючи на відновлення цікавості до естетичних ідей модернізму, напри-
кінці 1980-х – на початку 1990-х рр. ХХ ст. філософські концепції постмодернізму, 
набувши теоретичного та методологічного оформлення і обгрунтування у теорії та 
практиці дизайну і архітектури, стали невід’ємною частиною художнього досвіду 
ХХ ст., і є фундаментом подальшого розвитку проектної культури.  

Подальші дослідження будуть відбуватися в напрямку виявлення харак-
терних особливостей дизайну постмодерного часу. 
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У статті на основі аналізу концепцій вітчизняних вчених першої половини ХХ 

ст. визначено сутнісні риси національного ідеалу української людини як концепту 
філософськокультурологічного дискурсу.  
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At the article on the basis of analyzing the concepts of domestic scientists first half of 
the twentieth century defined the essential features of the Ukrainian national ideal of man as 
the concept of philosophical and cultural discourse. 

Key words: іdeal, natsіonalny іdeal, natsіonalny character, natsіonal culture.  
 
Проблема вироблення моделі сучасної людини – зразку, або ідеалу того, 

якою повинна бути освічена (соціалізована) людина, актуалізує завдання перед 
гуманітарними науками – філософією, етикою, естетикою, педагогікою, а також 
культурологією – обґрунтувати та розкрити сутність ідеалу людини ХХІ ст. 
Особливо важливою ця проблема постає з огляду на необхідність формування 
нової людини української національної спільноти. «Нація, що має перед собою 
ідеал суспільства, одержує життєву психологічну енергію, вельми важливу для 
неї в критичній ситуації. Тому пошук навіть не просто ідеалу, а системи ідеалів 
є сьогодні для України найважливішою проблемою, але і, напевно, найбільш 
важкою», – відзначає сучасний вітчизняний дослідникполітолог В.О. Корнієнко 
[4, 6]. Саме людина є об’єктом та суб’єктом суспільства, її особистісне само-
ствердження на основі національної свідомості, самосвідомості, психології, а 
також історично визначених особливостей національного характер, як 
особистісного виміру національного ідеалу, обумовлює подальші шляхи розвитку 
культури, нації, суспільства, держави.  

Таким чином, актуальність проблеми національного ідеалу особистісним 
виміром якого постає національний характер у контексті філософськокульту-
рологічної рефлексії обумовлена її теоретичним та загальнодержавним значенням, 
а також як можливої інтегруючої ідеології в умовах демократизації сучасного 
вітчизняного суспільства.  

Мета статті – на основі компаративного аналізу концепцій вітчизняних 
вчених першої половини ХХ ст. визначити сутнісні риси національного ідеалу 
людини як концепту філософськокультурологічного дискурсу.  



 133 

Загальновідомо, що кожна нація характеризується сталим набором ознак, 
серед яких можна назвати національний характер, мову та культурнозвичаєву 
спорідненість її представників. Ці ознаки є, свого роду, «обличчям» нації, які 
відрізняють одну націю від іншої. Втім, питання про національний характер 
відзначається не лише теоретичною складністю, але й великою культурною та 
психологічною відповідальністю. Адже як форма осягнення історичної долі на-
роду, національний характер стає своєрідною відповіддю народу на його істо-
ричне буття. І саме в рисах національного характеру ця доля визначається як 
певний підсумок, втілюючи не лише історичне минуле народу, а й окреслюючи 
його найвірогідніші перспективи. 

Крім того, національний характер як сукупність найбільш усталених пси-
хологічних якостей, своєрідне, специфічне поєднання загальнолюдських рис, 
конкретних історичних та соціальноекономічних умов буття нації, які проявля-
ються у ціннісному ставленні до навколишнього світу, а також у культурі, зви-
чаях, обрядах тощо можна поставити в ряд найважливіших передумов 
конкретного людського існування [9, 262]. Адже кожна людина має особливі, а 
також конкретні відзнаки – конкретне тіло, природне та соціальне середовище, 
мовне оточення, культурні форми існування тощо. Означена конкретність буття 
становить не щось «зовнішнє» для людини, що її лише формує, – це і є людина 
в реальності свого буття. До кола названих відзнак людського існування нале-
жить і національний характер. Він є тією конкретною культурною формою, че-
рез яку людська особистість стає причетною до людства. Саме національний 
характер, як один з первинних засобів самоусвідомлення людиною себе у світі, 
стає чи не першою формою «включення» історії людей у життя людського ін-
дивіда. І хоча цей процес відбувається майже без участі особистої волі, але його 
вплив на подальшу долю людини має вирішальне значення. Отже, проблему 
національного характеру як особистісного виміру національного ідеалу треба 
розглядати не як наявну даність, а через його проекції, однією з яких виступає 
світоглядне розуміння змістовності людського буття в національній культурі.  

Обґрунтування зв’язку людини, її особистісних рис та національного ха-
рактеру зі світом національної культури, що виступає як онтологічне підґрунтя 
існування людини, стає можливим на основі аналізу наукової спадщини україн-
ської філософськокультурологічної думки першої половини ХХстоліття. Саме у 
науковому доробку мислителів першої половини ХХ ст., таких як Д. Чижевський, 
О. Кульчицький, В. Винниченко, І. Мірчук, В. Липинський, В. Вернадський, 
М. Хвильовий, А. Шептицький, І. Огієнко, В. Янів та інші проблема національ-
ного ідеалу людини у її особистісному вимірі знайшла повніше висвітлення. 

Оскільки дослідження української філософії в окреслений період розви-
валося в основному в умовах еміграції, то для українських дослідників життє-
во важливим було обґрунтування ролі культури як «дому буття» української 
людини. Така думка органічно вплітається у традиційну українську філосо-
фію. Разом з тим, слід зазначити, що українська антропологічна концепція ви-
кристалізувалася на стику таких наук, як філософія, соціологія, психологія, етика, 
навіть політологія і репрезентована у художніх творах, вона виступає органічним 
продовженням української філософської традиції попередніх поколінь. З усього 
розмаїття підходів до проблеми людини в українській філософії визначеного пері-
оду чітко вимальовується власна культурноантропологічна концепція, оскільки 
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українські мислителі акцентують у своїх поглядах увагу на тому, що людина ви-
ступає, насамперед, як «культурне єство» та є продуктом власне української куль-
тури, а українська культура – онтологічним підґрунтям цієї людини. Разом з тим, 
визнаючи, що найвеличнішим витвором культури є особистість, у вигляді якої 
людська індивідуальність й отримує найвагомішу і надійнішу санкцію на право 
своєї думки, дії, долі, культура визнає людську особу лише як особистість: ви-
ключно у тих прагненнях і діях, які гідні людини як такої (тобто відповідають 
«людській сутності»). Справжньою людською особою, право на існування якої 
обстоює культура, є людська сутність [9, 149]. Таким чином, через осмислення 
української культури, яка розглядалася дослідниками у широкому контексті, 
що дорівнює змісту історичного буття українського народу та його визначено-
сті, українськими вченими були зроблені спроби осягнути особливості націо-
нального характеру у проекції осмислення національного ідеалу української 
людини. 

Специфічні риси національного характеру Д. Чижевський досліджував у 
вимірах поняття «народний світогляд». Вчений стверджував, що психологія на-
роду протягом століть не залишається незмінною. На національний характер 
накладають відбиток зміни, які відбуваються в житті самого народу та вплива-
ють зовнішні фактори. Д.Чижевський застерігав, що не варто дивитися на наці-
ональний характер як на щось цілісне. Він стверджував, що в кожній нації є 
різні психологічні і різні соціальні типи, а також є відмінності, зумовлені місце-
вими умовами буття нації [11, 16]. Тому всі ці фактори ускладнюють націона-
льну характеристику народу. 

Зв’язок національного характеру із глибинним підсвідомим найяскраві-
ше проявляється у національному світогляді як своєрідному репрезентові на-
родної духовності. Велику увагу даній проблемі приділяв І. Мірчук, який, за 
словами О. Кульчицького, розглядав проблему духовності як чинник, що фі-
лософськоантропологічною рефлексією творить досліджувану суть справді 
людського в людині, що породжує культуру. Так, філософ І. Мірчук зазначає: 
«Філософія так само, як і наука, представляє собою не витвір бездушного ме-
ханізму чи незалежної від оточення одиниці, а твір живої людини, приналеж-
ність якої до спільноти, в цім випадку нації, мусить відбиватися в її творчості» 
[6, 5]. Д. Чижевський, виходячи з тези, що кожна конкретна філософія, є окре-
мою філософічною системою, усвідомленням абсолютно цінних елементів пе-
вної національної культури, наукового світогляду, мистецького стилю, певної 
позитивної релігійності, вперше зробив спробу охарактеризувати історичний 
розвиток української національної філософії, поклавши у її підвалини народ-
ний характер і світогляд. На підставі народної творчості, характеру найяскра-
віших епох, світогляду, психології та творчості найвидатніших представників 
нації він виділяє наступні риси української національної психіки: емоційність, 
схильність до духовного усамітнення, індивідуалізм як наслідок духовної цін-
ності людини, потяг до згоди і гармонії, а не до боротьби, релігійність.  

На думку філософів, духовний світ того чи іншого народу може репре-
зентуватися окремими його представниками, які немов би акумулюють в собі 
дух тієї чи іншої епохи. Так, І. Мірчук, будучи переконаним, що в особі 
Г. Сковороди відбиваються ті риси і властивості, що характеризують цілий 
український народ, на основі порівняльного аналізу типових представників 
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української і російської націй, репрезантів їх духовності, відповідно до Г. Ско-
вороди і Л. Толстого, підтверджує одну загальну константу щодо української 
вдачі – індивідуалізм, пов’язаний з прямуванням до самоствердження. 

Як Д. Чижевський, так і І. Мірчук пояснювали формування основних рис 
українського національного характеру з позицій історичногеографічного дете-
рмінізму. Д. Чижевський вказував, що найбільш важливими моментами істори-
чного розвитку українського національного характеру треба вважати постійне 
тло української історії – природу України та два періоди історичні – князівську 
добу та добу бароко. У свою чергу І. Мірчук зазначав, що в письменстві, мові, 
побуті і звичаях, в проявах релігійного життя, в перебігу культурного процесу, 
в пластичному мистецтві, філософії, скрізь з недвозначною ясністю кидається у 
вічі незвичайно сильна органічна залежність людини від ґрунту, який вона об-
робляє та який її живить [11, 17–18].  

Характерними рисами українського народу Д. Чижевський називає емо-
ційність, сентиментальність, ліризм, а також прагнення до свободи [11, 17], які 
найбільше відбилися у народних піснях. І. Огієнко відмічав, що українська піс-
ня завжди славилася і була не тільки високо художня й високо мелодійна, але 
завжди глибоко змістовна, пристойна, навчальна. І не тільки тішить душу, але й 
бадьорить її й підносить до неба [3, 15]. Однак пісенна творчість українців, на 
думку вченого, не є героїчним епосом з темою боротьби і лицарської смерті, 
пануючим мотивом цих пісень є «невольницькі плачі». Тому ще однією з хара-
ктеристик українського народу дослідники вважають саме перевагу емоційності 
над волею. 

Мірчук І. зазначав, що в усіх слов’ян головною складовою їх національно 
психічної структури є релігійність. Релігійність українського народу проявля-
лася у великій побожності та моральності, цих основних підвалинах духової 
християнської культури. В українців вона традиційно виявляється у терпимості 
щодо прибічників інших вір, зацікавленням не формою, а передусім змістом 
церковних догм [8, 14].  

Поряд з релігійністю, національному характеру українця притаманний ще 
й ідеалізм: «В основі українського світогляду лежить виразна ідеалістична риса. 
Ідеалістичний світогляд опирається виключно на свідомість й старається звести 
всі явища цього світу до психічних елементів. Ідеалістичне наставляння україн-
ців проявляється головне в тому, що всіма їхніми думками й учинками керують 
не загальні категорії розуму, а в першу чергу суб’єктивні чинники, що своє 
джерело мають у почуванні та волі» [8, 11–12]. 

Ще однією рисою національного характеру, яку виділяє А. Шептицький, є 
мудрість. Це підтверджує український церковний обряд, в якому основною 
прикметою є закликання, прохання, благословення мудрості. На думку А. Шеп-
тицького, українці віддадуть перевагу мудрому жебракові над глупим царем, 
оскільки мудрість ніколи не переважать ні багатство, ні влада, ні фізична сила 
[12, 6].  

Рисою українського національного характеру можна назвати і потяг до 
знань та освіти, що виразно простежується, починаючи від заснування шкіл на 
Русі Ярославом Мудрим, навчання грамоти сільськими священиками при церк-
вах, створення братських шкіл тощо. Досліджуючи риси українського націона-
льного характеру, В. Янів побудував своєрідну етнопсихологічну концепцію. 
Як стверджує сам автор, його завданням було виявити спільні психологічні 
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особливості людей, що разом творять даний народ; ці особливості є доволі си-
льні, щоб рішити про окремішність народу, про його своєрідність у порівнянні з 
іншими [13, 8–9]. Концепція В. Яніва ґрунтується на основі вивчення результа-
тів досліджень українських вчених, які стосуються даної галузі, а також влас-
них спостережень та висновків. 

З точки зору В. Яніва, інстинкти зумовили спочатку соціальне життя лю-
дей, а потім ставали вирішальним фактором для утворення етнопсихічних спі-
льнот. Тому, як підкреслював В. Янів, для характеристики народу, нації 
важливі лише ті з соціальних інстинктів, які відрізняють даний народ від інших. 
При цьому він відмічає, що йдеться саме про кількісну різницю в силі виявлен-
ня даного інстинкту серед конкретної спільноти, ніж про брак якогось соціаль-
ного інстинкту чи про наявність такого, який був би невідомий в інших 
спільнот [13, 158]. Наприклад, так званий інстинкт самопіднесення, як вважає 
В. Янів, виявляв себе протягом усього часу формування українського етносу у 
тенденції до розпорошення – до атомізації життя [13, 160]. Цей інстинкт став 
джерелом формування такої риси українського національного характеру як ін-
дивідуалізм. Як у В. Яніва, так і в І. Мірчука вирізняється негативна характери-
стика риси індивідуалізму в українському національному характері. Цей 
негативний аспект риси індивідуалізму відзначав і Ю. Вассиян, стверджуючи, 
що українець не тільки не працює для скріплення соціальних форм, але навпа-
ки, з природи своєї діє деструктивно. 

Ще один так званий «соціальний інстинкт», на думку В. Яніва, – це інстинкт 
боротьби, який в українському національному характері позбавлений духу агреси-
вності. Інстинкт боротьби в українців проявлявся не в крайній формі – експансії 
назовні, а в хоробрості, спрямованій на закріплення свого [13, 166].  

Відсутність в української нації інстинкту войовничості, з точки зору 
В. Яніва, сприяла вираженню іншого інстинкту – надання допомоги. Вчений 
визначив три основні форми його вияву: «Знизу вгору (готовність допомагати 
високопоставленим особам), згори вниз (допомога нижчим суспільним верст-
вам) і в площині однієї соціальної верстви (солідарність стану, братства)» [1, 
168]. Як стверджував і В. Винниченко, саме в пригноблених націях, класах чи 
станах виразно можна помітити інстинкт солідарності, захисту й підтримки од-
не одного [1, 14]. Втім, на думку В. Липківського, століття існування в неволі 
залишили негативний відбиток на національному характері українців. Неволя 
накладала на український народ «темну пляму несвідомості, боягузтва, рабсь-
кого страху й прислужництва і зрадництва» [7, 378]. Інстинкт життя в групах, 
спільнотах В. Янів вважав найголовнішим. Цей інстинкт в українців знайшов 
своє відображення, передусім, у сильно розвиненій потребі жити в родині, пе-
рерісши у потребу творення власної держави. 

Отже, думки українських мислителів першої половини ХХ ст. дозволяють 
зробити наступні висновки. Поперше, особливості національного характеру, й 
українського зокрема, зумовлюються історичними, соціальноекономічними, 
геополітичними умовами життєдіяльності нації. Подруге, нації не розвиваються 
ізольовано одна від одної. Тому національному характеру кожного народу при-
таманні риси, які можна зачислити як до загальнолюдських, так і до тих, що 
відрізняють одну націю від іншої. Однак, не йдеться про абсолютну відсутність 
якоїсь риси у даній нації, а про її більший чи менший прояв у конкретному на-
ціональному характері. Потретє, етнопсихологічний аналіз, дав можливість віт-
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чизняним дослідникам визначити найхарактерніші риси, притаманні українському 
національному характеру, а також з’ясувати, які з цих рис є позитивними (шляхет-
ність, релігійність, справедливість, милосердя, мудрість, патріотизм тощо), а які ва-
рто змінити (низький рівень активності, ініціативи, самоповаги, перевага 
емоційності над волею, сентиментальність, ліризм, індивідуалізм тощо), а отже, у 
відповідності до цього формувати нову українську людину. 

Втім, саме неповноцінна соціальна структура та вищеназвані риси україн-
ського національного характеру є основними причинами того, що українці так і не 
змогли добитися відновлення державності в період національновизвольних змагань. 
Разом з тим, за десять років українізації (1923–1933) українці перетворилися на 
структурно повноцінну і сконсолідовану націю – набрали всіх тих характеристик, 
яких їм так бракувало під час революції 1917–1920 рр. Вони вступили у ХХ ст. як 
модерна нація. Можна було відчувати себе сучасною людиною, робити партійну, 
державну, наукову та іншу кар’єру, не боячись втратити національної ідентичності 
[1, 75]. 

Таким чином, варто зазначити, що національний ідеал людини, сформо-
ваний у концепціях вчених першої половини ХХ ст., – це складний синтез цілей 
та методів виховання особистості, який був покликаний сприяти становленню 
нової української людини. Українська людина формувалася на засадах народ-
них традицій, сформованих протягом тисячолітньої історії. В ідеалі української 
людини знаходить своє відображення проблема подолання в українському наці-
ональному характері тих соціальних інстинктів, що сприяли існуванню комплексу 
меншовартості, який сформувався в умовах бездержавності.  
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У статті подається типологія міжетнічного культурного спілкування народів 

Північного Приазов'я ХІХ – на початку ХХ ст. На прикладі регіонального історикоку-
льтурного матеріалу розглядаються прояви культурної ізоляціі, дозованої інфільтра-
ції, культурної асиміляції та мішаних форм етнокультурних діалогів. 
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The article typology of ethnic cultural communication of the North Azov XIX  start 

of the twentieth century. On the example of regional historical and cultural material are 
considered manifestations of cultural isolation, dosed infiltration, cultural assimilation and 
mixed forms of ethnocultural dialogues. 
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assimilation, interethnic dialogue. 

 
Проблема міжетнічного спілкування обіймає помітне місце у масиві сучас-

них міжнаукових і зокрема, культурологічних досліджень. Її розробка представле-
на сьогодні аспектами: територіальних меж як місці проживання етнічної групи в 
інокультурному середовищі; правового законодавства території держави, оточеної 
територією інших держав; етнологічних рис проживання етнічної групи в інонаці-
ональному оточенні тощо [5, 34]. В культурології зокрема розробляється теорія 
культурного анклаву (В. Рожок, О. Антонюк, Д. Гудков, М. Демкович Добрянсь-
кий, О. Кубіліус, І. Валлерстайн, М. Возняк, М. Попович та ін.), вирішується пи-
тання типології відносин населення з навколишнім соціальним оточенням, що, на 
нашу думку, є актуальним питання для наукового пізнання культури поліетнічних 
регіонів держави. Відносно регіону Північного Приазов'я ХІХ – початку ХХ ст., 
досліджуваного А. Криловою [4], О. Макаренком [7], П. Лаврівом [6], Т. Мар-
тинюк [9] та ін., проблема міжетнічного спілкування в теоретичному аспекті ти-
пології взаємовідносин народів, що заселяли дані території, ще не розглядалась. 

Мета статті – здійснення типології етнокультурних відносин у Північно-
му Приазов’ї в ХІХ – на початку ХХ ст. на основі регіонального історикокультур-
ного матеріалу. 

Як відомо, Північне Приазов'я є регіоном з різноманітним етнічним скла-
дом населення. На думку В. Наулко, наукове пізнання культури такого, поліет-
нічного, регіону дозволяє виявляти закономірності виникнення етнічних 
традицій, з одного боку, а з іншого – процеси культурної взаємодії між етніч-
ними групами [11, 3]. Географічний ареал краю задовго до початку XIX в. окре-
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слював зону поширення культурної традиції Запорізького козацтва. Однак ін-
тенсивна колонізація краю, що розпочалася у XVIII ст., значно збагатила й 
ускладнила етносферу регіону, сформувала слов'янські й неслов’янські культу-
рні діалоги у певних типах взаємовідносин.  

В розробці теми ми відштовхуємося від визначення анклаву, представленого 
в «Культурологічному словнику» (за ред. В. Рожка, А. Антонюка) [5, 34–35]. 

Перший тип міжетнічних відносин характеризується як ізоляція або само-
ізоляція. Яскравим прикладом прагнення до ізоляції на територіях Північного 
Приазов'я є культурний анклав менонітів – перших західноєвропейських пересе-
ленців, етноконфесійної групи одного з напрямків євангелізму XVI ст., названого 
іменем засновника Менно Сіменса. На правобережній частині регіону в 1789 р. 
оселилося 228 сімей менонітів із Пруссії; 118 сімей переїхали упродовж 1793 – 
1795 рр., 46 сімей утворили в 1796 р. на лівому березі Дніпра колонію Шенвізе; на 
початку XIX ст. 145 сімей оселилися на сході від р. Молочної. Отже, до початку 
XIX ст. утворилися: Хортицька менонітська округа (1790 р., 18 колоній), Моло-
чанська менонітська округа (1804 – 1842) Бердянського повіту (57 колоній); вихі-
дцями з Хортиці була заснована Маріупольська менонітська округа Таврійської 
губернії. Меноніти вільно прибували по 200 сімей на рік до Молочанської мено-
нітської округи до 1835 р. 

Історія перебування менонітів в Північному Приазов'ї склалася так, що їм 
періодично доводилося різними шляхами вирішувати питання свого громадянства 
(у 1874 р. частина менонітів емігрувала до Америки, рятуючись від скасування 
військових пільг і можливої русифікації), а також етнічної чистоти (з самого поча-
тку їх переселення на підставі володіння німецькою мовою Канцелярією Таврій-
ського губернатора створювалися документи, позначені загальною групою: 
німціменоніти, лютерани, католики). Самі меноніти вважали себе фризами й фла-
мандцями і щоб уникнути депортації, особливо прагнули відокремитися від міша-
нини з німецької національністю напередодні та під час Першої та Другої світових 
війн [Березень, 240]. 

Культура приазовських менонітів – самобутнє, високого рівня розвитку і 
консервативності явище. Література, театральне і музичне мистецтво, уклад життя 
та господарювання, шкільна освіта, друкарська справа, рівень яких виділяв етніч-
ну групу серед інших переселенців краю, були спрямовані на збереження, підтри-
мку й розвиток культурної традиції тільки в межах територіального розміщення 
колоній. До цінностей та еталонних досягнень культури етногрупи можна віднес-
ти: інституалізацію с. Гнаденфельд (1835 р.) як культурного центру анклава, домі-
нантне становище в художній культурі церковної музики, створення власної 
традиції хорової культури (організація та проведення нотної реформи, введення 
цифрової нотації Г. Францем у 1837 р., організацію хорових товариств, проведен-
ня хорових фестивалів, курсів підготовки хорових диригентів, роботу нотних ви-
давництв Г. Брауна в Гальбштадті, «Веселки» та багато іншого). 

Культуроцентризм спостерігаємо при плануванні сфери освіти менонітів. 
За списками навчальних закладів, реєстрованих канцелярією Дирекції народних 
училищ південних губерній, можна зробити висновок про надзвичайну розви-
неність освіти в колах іноземних колоністів, порівняно зі станом освіти корін-
ного населення краю в цей же час. Менонітські навчальні заклади користувалися 
власними навчальними планами з викладанням усіх дисциплін, обов'язково залу-
чаючи церковний спів, німецькою мовою. Вони поширювалися в друкованому 
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вигляді (Програма менонітських церковних училищ Гальбштадського і Гнаде-
нфельдського менонітського церковного училища Орловської училищною ко-
місії, програма менонітських церковних сільських училищ та інші). Для 
вчителів співу шкіл менонітів влітку кожного навчального року влаштовували-
ся курси в Бердянську. 

Незважаючи на великі контакти з західноєвропейськими представниками 
віри, контакти з місцевим російським населенням були досить обмеженими. Не-
одноразово державними освітніми інстанціями проводилася корекція мовної мов-
леннєвої діяльності менонітських навчальних закладів. Так, згідно з Положенням 
про училища 1872 р., в Гнаденфельдскому центральному училищі Закон Божий і 
спів викладалися німецькою мовою, а решта дисциплін – російською, що також 
можна розглядати як приклад примусової асиміляції.  

До певної культурної ізоляції, на наш погдяд, тяжіло й болгарське населення 
краю. Народна творчість, з моменту переселення етносу, була вагомою складовою 
його життя. В.Петрикін зазначає, що в с. Преслав Бердянського повіту насеення 
займалося народними промислами. Славилися своїми виробами ковалі, бондарі, 
стельмахи, чинбарі, кравці, шевці, вишивальниці. Населення Преслава зберігало 
давні національні звичаї та обряди: наприклад, вважалося гріхом проклинати ху-
добу, щоб вона не перевелася; після косовиці на лузі залишали клаптик «бороди», 
щоб заручитися добрим врожаєм наступного року [1, 630]. Певним чином, ізоля-
ційним процесам у збереженні болгарської мови і культури етносу сприяла систе-
ма освіти, що представлена болгарськими школами і Преславською учительською 
семінарією. Болгари регіону у всіх аспектах колоністського життя набували етно-
культурної самоідентифіікації, хоча також зустрічаємо й приклади дозованої 
культурної інфільтрації у їх відносинах з оточуючими народами.  

Отже, ізоляційні культурні форми перебування народів на приазовських те-
риторіях підтверджують принципову здатність життя колоністів в нових умовах 
до самоідентифікації і вироблення місцевих, локальних варіантів національної 
культури, зокрема музичного фольклору як процесу консолідації етнічної групи.  

Корінним населенням Північного Приазов'я ще з періоду Запорізької Січі 
є українці. Після ліквідації Запорізької Січі міграція українців на південь і пів-
денний схід сучасної України стала більш інтенсивною, особливо на початку і 
60-х рр. XIX ст. (вихідці з Київської, Полтавської, Харківської, Чернігівської та 
ін. губерній). 

З початку XIX ст. на приазовські землі безперервно приїздили жителі ро-
сійських губерній: державні селяни, рекрути, що служили на цих землях, їхні 
дружини, православні священнослужителі, послідовники російської православ-
ної церкви – члени сект духоборів і молокан. Упродовж XIX ст. процес інтен-
сивного заселення Північного Приазов’я завершується, внаслідок чого 
утворюються стійкі адміністративні поселення, дифузно змішується населення 
слов'янських етносів. Таким чином, створюються природні умови для другого 
типу внутрішньорегіональних відносин населення культурних анклавів регіону 
з соціокультурним оточенням, а саме, «дозована інфільтрація в побут інокуль-
турних норм, традицій, мовного або релігійного впливу інших спільнот» [5, 34]. 

Незважаючи на те, що кожен з народів, які проживали в регіоні, прагнув 
зберегти свою націонльну ідентичність, знаходимо підтвердження й зазначеної 
дозованої інфільтрації. Так, «з розширенням колонізації Таврії росла можли-
вість впливу духоборів на православних переселенців сусідніх сіл, що виклика-
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ло протест православного духовенства. Тому упродовж 1843–1845 рр. за рішен-
ням царського уряду сектантівдухоборів (понад 900 осіб) переселили до Кавка-
зу» [2, 452]. У 30х рр. XIX ст. сектою молокан були засновані селища 
Новоспаське, Астраханка, Нововасилівка Мелітопольського повіту. Функціону-
вала їхня церква з встановленим характером культу, існував фольклор, пов'яза-
ний з біблійними сюжетами, відзначалися релігійні та народні свята (весілля). 
«Росіянисектанти співали пісні (особливо подобалися їм повільні “протяжні”), 
іноді вставляючи в тексти українські слова» [10, 147]. 

Ногайці були першим етносом, який, починаючи з кінця XVIII ст., мав 
офіційний урядовий дозвіл на заселення територій Північного Приазов'я. (З ча-
сом в місцях колишніх аулів кочового народу з'являються українські, російські, 
болгарські селища). Однак в м. Ногайську Бердянського повіту з 1800 р. поряд з 
росіянами, українцями мешкали 24 родини ногайських татар, а з 1808 р. знахо-
дилося управління у справах ногайців [9, 248]. 

Багато селищ регіону виникали на чумацьких шляхах за сіллю у Крим, що 
призвело до формування і збереження тут чумацького музичного фольклору. 
«Тяжка праця людей…, часта втрата майна внаслідок нападів кочівників та ін-
ших розбійників, нерідко смерть від цього та від хвороб (зокрема, чуми), трива-
лий шлях і безмежжя південних степів – усі ці фактори широко відбиті в 
поетичних образах і мелодіях чумацьких пісень. Для них характерні риси, що 
зустрічаються майже в усіх ліричнопобутових піснях: витонченість строфічних 
форм, широкий мелодизм, багатство і розмаїття ритміки» [7, 81]. Такі пісні, на-
приклад, звучали на берегах Мальовничого озера поряд с улоговиною Малого 
Менчикура. Чумаки по дорозі в Крим відпочивали на його берегах, напували і 
годували волів, співали пісні. Чудовий пейзаж навколо надихнув на них і назву 
місця – Веселе, якою пізніше було названо селище, що виникло тут. На чумаць-
кому шляху виникло с. Копані Бердянського пов. (нині Ясна Поляна Оріховсь-
кого рну) та багато інших. Чумацька пісенна традиція охоплювала велику 
кількість населення півдня України, а на думку О. Макаренка взагалі виявила 
неабияку гнучкість до етнічних контактів. Чумаки повинні були спілкуватися з 
населенням різних етнічних груп краю, і тому вони були обізнані в татарській, 
болгарській, молдавській мовах [7, 51], що не могло не позначитися на текстах 
пісень. 

При переважанні замкненого способу самоідентифікації менонітів регіону 
можна констатувати певні ознаки дозованої інфільтрації при вивченні реперту-
ару хорів конгрегацій. Він переважно надходив упродовж ХІХ – на початку ХХ 
ст. з Німеччини або із США через Німеччину. При аналізі репертуарного фонду 
визначається тільки 22 російських твори, що були надруковані в 17ти збірках, 
виданих менонітами. Третя частина цих гімнів були молитвами за царя. В 1909 
р. після офіційного введення російської мови до школьної освіти менонітів 
з’являється велика кількість освічених людей, але синтезу з російською культу-
рою не відбувалося. 

Певні ознаки дозованої інфільтрації спостерігаються в музичному фольк-
лорі російських менонітів. Він існував в нетрадиційних для фольклору умовах, 
оскільки центр ваги музичної культури етноконфесії падав на церкву. Фольклор 
не збирався, не записувався, не видавався і не цікавив науковців, що вивчали 
регіон на зламі століть. Відомо, що меноніти співали німецькі народні пісні, 
вивчаючи їх від німцівкатоликів, лютеран, що проживали поруч [9, 253].  
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Певним чином виражена дозована інфільтрація й в освіті приазовських че-
хів. В чеській колонії Чехоград, заснованій богемськими переселенцями з 1869 р., 
до сьогодні зберігаються народні звичаї й обряди. З моменту переселення особли-
во піклувалися чехи про збереження рідної мови. Так, вже в 1875 р. в Чехограді 
існувала школа, де дітей навчали чеській та російській мовам, математиці та Зако-
ну Божому. Шкільного будинку спочатку не було, і діти навчалися в хаті вчителя. 
Тільки в 1892 р. в Чехоград приїхав з АвстроУгорщини перший вчитель за фахом – 
А.Л. Раліш. В 1893 р. в селі було відкрито школу грамотності, яка в 1910 р. стала 
двокласною, а навчання тривало три роки. Для неї в центрі села в 1910 р. коштами 
земства за 13000 крб. було збудовано спеціальну шкільну будівлю. Вчитель отри-
мував 400 крб. на рік та 100 крб. премії один раз на п’ять років. Ця школа проісну-
вала до 1938 р., коли всі національні школи на Україні було закрито [9, 274].  

Жанрову палітру фольклору приазовських чехів становлять дитячі, гумори-
стичні, весільні, побутоволіричні пісні, завезені з історичної Батьківщини. Тексти 
пісень записувалися у рукописних пісенниках. У них зафіксовані переважно давні 
народні пісні, твори літературного походження: “Kde domov muj” (сл. Й.К. Тила), 
“O mila vlasti, ty vzdalena” (сл. А. Петртила) тощо. Деякі з давніх чеських народних 
і літературних пісень майже повністю збігаються із тими, що були опубліковані в 
середині ХІХ ст., інші – зазнали істотних змін, ще інші – взагалі вийшли з актив-
ного побутування. У пісенниках поряд с чеькими зустрічаються записи українсь-
ких, російських, словацьких і польських народних та літературних пісень [9, 274]. 

Так само дещо збагачується «сусідніми» нашаруваннями й весільний обряд 
чехів. У Чехограді Мелітопольського повіту перший мішаний шлюб був реєстро-
ваний у 1907 р. На ньому поряд з дев’ятьма обов’язковими чеськими танцями, що 
виконувались рід духовий оркестр, танцювали й українські, російські, співали 
українських та російських пісень [9, 276].  

Тенденція до дозованої інфільтрації помітна й в українськоболгарських 
зв’язках, описаних М. Кауфманом як адаптація у фольклорі болгар окремих рис 
фольклору навколишнього населення, насамперед, українців і молдаван [7, 84, 
цит. за: Кауфман Н. Народные песни болгар Украинской и Молдавской ССР. В 2х 
т. – София, 1982. – Т. 1. – 6]. Так само, як і чехи, танцюючи на весіллі, хлопці та 
чоловікиболгари беруться по двоє, по троє та окремо від дівчат під звуки гармош-
ки, що награє мотив “Яблучка” або “Карапета” витанцьовують якийсь танок [7, 
83, цит. за: Квєтко С. Весільні звичаї і пісні у болгар на Херсонщині // Вісник Оде-
ської комісії краєзнавства. – Ч. 23. – Одеса, 1925. – 223]. 

Риси дозованої культурної інфільтрації спостерігаємо й при вивченні іс-
торії Мелітопольської єврейської громади. Відомо, що Таврійська губернія ще з 
кінця ХVІІІ ст. залучалася до територій єврейської осідлості. Перші єврейські 
поселенці з’являються в приазовському краї в середині ХІХ ст., отримуючи такі 
самі пільги, за якими до територій краю переїжджали переселенці інших етно-
сів. Спостерігачі зовнішнього вигляду єврейських колоній ХІХ ст. свідчать, що 
внаслідок підпорядкування тим самим органам управління, що й німецькі коло-
нії, єврейські будувалися перевіреним способом, а саме «за взірцем німецьким» 
[3, 100], за винятком високої синагоги з зеленим або червоним дахом [9, 265]. 

Взаємовпливи культур спостерігаються й у сфері професійної музично-
театральної діяльності. Так, в афіші театрального репертуару в “Южных ведомо-
стях” (Сімферополь, 23.11.1913 р., № 265) повідомлялося, що в репертуарі україн-
ської трупи м. Феодосія з’явився спектакль «Сім’я Давида» Прохоровича з 
єврейською тематикою [9, 343]. 
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Отже, помітно, що приклади дозованої культурної інфільтрації, представле-
ні на історикокультурному матеріалі Північного Приазов'я ХІХ – початку ХХ ст. 
Мають, переважно, стихійний, не прогнозований характер й стосуються будьяких 
рівнів культури етносу. 

Досліджуючи історикокультурний матеріал регіону, можна відзначити й 
асимілятивний рівень міжетнічного спілкування. Під час тривалих, стійких куль-
турних взаємовпливів виникає «розвинення етносу або його частини серед чис-
леннішого етносу чи групи етносів» [5, 45]. Зустрічаємо в регіоні також і приклади 
примусової асиміляції, що здійснювались владою в умовах організації іноземної 
колонізації. 

Музичне життя українського народу у досліджуваний час представлене, 
перш за все, музичним фольклором. Він створюється на основі злиття трьох 
українських джерел – корінних українців, які проживали у краї до ХІХ ст., фольк-
лору українцівпереселенців ХІХ ст. з центральних регіонів України, Слобожан-
щини та північних губерній і українців, які тимчасово опинялися на території 
Північного Приазов'я. О. Макаренко зазначає, що в умовах життєвих ситуацій, ко-
ли місцеві українські козацькі традиції значно посилюються національними 
традиціями українцівпереселенців, відбувається процес їх синтезування. З часом 
це призводить до створення так званої степової манери співу, що характеризується 
своїм широким інтонаційним подихом. «Розвиток південноукраїнських фольк-
лорномузичних традицій відбувався... й за участю сезонних працівників, що при-
бували великими партіями в цей край, серед яких були носії фольклору. Отже, 
взаємодіяли різні музичнорегіональні традиції, які згодом трансформувались у 
місцеві» [7, 29].  

Таким чином, степова музичновиконавська традиція складається як регіона-
льне культурне явище злиттям модусів мислення кореневих носіїв традицій – на-
щадків Запорізької Січі, козацьких сімей, солдат тощо і нових переселенців 
українців, а також заробітчансезонників, які поповнють український етнофонд 
краю репертуаром, виконавськими традиціями центральної та північної України 
[9, 220]. 

До асимілятивних проявів є надзвичайно схильною і єврейська регіональна 
музична культура. Її представляє, передусім, розвинений фольклор, що до кінця 
30х рр. ХХ ст. активно функціонуває як складова художньої культури діаспори. 
О. Макаренко у серії своїх праць наголошує на неабиякій здатності музичного фо-
льклору євреїв до асиміляції, міжнаціональної взаємодії. На думку дослідника, «на 
відміну від інших колоністів, наприклад, німців, болгар, євреї відрізнялись своєю 
відкритістю спілкування з оточуючим іншоетнічним населенням» [7, 50].  

Упродовж тривалого часу перебування чеського етносу в приазовському ре-
гіоні створені місцеві ліричні пісні, в яких закарбувався так званий «чехоградсь-
кий діалект». Німецькоукраїнський, німецькоросійський синтез представлений 
жанром «мішаних пісень» (Mischlieder) як унікальний різновид гумористичних пі-
сень, де комбінувалися і чергувалися різномовні рядки [13, 333].  

Окрім природної асиміляції культур народів досліджуваного регіону, можна 
відзначити й приклади примусової асиміляції, що проводилася урядом. Так, на 
думку В. Калоянова, в 20-х рр. ХХ ст. «офіційний світський і церковний уряд … 
ворожо відносився до … елементів традиційного життя болгарських колоній під 
приводом, що останнє було язичницьким. Особливо переслідувалися сходини і 
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молодіжні зібрання з яскравим болгарським колоритом. Це глибоко хвилювало 
М.С. Державіна, який з гіркотою відзначав: “ще пройде небагато часу і зникнуть в 
болгарських селищах навіть традиційні болгарські хори”» [9, 270; цит.за:Калоянов 
В. Българската просвета в Украйна през 20-те и 30-те години на ХХ век. – Дисер-
тация, БАН, София, 1997. – 120].  

Спроби примусової асиміляції з російським населенням краю у сферах осві-
ти, іноді релігійному житті знаходимо постійно, досліджуючи життя німецькомо-
вного населення. З російських пісень у німецьких школах вивчалися: «Народний 
гімн», «Якщо Славний», «Слався», «Мале багатоліття»; з церковних молитв ви-
вчаються, насамперед, ті, які співаються хорами та передбачені богослужінням 
для співу напам’ять [8, 141]. 

Таким чином, розглянуті нами на історикокультурному матеріалі приклади 
регіональних взаємовідношень населення етнокультурних анклавів Північного 
Приазов'я ХІХ – на початку ХХ ст. класифікуються як культурна ізоляція, дозо-
вана інфільтрація, культурна асиміляція (природна та примусова). Це підтвер-
джує провідні позиції теорії культурного анклаву, що розвивається сьогодні в 
теоретичній культурології, та може слугувати методикою для здійснення аналізу 
міжетнічних культурних відносин в інших поліетнічних регіонах України.  
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РУКОПИСНІ І ДРУКОВАНІ ПАМ’ЯТКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ  
КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ: КРИТЕРІЇ ВИОКРЕМЛЕННЯ 

 
У статті розкриваються поняття «пам’ятка культури», «книжкова пам’ятка», 

визначаються критерії приналежності рукописів і видань до пам’яток національної 
культури та характеризуються окремі типи книжкових пам’яток. 

Ключові слова: пам’ятка культури, книжкова пам’ятка, критерії виокремлення 
пам’яток, книжкова культура. 

 
The article reveals definitions «memorial of culture», «memorial book», defines cri-

terions of memorial book, characterizes them. 
Key words: memorial of culture, memorial book, criterions of memorial book, book 

culture. 
 
Визначення поняття та критеріїв виокремлення пам’яток національної 

культури пов’язане з діяльністю ЮНЕСКО щодо виявлення документального 
спадку «Пам’ять світу» [4]. 

З 70х рр. ХХ ст. вводиться поняття – пам’ятник (пам’ятка) історії та культу-
ри, що поряд з іншими джерелами – археологічними, архітектурними, мистецькими 
– включає іписьмові пам’ятки. Цей термін  визначає цінність і значимість пам’яток, 
але є занадто широким і потребує уточнення. 

Введення поняття «книжкова пам’ятка» (книжный памятник) Науково-
дослідним відділом рідкісної книги – Музеєм книги РДБ [5] дозволило уточни-
ти розуміння рідкісності і цінності книжки як пам’ятки історії та культури. 

«Відповідно до сучасного розуміння, книжкові пам’ятки – це книги (руко-
писні та всі види друкованих видань) і книжкові колекції, які мають видатні духо-
вні, естетичні та (або) документуючі властивості, що виокремлюються у 
спільному книжковому фонді України і охороняються спеціальним законо-
давством» [3, 242]. Базове поняття «книжкова пам’ятка» є неоднаковим для різних 
історичних періодів. За ступенем історикокультурної цінності книжкові пам’ятки 
поділяються на: світового рівня, національного, регіонального, місцевого. 

Для представленої статті концептуальним є положення: «До пам’яток 
національного рівня належать такі, що мають першочергове значення для 
пізнання й розвитку вітчизняної історії та культури: рукописні книги по 
XVIIIстоліття включно; стародруки по 1830 рік; окремі примірники рукописів 
та видань ХІХ–ХХ століття, а також колекції національного значення; архіви 
національного друку» [3, 250]. Книжковими пам’ятками можуть бути книги, 
періодичні видання, а також нотні та образотворчі видання, виготовлені у 
вигляді книжкового кодексу. Книга є предметом матеріальної культури, ісаме в 
характеристиках матеріальної структури міститься опосередковане відбиття 
економічного, технічного, соціального, суспільнополітичного, культурного 
розвитку суспільства. Книжкову пам’ятку не можна вивчати у відриві від її 
поліграфічного оформлення, як й поза дослідженням продукції даної друкарні, 
видавництва. 
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Отже, у вивченні пам’яток культури необхідно їх розглядати у взаємо-
зв’язку з соціальноісторичною і культурною ситуацією в Україні тогочасної до-
би, діяльністю видавництв і друкарень, розвитком видавничої справи. Адже 
характеристика книги складається не лише зі значення змісту твору, який в ній 
опублікований, а несе інформацію про культуру певної епохи. 

Виявляючи критерії приналежності артефактів до категорії пам’ятки, ми, 
поперше, спираємося на визначення критеріїв пам’яток документального спад-
ку міжнародною програмою ЮНЕСКО «Пам’ять світу» [4]. 

Відзначимо такі критерії: 
– пам’ятки, які сприяли формуванню історії світу; 
– час, тобто концепція давності, що є досить умовним поняттям для 

кожної країни; 
– документальний спадок має всесвітнє значення, якщо інформація про 

місцевість або регіон зробила внесок у світову історію; 
– спадок, пов’язаний з життям та діяльністю особи чи народу, що зробив 

суттєвий внесок у світову історію; 
– пам’ятка документує важливе питання світової історії чи культури; 
– документальний спадок має естетичні та стилістичні характеристики, 

що високо оцінюються за межами регіону чи нації; 
– якщо соціальна, культурна та духовна цінність спадку виходить за межі 

національної культури; 
– цілісність і рідкість (другорядні критерії). 
Ознаками  цінності рукописних і друкованих книжкових артефактів вва-

жаємо: етапність, унікальність, пріоритетність і меморіальність. Етапність ха-
рактеризує книгу як документ, що адекватно відбиває найважливіші переломні 
етапи соціального, суспільного і культурного розвитку. Такими переломними 
етапами суспільного і мистецького розвитку України були, наприклад, доба ге-
тьманату і останнього українського гетьмана Кирили Розумовського (1728–
1803), визвольних змагань, УНР і українізації 20х рр. ХХ ст., а в культурі так 
званий період «українського ренесансу» 1920х рр. 

У пропонованій статті хронологічні межі вивчення мало відомих  вибра-
них рукописних і друкованих пам’яток української культури обмежені XVIII – 
першою третиною ХХ ст., що зумовлено розквітом національного мистецтва у 
XVIII ст. в період існування українського гетьманства у складі Російської імпе-
рії (нижня межа) та відновленням державності, розвитком культури періоду 
«українського ренесансу» упершій третині ХХ ст. (верхня межа). У 20х рр. ХХ 
ст. відбувається стабілізація системи книговидання в Україні, її одержавлення, 
збільшення друкованої продукції і, нарешті, початок її бібліографічної фіксації 
Книжковою палатою [3, 124]. Посилаючись на наведену аргументацію, вважає-
мо за доцільне  верхню межу зазначити початком 1930х рр., включивши до на-
ціональних пам’яток  культури України документи XVIII – першої третини ХХ ст.  

Меморіальність співвідносить книгу з життям та працею видатних особи-
стостей, які своєю діяльністю вплинули на історичний і культурний розвиток 
країни. Такими були для України останній гетьман Кирило Розумовський, не-
пересічні діячі національної музичної культури XVIII–ХІХ ст. Микола Дилець-
кий, Максим Березовський, Артемій Ведель, Дмитро Бортнянський, Микола 
Лисенко, видатні особистості періоду українського ренесансу 20х рр. ХХ ст. 
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Михайло Грушевський, Кирило Стеценко, Олександр Кошиць, Гнат Хоткевич, 
Олександр Дзбанівський. В такому випадку книжкові пам’ятки стають відбиттям 
найвищих досягнень суспільного і культурного розвитку країни, виступають своє-
рідними пам’ятками подій історичної ваги, набувають значення унікальних джерел 
для вивчення широкого кола явищ. 

Критерій меморіальності до книжкових пам’яток застосовується щодо літе-
ратурної спадщини керівників українських урядів М. Грушевського та С. Пет-
люри, а також видатних українських громадських діячів і вчених Л. Биковського, 
О. Грушевського, І. Огієнка, С. Єфремова, В. КороліваСтарого, С. Русової, С. Сі-
рополка, І. Стешенка, Ф. Стешка, мемуарної спадщини В. Винниченка, О. Шуль-
гіна, Д. Дорошенка, П. Скоропадського, Є. Чикаленка, чия доля емігрантів і 
«буржуазних націоналістів», за тогочасною офіційною термінологією, призвела до 
вилучення їх спадку з культурного і наукового обігу радянської України. До кни-
жкових пам’яток 20х рр. ХХ ст. доцільно віднести також програмні публікації ви-
датних діячів культури М. Хвильового, В. Хмурого, Л. Курбаса, В. Костенка, 
пізніше репресованих або знищених за український націоналізм і реформатор-
ську діяльність радянською владою. Меморіальне значення мають перші при-
життєві видання 1920х рр. молодих українських поетів, письменників і 
композиторів М. Бажана, В. Сосюри, П. Тичини, Ю. Яновського, М. Леонто-
вича, Ю. Мейтуса, К. Стеценка. 

Спираючись на критерій цінності видань у такому тлумаченні, коли при-
мірники друкованої продукції входять до історично складеного комплексу – бі-
бліотеки, установи, вченого, бібліофіла – і оцінюються лише в рамках цього 
комплексу, оскільки у такому зібранні, з одного боку, відбивається епоха, а з 
іншого, особистість збирача [3, 248], відносимо до книжкових пам’яток нотну 
колекцію О.К. Розумовського, друковану продукцію першої в Європі наукової 
установи в галузі бібліографії Українського наукового інституту книгознавства 
(УНІК): шість томів наукових праць і журнал «Бібліологічні вісті», з друкуван-
ням котрого пов’язана діяльність видатних українських книгознавців Ю. Ме-
женка, В. Ігнатієнка, А. Козаченка, С. Маслова. Відповідно до зазначеного кри-
терія, а також важливості вивчення друку васпекті діяльності окремих 
видавництв і друкарень у певній історикокультурній ситуації 20х рр. ХХ ст. 
вважаємо доцільним віднести до книжкових пам’яток такі цікаві типи серіаль-
них видань, як: «Універсальна бібліотека красного письменства» з творами 
українських класиків Л. Українки, І. Франка, М. Коцюбинського; «Дешева літера-
турна бібліотека»; «Дитяча книжка»; «Релігійна література», а також перші ви-
дання вперше складених за часів УНР українських підручників: О. Курило – 
«Початкова граматика української мови», К. Лебединцев – «Лічба і міра», 
К. Стеценко – «Початковий курс нотного співу», «Шкільний співаник», Г. Хот-
кевич – «Підручник гри на бандурі», С. Русова – «Лекції про дошкільне вихован-
ня». Відповідно до зазначених видань залишаються важливими і кількісні критерії 
цінності з урахуванням хронології та соціально ціннісних властивостей книги [3, 
246], адже хоча зазначені видання виходили досить великими на той час накла-
дами (до 50 тисяч примірників) насьогодні їх збереглося одиниці. 

Посилаючись на такий критерій визначення пам’яток документального 
спадку в міжнародній програмі ЮНЕСКО «Пам’ять світу», як: «Документаль-
ний спадок має естетичні чи стилістичні характеристики, котрі високо оціню-
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ються за межами окремого регіону чи нації» [4], зазначимо, що мистецтво 20х 
рр. ХХ ст. увійшло в історію культури України під назвою «український рене-
санс», а його найвизначніші представники Л. Курбас, В. Еллан, М. Хвильовий, 
М. Леонтович, К. Стеценко, Б. Лятошинський, О. Довженко, М. Бойчук, Г. Нарбут 
сприяли розвитку нових стильових напрямків в театрі, кіно, музиці, живопису, лі-
тературі (необароко, неокласицизм, неоромантизм, експресіонізм, символізм, фу-
туризм, кубізм, супрематизм) не тільки в Україні, але й в Європі. Вважаємо, що 
видання і мистецькі журнали, котрі презентували українське відродження ХХ ст., 
повинні вважатися книжковими пам’ятками. Це періодичні видання: «Плуг», 
«Ваплітянин», «Всесвіт», «Авангард», «Нове мистецтво», «Музика», «Музика 
масам», «Барикади театру», «Гроно» [6], окремі примірники котрих стали рари-
тетами. 

Вживаючи поряд з новим терміном «книжкова пам’ятка» традиційні, ви-
значимо їх співвідношення: рідкісна книжка (малотиражна, заборонена, знище-
на в тиражі, нелегальна); цінна (взначенні змісту або матеріального втілення); 
унікальна (невідома чи мало відома в бібліографії, збережена в одномудвох, 
максимум трьох примірниках); раритет – синонім рідкісної та цінної книги. Є 
ближчим, синонімічним терміну «цінна книжка» в значенні «видатна за своїми 
якісними характеристиками» [3, 248]. Пам’яткою може бути також особливий 
примірник видання з автографом видатної особистості, навіть якщо саме ви-
дання не є пам’яткою друку. 

Ще одним важливим критерієм визначення книжкових пам’яток як зраз-
кових, еталонних є мистецтво книги. Спираючись на концепції М. Макаренка, 
О. Сидорова, П. Реннера, Я. Чихольда, Г. Ковальчук, мистецтво книги визначаєть-
ся як «синтетичне мистецтво, що формує книгу як цілісний художньо осмислений 
предмет, де художні елементи взаємодіють з конструктивнотехнічними та знако-
вими» [3, 598], а цілісний художній образ книги реалізується через складну ху-
дожню структуру: архітектоніку, що створює просторову конструкцію; типо-
графіку, яка розв’язує завдання внутрішньої композиції, компонування сторінок і 
розворотів, вибір шрифтів і набірних прикрас; ілюстративну частину, спрямовану 
на інтерпретацію тексту. Поряд з мистецтвом книги, слушно вводяться такі по-
няття як «книжкова культура», «культура книги», «культура видання», яка ха-
рактеризується змістом вибраних текстів та їх інтерпретацією редакційно-
видавничими й художньополіграфічними засобами; вона визначається також 
оптимальністю тиражу, ціни йчасу виходу видання в світ [3, 279]. Отже, куль-
тура видання за даними показниками покладена нами в основу виокремлення 
книжкових пам’яток: рукописні каталоги нотної колекції Розумовських; серед 
друку 20х рр. ХХ ст. – видання, виконані видатними українськими художника-
ми і графіками в таких художніх книжкових стилях: національноромантичний у 
поєднанні традицій українських майстрів минулого та сучасної західноєвропейської 
графіки (М. Самокиш, І. Бурячок, М. Пимоненко, О. Сластьон, М. та О. Мурашки, 
О. Кульчицька); модернізм з впливом українського бароко (Г. Нарбут, І. Іжакевич, 
В. Кричевський, А. Ждаха); експресивний футуризм; конструктивізм (Ель Лісиць-
кий). Кращі зразки нотних видань творів М. Леонтовича, К. Стеценка, Ю. Мейтуса, 
В. Костенка, М. Вериківського, П. Козицького, виконані талановитими україн-
ськими художниками, можна безперечно віднести до книжкових пам’яток 20х рр. 
ХХ ст. 
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Критерій пріоритетності виокремлення пам’яток культури, що означає 
національний і українознавчий підхід, вважаємо для нашої держави на сучасно-
му етапі найважливішим. Цестосується проблем найповнішого збирання україні-
ки, тобто, за концепцією Інституту української книги НБУВ, видань українською 
мовою; видань, виданих в Україні; видань, які за змістом стосуються України; ав-
торівукраїнців. Створена у 20ті рр. ХХ ст. Бібліографічна комісія при Українській 
академії наук поставила основне завдання: «створити внаслідок колективної робо-
ти всіх наукових та спеціальнобібліографічних установ УСРР вичерпний бібліо-
графічний репертуар» [1, 36–37]. На жаль, це важливе завдання ще й досі є не 
повністю вирішеною проблемою. Особливо це стосується періоду після 1922 р., 
коли утравні 1922 року утворюється Головне управління у справах друку (ЛІТ), 
основною функцією котрого стає «об єднання всіх видів цензури друкованих 
творів і забезпечення повного державного та політичного нагляду за виданням та 
поширенням друкованих творів» [2], а також «боротьбу з нелегальними видання-
ми та їх розповсюдженням … та вилучення книг, не дозволених Центральним 
управлінням у справах друку» [2]. Лише завдяки самовідданості окремих 
працівників у бібліотеках України залишились примірники вилучених видань того 
часу (зокрема Гімну України «Ще не вмерла Україна», духовних творів М. Леон-
товича, К. Стеценка, О. Кошиця), що стали раритетами в наш час. 

Наведені національні пам’ятки відповідають наступним ознакам: рукописи і 
видання – пам’ятки (таджерела) великих історичних подій; перші прижиттєві ви-
дання творів видатних вчених, письменників і кращі їх перевидання; конфіскова-
ні, нелегальні та заборонені видання; книги з автографами видатних громадських 
діячів, учених, письменників; видання, оформлені та ілюстровані видатними ху-
дожниками; шедеври поліграфічного мистецтва; кращі мініатюрні видання та 
книжки оригінальних форм і розмірів; видання, розмножені незвичайним спосо-
бом (гравіровані, літографовані, гектографовані, з витканим текстом тощо), на-
друковані на особливих матеріалах (шовку, пергаменті, кольоровому папері); 
особисті бібліотеки відомих діячів науки і культури, а також значні в історико-
культурному сенсі бібліофільські зібрання (вони повинні лишитися неподіль-
ними, і тільки в такому вигляді мають значення пам’ятки); тематичні колекції, 
що історично склалися в тій чи іншій бібліотеці. 
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У статті розглянуто метафізичну сутність Києва як центру православної греко-

слов’янської цивілізації в контексті цивілізаційного підходу та проведено певні пара-
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In the article Kyiv’s metaphysical essence as center of the GreekSlavic civilization in 

the context of civilization approach is analyzed. Also it has been made some parallels con-
cerning comparison of Kyiv with Athens and Constantinople with Kyiv.  
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Науковим виразом символіки історії, держави та національних святинь 

вважалися світові міста. Наприклад, Афіни розглядалися як всезагальний зв'язок 
культури, Константинополь – як центр Всесвіту, а світ – як рухомий образ вічно-
сті, символи якої втілювала Візантійська імперія, Єрусалим репрезентував для 
віруючих модуси божої присутності, а Київ, починаючи з часів хрещення Київ-
ської Русі, вважався другим Єрусалимом. Великослов’янський центр Київ вини-
кає на історичних пагорбах двадцятитисячної давнини (якщо враховувати перші 
стоянки пращурів на деяких з них). Ці пагорби стали історичними подіями, які 
відкривали перспективи зустрічі та перетину історичних масивів та культур. 

Світові міста дослідники цієї проблематики розглядали в різних ракурсах. 
Наприклад, відомий дослідник Ю. Лотман аналізував сутність міста в контексті 
семіотичного простору; С. Аверинцев присвятив свої дослідження світових міст 
відштовхуючись від цивілізаційного відходу; С. Кримський розглядає Київ як 
семантичний простір у контексті української культури. Дослідженню виник-
нення міста в середньовічній культурі присвячені наукові розвідки Гоффа Жака 
Ле. Російський історик С. Соловйов наголошував на особливому значенні «ко-
рабля» в культурі Київської Русі. Він розглядав цей образ у взаємозв’язку з 
«крейсуванням» з різними культурами, яке супроводжувало формування дав-
ньокиївської духовної самобутності. 

Мета даної статті – розглянути метафізичну сутність Києва в контексті 
античної та візантійської традицій, які мали потужний вплив на формування 
високих духовних цінностей Києва. Для розв’язання цієї проблеми необхідно: 
1) репрезентувати експлікацію світового міста з боку його цивілізційнокульту-
рного компоненту як моделі «розумної ойкумени»; 2) провести порівняльний 
аналіз світових міст Афін та Києва в контексті порівняльного аналізу Парфено-
на та Софії Київської; 3) провести порівняльний аналіз світових міст Констан-
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тинополя та Києва в контексті впливу візантійської традиції на формування 
православної грекослов’янської цивілізації.  

Світові міста виникають не просто як перехрещення торгових шляхів ко-
мунікаційних та військових маршрутів, а насамперед як перетин історичних ча-
сів та етнокультур. Кожне місто має певне культурологічне підґрунтя, основи 
якого сягають доби античності в її трансісторичному вимірі. В інтегрованому 
плані античність запропонувала нам інтегрований образ буття, який постає як 
космос. Етимологічно це характеризується сполученням терміна «космос» з 
ідеєю порядку та ошатного жіночого вбрання, тобто космос розуміється як ес-
тетично впорядковане буття в його наочній чуттєвій предметності. Експлікація 
світового міста з боку його цивілізаційної культурної компоненти реалізується 
у вигляді моделі «розумної ойкумени», «софійного буття», яким є поліс як со-
ціальний космос. 

Київ був центром формування грекослов’янської православної цивілізації, 
що успадкувала традиції античності та Візантії. Отже, топографія Києва означає 
певну платонівську реальність, яка приховує певні смисли. Привертає увагу те, 
що Дніпро біля Києва робить поворот на 90 градусів, утворюючи Київський ви-
ступ, шлях «Варяг» у «Греки», який став основною магістраллю торгівлі заходу 
зі сходом. Цю магістраль окреслювало потужне комунікативне поле міжконти-
нентальних культурних зв’язків. Цим і пояснюється паралелізм багатьох симво-
лів української культури зі знаками європейської цивілізації. В такому ракурсі 
дніпровська столиця постає як платонівська реальність, тобто буття, напружене 
могутнім духовним підґрунтям. Прикладом цього виступає КиєвоПечерська лав-
ра. Аналізуючи панораму лаври, І. Мойсеєв декодує її як вертикальну смислову 
композицію, як символізацію буття. У цю композицію входить вода (як річка ча-
су, космогонічна стихія, материнський початок земного життя, невичерпна муд-
рість); печера (інтимний інтер’єр духу); таїна (глибина серця); «могила-
вагітниця» (в якій сплять ще не пробуджені сили); гора (символ висоти духу, 
хребетного стовпа світу чи асоціація кургану як знаку епічних часів або світово-
го дерева з його символікою безмежного життя всесвіту); змієподібне оточення 
хвилястих мурів (магічне коло святого довкілля); храм на горі (як світова вісь, 
зв'язок землі та неба); золоті барочні бані, де у тремтливих заломах поєднуються 
справжній порив вгору та водночас сходження вниз; і, нарешті, небо і земля, 
оскільки останнє – необхідний компонент цілого [4, 118]. 

Але саме зародження Києва як столиці Київської Русі відбувалося в кон-
тексті міфологеми, характерної для грецької культури: зародження світу та га-
рмонії з хаосу. Адже Київська Русь виникла на березі великого степового 
океану, що починається біля Великої Китайської стіни і закінчується долиною 
Дунаю поблизу Альп. Цей степ зазнавав постійних нападів кочових племен і 
тому розглядався русинами як темрява зовнішня, як безодня, хаос. Цьому хао-
сові потрібно було протиставити «розумну ойкумену», якою виступає місто як 
софійне начало. Якщо виходити з концепції А. Тойнбі, яка будується за схемою 
«заклик–відгук», то освоєння степу і було відповіддю РусіУкраїни на заклик 
Універсуму. Степ з простору кочовища перетворився на переоране поле. Річки 
із зони перешкоди набігам у транспортні артерії. Відповідно в етнічній свідомо-
сті Київської Русі з’являється розуміння міста як осередку «розумної ойкумени». 

Відомо, що стародавня Греція запропонувала Європі перший культурно-
цивілізаційний варіант буття, який базувався на трійці істина – добро – краса, 
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яка сформулювала високі ідеали науки, моралі та мистецтва. Ці загальноєвро-
пейські цінності створили духовний фундамент розвитку європейської культу-
ри і досі відіграють велику роль у збереженні європейської духовності.  

Відповідно столиця стародавньої Греції Афіни в цьому контексті виступає 
символом культури. Центральним храмом Афін є частка світового значення – 
Парфенон, так само, як і центральним храмом Києва є Софія Київська. Можна 
говорити про певну паралель між афінським Парфеноном і київською Софією. 
Подібно до того, як афінський Парфенон побудований на місці історичної битві 
з персами, так і Софія Київська збудована на місці битви з печенігами, які після 
цього взагалі зійшли з історичної сцени. Подібно до того, як Парфенон присвя-
чений богині мудрості Афіні, так само Софія Київська присвячена Софії – Бо-
жій Премудрості. 

Головний храм Києва був не тільки культовою спорудою, але й втіленням 
етичного характеру космосу, духовним центром східного слов’янства. Як мате-
ріальне концепції софійності цей храм означав захист від злих сил, чому і від-
повідає центральний образ храму – образ Оранти – Божої Матері, як Непо-
рушної Стіни. А також напис над Орантою, який стверджує богозахищенність 
Києва: «Бог серед нього нехай не хитається, Бог поможе йому, коли ранок на-
стане» (45 Псалом). 

Відомий дослідник української культури С.Кримський підкреслював, що 
ідейна художня програма Софії Київської, якщо розглядати розпис ХІІ ст., 
означає ідею радісного художества. В ній немає обов’язкової для храмового 
розпису теми «Страшного суду», не вживається безпосередньо пряме подання 
фундаментальної для християнства ідеї смерті. Відсутнє трактування Мадонни 
як трагічного прозріння матері хресних мук сина [3, 103]. Зі світоглядного боку, 
такий нетрадиційний підхід пояснюється впливом богословських ідей каппадо-
кійського гуртка, видатні діячі якого зображені серед персонажів «святительсь-
кого чину» на вівтарі Софії. 

Існують цікаві дослідження відомого вченого С.С. Аверинцева стосовно 
грецької богині мудрості Афіни Паллади. У її міфологічному образі він зазна-
чає чотири риси: «1. Діви. 2. Матері. 3. Любові до благозаконних міст. 4. Готов-
ність заступитися за ці міста перед верховним богом і тим самим врятувати їх» [1, 
217]. Всі чотири якості увійшли до візантійського уявлення про Богородицю, а пі-
зніше, з прийняттям християнства в Київській Русі, становили основу розуміння 
Богородиці в цій культурі. Цікавим є й той факт, що у християнстві Богородиця 
виступає одночасно і як пріснодіва, і як матір. Це не є суперечністю. Бо у вищому 
образі пріснодіви цнотливість не лише не заважає народженню, а й робить його 
благим. 

Константинополь – столиця нової Візантійської імперії, постає як новий 
Рим. Візантійським світ починає і виправдовує своє існування за допомогою 
ряду перейменувань. На землі майбутнього Константинополя близько 1000 ро-
ків існувало грецьке місто Візантій, засноване вихідцями з Мегари приблизно 
600 років до н. е. Як зазначає відомий російський дослідник С.С. Аверинцев, 
візантійська столиця виросла немов на пустому місці, і якщо імперично це було 
навіть не так, то дана ідея лежить в основі існування цього міста [2, 116]. Назва 
Константинополь – не зовсім офіційна, але по суті це місто не має імені, а тіль-
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ки титул – Новий Рим. Назву, яку йому дали як місту царів і царю міст – Царго-
род, також репрезентує собою титул.  

У системі культури Візантії її столиця Константинополь розцінюється як 
символ усього світу. У свою чергу, світ інтерпретується як алегорія часу. Час 
же являє собою рухливий образ вічності, а вічність втілюється в іконі «Царства 
Христового». «З таких реальних категорій і складалися, – як зазначає С. Аве-
ринцев, – життя, державність і культура величезної епохи» [2, 110]. 

У 65 тисячоліттях до н.е. внаслідок виникнення аграрного виробництва у 
багатьох народів з’являється символіка змія, який споріднений із землею та ха-
рактеризується міфами про її обробку драконами, запряженими у плуг. Ця сим-
воліка стає емблемою родючості, а періодична зміна зміїної шкіри – символом 
оновлення. У біблійному контексті символ змія означає таїну та знаки біблій-
них глибин, символ безкінечності та вічності. Образ змія, як підкреслював 
Г. Сковорода у трактаті «Ізраїльський змій або картина, названа день» викорис-
товується у згаданому контексті як алегорія біблійних таємниць, що потребу-
ють філософськоалегоричного аналізу. 

Акцентування зміїної символіки історично пов'язувалося із сакральною 
виділенністю певного міста. Як підкреслює один із авторитетніших дослідників 
київської історії В. Річка, образ змія у візантійській православній традиції тісно 
співвідноситься із царственністю. Тому «в давньоруській писемній традиції існу-
вали уявлення про «зміїну сутність» вічних міст Вавілону та Царгороду» [5, 449]. 

Стародавні райони Києва теж були символізовані знаками змія, що свід-
чило, що територія Києва входила до зони міфологічно освяченої вічності і за-
тверджувала спорідненість Києва із сакральними світовими центрами. Так, у 
Києві є гора Щекавиця, назву якою академік Бемар пов’язував з давньоруським 
словом «щек» – змій. А в билинах київського циклу згадується Змій Горинич, 
тобто змій, який живе на горі. Цікаве тлумачення київських пагорбів – Щекави-
ця, Хоривиця, Кияниця – в контексті біблійної метафористики надає видатний 
український філософ С.Б. Кримський. Він наголошує, що «якщо назву «Кияни-
ця» можна зіставити з історичним, майже легендарним Києм, то назви Хорив та 
Щек не мають персоналістичних історичних референтів. Але етимологічно ім'я 
Щек, як вважали М. Марр та Б. Рибаков, пов’язане з образом хтоничної істоти – 
змієм, як і Кий означає палицю, посох. Цей факт тяжіє до топоніміки, яка існує 
в Біблії» [3, 95–96]. 

Як відомо, зустріч Мойсея з Ягве відбулася на горі Хорив. При цьому Бог 
для доведення Мойсею своєї сили перетворив його посох – кий – на змія і навпа-
ки. Історичною метафорою цієї події та відповідно номінативного ряду «Хорив», 
«Кий» (посох), «Щек» (змій) і можна вважати назви київських пагорбів.  

Порівняння Києва зі столицею Візантійської імперії Царгородом познача-
ється і на деяких рисах Київської архітектури. Прикладом може бути зіставлен-
ня Золотих Воріт Царгорода і Золотих Воріт Києва. Здавалось би останні можна 
розглядати як конкурентний варіант в’їзду до столиці Візантії, що підкреслював 
рівноімперську значимість української держави з центром східної християнсь-
кої імперії. Проте тут виявляються помітні відмінності. Золоті Ворота Києва 
знаменують Благовіщення, появу Христа у світі, а Константинопольські Ворота 
є пам’ятником Діві Марії як захисниці, оборонниці Візантійської держави. От-
же, виходить, що Золоті Ворота у Києві будують урочистий шлях для входжен-
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ня благодаті у свою столицю і свідчать про боже місто, яке є гідною столицею 
українського народу.  

У ХVІІ – ХVІІІ ст. в Україні, насамперед в її центральному місті Києві, 
набуває поширення символ палаючого серця, присутній в геральдиці київських 
митрополитів і є невід’ємною прикрасою сцен барокових театрів. Він є централь-
ним, наприклад на гербах Рафаїла Заборовського та Варлама Ясинського. Ця сим-
воліка репрезентує архетипову для українського менталітету кордоцентризму та 
пов’язаної з ним філософії серця, яку теоретично систематизує П. Юркевич. Ця 
проблема має своє коріння в античності.  

Архетип кордоцентризму, коріння якого сягає античності, доповнюється 
поняттям духовного розуму, яке формується в Україні в контексті українського 
бароко, але одну зі своїх складових (а саме раціональний розум) запозичує з дже-
рел античності. Йдеться про те, що духовний розум не зводиться до холодної 
царини логічних істин (на зразок істин Аристотеля), позбавлених суб’єктивності, а 
постає як інтелект, що живеться духом внутрішньої людини. При такому розумін-
ні духовного розуму не виникає різкого протиставлення раціонального та ірра-
ціонального, як це відбувалося в античній традиції. Навіть у церковних діячів 
трапляються тези, подібні до висловлювань київського митрополита І. Копин-
ського: «Від розуму та пізнання народжується віра», бо «настільки процвітає 
розум, настільки зростає і віра». 

Річ у тім, що на початку європейської цивілізації Сократ сформулював 
ідею просвітництва. Її сутність полягає в тому, що основою моралі є знання. 
Звідки випливає, що людина грішить тільки тоді, коли в неї бракує знань. Дайте 
людям знання про справжній стан речей, казав Сократ, і вони переборють мо-
ральні хиби. Інша концепція стверджується Біблією. Мораль залежить не від 
знань чи культури, а від палаючого серця, тобто від доброї волі людини боро-
тися зі злом. 

Впродовж віків ці тенденції чинили опір одна одній, і на прикладі київсь-
кої культури ми бачимо як вони поєднуються внаслідок вироблення поняття 
духовного розуму. Тому на брамі Заборовського архітектурну композицію він-
чає герб, що втілює метафору духовного розуму як поєднання серця та книги.  

Таким чином, Київ як центр православної грекослов’янської цивілізації 
має певні паралелі та запозичення, які стосуються античновізантійської культу-
рної традиції. Але з іншого боку, він є гідною столицею українського народу, 
епічна історія якого не менш насичена драматичними подіями, ніж життєвий 
досвід стародавніх греків та представників Візантійської імперії. 
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У статті проаналізовані звичаї і обряди звичаєвого права часів Київської Русі. 

Як публічне, так і правне життя Київської держави правувалося нормами давнього 
народного звичаєвого права, яке ще з доісторичної доби було основним джерелом 
права. 
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The article analyzed the customs and ordinances common law Kievan Rus. As public 

and The legal life of the Kievan state pravuvalosya old national norms of customary law, 
which since the prehistoric era was a major source of law. 
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Походження звичаєвого права, його роль в ранніх державах; особливості 

правових норм на різних етапах розвитку держави; причини відмінності зви-
чаєвоправових норм в діючому законодавстві; спадкоємність розвитку право-
вих норм; роль і місце звичаю в правовій системі – проблеми, які до 
теперішнього часу залишаються дискусійними. Г. Мен стверджував, що в най-
давніших правових кодексах частка новизни була дуже незначною, частина 
яких утворилася з вже існуючих законів і звичаїв [2, 23]. Ф. Поллок доводив, 
що звичаєве право базувалося на звичаях, що набули згодом наукової форми 
[9]. Вченийправознавець М. ВладимирськийБуданов вважав звичай одним з 
основних джерел права, що виражався в одноманітному повторенні одних і 
тих самих юридичних дій і володів певними властивостями (подвійною обо-
в'язковістю, релігійним значенням, етнічністю і консервативністю) [1, 108111, 
295]. Г. Шершеневич вказував на переважаюче значення юридичних норм, що 
склалися силою побутових стосунків, у формуванні звичайного права [7, 37, 
42]. М. Загоскін, показуючи першорядне значення звичаєвого права, писав: 
«Стосунки юридичного життя всякого народу далеко не вичерпуються ... пи-
саним правом; поряд з останнім у житті кожного народу, діють також норми 
права неписаного, ... твердо і незмінно живе в народній пам'яті. Сукупність 
подібних норм неписаного права, що діє в середовищі відомого народу, стано-
вить його звичаєве право» [3, 29]. З ним солідарний і В. Сергеєвич, стверджу-
ючи, що приватні і державні права в давнину завжди підпорядковувалися дії 
звичаю [6, 22]. Ф. Леонтович, дослідник звичаєвого права народів Кавказу, за-
значав, що «в звичаєвому праві кавказьких горців, що стоять на низьких сту-
пенях суспільного розвитку, збереглося чимало інститутів глибокої старовини, 
за своїм походженням і характером належать до таких явищ суспільної куль-
тури, які на перших порах зустрічалися в історії всіх народів» [4, 4]. Таким 
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чином, перші дослідники звичаєвого права ясно вказували на значення звичаю 
в становленні нормативної системи ранніх держав. 

У період VІІІ – ІХ ст. на території сучасної України склалися «держави-
землі примітивного типу», з головним містом – центром політичного й торгове-
льного життя. Серед цих земель на торговельних шляхах зі Сходу на Захід і з 
Півдня на Північ центральна держава племені полян (яка також мала назву 
«Русь») із головним городом Києвом на Дніпрі. Дякуючи своєму вигідному гео-
графічному положенню та високому культурному розвитку населення й енергії 
князів, ця «примітивна землядержава» в IX ст. перетворюється в державу Київ-
ську та поширює свою владу на сусідні землі. За часів князів Володимира й 
Ярослава (X – XI ст.) Київська держава завершує свою організацію і досягає 
найвищого розквіту. В устрої Київської держави переплелись принципи дав-
нього народоправства з новим князівськодружинним порядком, що виник вна-
слідок реорганізації примітивної держави. Київська державна система 
базувалася на складному органі державної влади, яку репрезентували віче, 
князь та княжа рада. 

Як публічне, так і правне життя Київської держави правувалося нормами 
давнього народного звичаєвого права, яке ще з доісторичної доби було основ-
ним джерелом права. Поруч із ним за доби Київської держави постало друге 
важливе джерело – закони і княжі устави (статути), княжі договори, які так са-
мо базувалися на принципах звичаєвого права. Впливи чужеземного законо-
давства, особливо римовізантійського, також мали місце в міжнародних і 
торговельних зносинах, у справах церковних і судових, почасти в галузі спад-
кового права. З доби Київської держави залишалася найстарша поміж слов'ян-
ськими й найвидатніша з усіх поглядів пам'ятка українського права – «Правда 
Руська». Ця пам'ятка права являє собою збірку норм звичаєвого права та кня-
жих уставів, складену в XI – XII ст. (найдавніший список, що зберігся, похо-
дить із кінця ХІ ст.). 

Таким чином, вже у часи Київської Русі існувало дві форми звичаєвого 
права: неписані закони, що утворилися шляхом постійного дотримання народ-
них звичаїв та підпорядкування звичаєвим правилам правного життя й побуту і 
писані закони. 

Неписане звичаєве право відрізняється від норм писаного правазакону 
тим, що закон після його ухвали й оголошення належними законодавчими ор-
ганами існує й зберігається у формі готових, незмінних, точно сформульованих 
і на письмі зафіксованих приписів, правна сила яких не залежить від того, як і 
коли вони виконуються. Тим часом норми неписаного звичаєвого права збері-
гаються в народній пам'яті у формі певних психологічних переживань, почутті 
правди й свідомості обов'язку чинити так, як указують звичаї, й назовні ці но-
рми виявляються тільки в принагідні моменти у формі чину відповідно до вну-
трішнього змісту звичаєвої норми. Чин, як зовнішня форма вияву звичаєвого 
права має настільки ж важливе значення, як і писана форма закону, тому зов-
нішній вияв звичаєвого права супроводжується особливими обрядами, завдан-
ня яких полягає в тому, щоб шляхом різноманітних зовнішніх актів 
зафіксувати в народній пам'яті правний чин, а разом із ним і правну норму, яку 
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цей чин здійснював. З часом правні обряди шляхом постійного повторення на-
бирають такого ж правного значення, як і звичаєві норми, що їх супроводжу-
ють та перетворюються в правні символи – порушення або невиконання 
звичаєвих обрядів вважається за порушення норм звичаєвого права. 

Характерною особливістю українського звичаєвого права є його різнома-
нітна яскрава обрядовість процесуального права, що вимагає найбільшої актив-
ної чинності. Майже не існує процесуального акту чи інституту, які б не мали 
свого питомого обрядусимволу. Здавна встановлені, ці обряди незмінно й точно 
у всіх деталях виконуються протягом віків.  

Прикладом таких обрядів часів Київської Русі є обряд «Хрестоцілуван-
ня». У роботі П. Полєвого «Начерки руської історії в пам’ятниках побуту» цей 
обряд описаний досить детально [5, 36]. Він проводився тоді, коли «помирав 
князь або по якій іншій причині залишав свій стіл», здійснювалось вокняжение. 
Князь, званий на «стол київський», їхав вклонитися місцевим святиням – св. 
Софії, Богородиці Десятинній і Богородиці Печерській – і «потім сідав у дворі 
Ярославля і за допомогою своєї дружини і своєї челяді брався за управління 
князівством, при цьому саджаючи посадників по містах і тіунов по селах» [5, 
36]. Відбувалось взаємне хрестоцілування: громадяни цілували хрест князю, а 
князь громадянам. Взаємне скріплення відносин «христоцілуванням» поширю-
валось на все князівство.  

Хрестоцілуванню передував ряд або порядок, свого роду уговор між кня-
зем і громадою. Прикладом такого ряду може бути вокняжениє Ігора Олегови-
ча, який уклав з громадою дуже вигідний для них ряд. Іноді такий ряд 
пропонував князь, який висував свої вимоги, що забезпечували йому деякі пе-
реваги влади, іноді горожани виступали із рядом, тільки за їх умовами пого-
джувались признати за князем право на київський престол. Такий уговор або 
ряд не завжди виконувався, князь, який сідав на стіл по старшинству або по 
праву, керував «по всей своїй воле», він виконувався лише тоді, коли князь 
«призивався», саме тоді він вступав у ряд. Багато чого залежало від особистості 
князя, його здібностей, гідності і шани до народу.  

Утвердившись на столі князівському, князь признавався старшим між 
князями руськими, але це положення мало змінювало його стосунки із князями. 
Всі вони вважали себе рівними між собою і рівноправними володарями землею. 
За великим князем утримувалося право скликати князів і громаду для участі в 
спільних заходах, наприклад у воєнних походах, і залагоджувати конфлікти між 
князями. Це могло відбутися тільки тоді, коли князь користувався повагою се-
ред молодших князів, хоча при найменшому натяку на насильницький акт з йо-
го боку, він зазнавав опору. 

Для обговорення і рішення загальних питань князі збиралися на з’їзди і 
снеми. На таких зборах київський князь мав особливе значення, саме за його 
чином збирались збори. І якщо рішення приймалося не всім з’їздом, вирішення 
такого спору ставилось на суд Божий, тобто у відкритій битві зі зброєю в ру-
ках. Ізяслав у 1150 р. говорив своїй дружині: «То с теми суд Божий вижу, 
встречусь ли прежде с Юрием, то с тем суд Божий вижу: и пусть меня с ними 
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Бог рассудит» [5, 215]. Так вчинив Олег (1096 р.). Зауважимо, що битва і рі-
шення суперечок були відомі в древній Русі під назвою суд Божий.  

Звичаї і обряди, якими супроводжувалися збори, характеризують стосун-
ки між князями. На такі збори князі з’являлись у супроводі авторитетних пред-
ставників своєї дружини (security). Збори відбувались у великому наметі, в 
якому князі зі своєю дружиною сиділи на одному килимі. Яскравим прикладом 
цього звичаю (сидіння на килимі зі своєю дружиною) є з’їзд, що відбувся в 
Уветичах 1100 р.: Мономах, дорікаючи Давиду, горить: «… се еси пришле и се-
диши с своею братиею на едином ковре» [5, 215]. Нараду починав старший 
князь. Для обговорення спірних питань проводились снеми. У обговоренні на-
рівні з князями брала участь і дружина, але кінцеве рішення приймав старший 
князь, який заявляв про це, встаючи зі свого місця. 

Рішення з’їздів, як і всі договори князів між собою, скріплялися взаємним 
хресним цілуванням, при якому дотримувалися чітко визначених форм. Хрест 
цілував спочатку молодший князь, а потім старший. При цьому промовлялась 
клятва: «Хто відступить від хресного цілування, хай тому хрест помститься» 
[5, 38]. Іноді хрест цілували із рук духовенства, а іноді цілували хрести, які но-
сили князі на шиї як предмет прикраси. Для цілування хреста вставали з коня, 
для посилення присяги клялися ім’ям Пресвятої Богородиці або дванадцятьма 
святими [5, 38 ]. 

Якщо одна із сторін поцілувала хрест, а інша не встигла провести цей об-
ряд, то перша була пов’язана клятвою, а друга могла ще відступитися від свого 
слова. Наприклад у 1140 р. Всеволод Ольгович вокняжившись в Києві, задумав 
вигнати князя Андрія із Переяслава, і після жорстокої боротьби діло дійшло до 
примирення – Андрій перший цілував хрест Всеволоду, Всеволод повинен був 
цілувати його на наступний день. Цієї ж ночі сталася пожежа у Переяславі. Лі-
тописець зауважує, що Всеволод «исполнивших страха Божия». Ранком Всево-
лод говорив Андрію: «Видиш ли, я к тебе креста еще не целовал, а у вас между 
тем загорелось, и если бы я тебе хотел зла, то сделал бы с тобою, все, что бы 
мне было угодно» [5, 38]. 

Угоди укладалися і заочно людьми, яких називали «мужами», їх «водили 
до хреста» (приводили до присяги) і закріплювався обряд хрестоцілування осо-
бливими хресними грамотами, в яких детально були прописані всі умови дого-
вору. З такою хресною грамотою муж йшов спочатку від старшого князя до 
молодшого, а потім – від молодшого до старшого. Якщо два, або декілька кня-
зів укладали угоду з одним із князів, то від кожного із них йшов муж (послан-
ник), всі мужі повинні були йти разом до князів і при цьому бути присутніми 
при хресному цілуванні. Якщо договір, скріплений хресним цілуванням, не до-
тримувався однією із сторін, інша сторона відсилала того ж мужа, доручивши 
йому й докоряючи князю «повернуть ему крестные грамоты». Відправлений 
муж виконував цей звичай або «полагая» хресні грамоти перед князем, що по-
рушив хресне цілування, або кидав грамоти на землю до ніг князя. Після цього 
обряду договір вважався не дійсним. Відзначимо, що у той час клятви порушу-
вались і було це звичайною справою. 
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Для вирішення приватних питань або укладання договорів, які були таєм-
ними, існували посли або посольники, яких вибирали із числа молодшої дружи-
ни, іноді – із духовенства. Посол віз листа або усний запит, супроводжуючи 
вітаннями і поклонами. Якщо посольство мало сприятливий результат, його на-
городжували і відправляли назад із відповіддю знову ж таки з вітаннями і по-
клонами. Князь, який хотів висловити неприязнь до того, від кого прийшов 
посол, відпускав посла, не давши йому «ни повоза, ни корма». 

Були випадки, коли посла навіть затримували і не відпускали в дорогу, 
поки всі негаразди не вирішувались будьяким іншим способом. Так, у 1149 р. 
Ізяслав Мстиславич і Володимир Давидович відправили своїх послів до Свято-
слава Ольговича. Святослав, вислухавши звернення мужів, нічого не відповів, а 
тільки сказав: «Пойдите в свой обоз, я вас опять позову». Отже, посли були за-
тримані на тиждень і «сторожей поставил к их обозу, чтобы никто к ним прій-
ти». Наказ про вартових частково зрозумілий – у ті часи досить часто посли 
були розвідниками – «розирати наряд». 

Князь користувався правом збирати визначену дань. Спочатку князь зби-
рав дань особисто. Об’їзд робився по володіннях у певний час. Збираючи дань, 
князь вислуховував людей про життя їх, при цьому «творя суд и правду», отри-
муючи дари від місцевого населення. Такі об’їзди отримали назву полюдья, цю 
назву мали і дари, які підносились населенням. Згодом князі доручили збирати 
дань довіреним людям. Вибір таких людей повністю залежав від князя, він са-
жав посадников і детских по містах, посилав тіунов по селах. Посадники і дет-
ские вибирались із молодшої дружини, тіуни – із челяді, тобто із рабів княжих. 

«Творя суд и правду», князь набув статусу виконавчої влади і законодав-
ця, виконуючи закон і спостерігаючи за виконанням іншими цього закону.  

Представниками населення міста були тисяцький, соцький і десятник. 
Особи ці, ймовірно, мали другорядне значення, можливо, навіть частково вій-
ськове. Мирний люд за захистом і допомогою звертався до дружини, а у спра-
вах «житейських» питання вирішувались «неписаним законом». Тисяцький 
приймав на себе звання воєводи і піднімав стяг княжий. Князь і воєвода підпо-
рядковувалися рішенню Вече. Вече відало справами міста: радилось з князем. 
Якщо князь вступав на «стол княжеський» на ряд, виявляло свої побажання і 
вимоги, вирішувало йти війною чи укладати мир, виголошувало суворі вироки 
тим, хто визнавався ворогом спокою. Вече було волевиявленням народу і його 
рішення, проголошені одноголосно, не допускали ніякої можливості заперечен-
ня або відмови. 

Показовим було віче київське, яке вже у ХІІ ст. мало усталені риси. Літо-
пис руський повідомляє нам про характерні наради і з деякими вічевими звича-
ями. Так, за бажанням Ізяслава, його брат, Володимир Мстиславович, збирав 
віче у його відсутності, запросив «митропаліта и позвал Кіевлян; и пришли Кіе-
вляне – многое множество народа, и сели слушать у св. Софіи. И сказал Воло-
димир митрополиту: «Вот прислал брат мой двоих мужейКіевлян, чтобы они 
молвили слово его к братве своей». І виступили Добринка і Радило, звернув-
шись спочатку до Володимира, потім до митрополита, потім до тисячниць і на-
решті до киян: «Цілував тебе брат (тобто Ізяслав Володимира), а митрополиту 
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прислав уклін, і Лазаря (тисяцького) і цілував і всіх киян». Відповіли кияни: 
«Кажіть, з чим вас князь прислав». – «Так молвив князь», виклавши те, що до-
ручив їм Ізяслав. 

Кияни, вислухавши послів, порадившись, прийшли до одноголосного рі-
шення: «Підемо, будемо битися за нашого князя з дітьми». І тут виступив один 
із киян з промовою: «Перш ніж йти до Чернігова, розправимося з Ігорем, з во-
рогом нашим і (ворогом) князя нашого. Він у нас дома, в монастирі св. Федо-
ра… Вб’ємо його, тоді й поїдемо до Чернігова» [5, 124]. Ця промова 
«повернула» рішення віче, одноголосне рішення було вмить забуте, зібрання 
розладналося і значна частка народу, незважаючи на заперечення багатьох, від-
правилась до дитинця, щоб там вбити Ігоря Ольговича. 

Цей приклад є показовим – як «один голос» може направити громаду по 
іншому руслу, але з кінцевим результатом на вирішення загальних зборів. 

Право збирати віче належало як князю, так і громадянам, хоча кожен із 
них користувався цим правом з великою обережністю. Визначених термінів для 
вічових зборів не було. Могло так статися, що збори збирались декілька разів 
на тиждень, а могли й не збиратися по кілька місяців. Що ж до місця проведен-
ня зборів, то літопис подає свідчення конкретні – у дворі св. Софії або у дворі 
Ярослава, які на той час були центром київського життя. Хоча збори могли 
проводитися і в інших місцях Києва – на торговищі або біля Турової Божниці 
на Подолі. Виникло два типи проведення зборів – спільні, або «мірський схід», і 
так звані – часткові, або стоянки. В спільних зборах брали участь всим «ми-
ром», з усієї вотчини, у стоянках – невелика частина громади, оскільки питан-
ня, що вирішувались, мали важливість тільки для деякої частини населення. 
Спільні збори мали епохальне значення, в них проявлялося волевиявлення на-
роду, і впливали вони на історичний хід подій. Стоянки не надовго змінювали 
життя громади як міської, так сільської, іноді виявлялися в крайнощах і насиль-
стві. Так, на віче у 1151 р. кияни, вирішивши стояти всі до одного за любимого 
князя Ізяслава проти Юрія Долгорукова, виявляють волю у таких словах: «Всі 
підемо на війну, хто тільки може взяти в руку дубину (хлуд), а, якщо хто не пі-
де, дайте його нам, ми самі його поб’ємо». З наведеного прикладу рішення було 
прийняте «всім миром» і мало історичне значення. Прикладом рішення стоянки 
можуть бути події, які відбулися у 1113 р., коли був розграбований двір тисяцько-
го Путяти і Жидівська вулиця. Вече пройшло на торговищі, на якому було прийн-
ято рішення «хто більше постраждав від Жидів, той і йшов на грабування їх».  

Були випадки, коли «мир» не погоджувався із закликами князів. Коли Ізя-
слав зібрав на віче бояр, дружину і киян, заявив про намір іти війною на дядю 
Юрія і на Святослава Ольговича до Суздаля, разом із Давидовичами і Святос-
лавом Всеволодовичем, то і кияни відмовляють у поході і радять: «Князь! Не 
ходи с Ростиславом на дядю свого, лучше уладься с ним; Ольговичам не вір і в 
путь вместе с ними не ходи». [5, 128]. На що Ізяслав відповідав: «Не можна, во-
ни мені хрест цілували, я разом із ними думу думав, не можу відкласти похід, 
збирайтесь». На що кияни відповіли: «Ну, княже, ти на нас не сердься, а ми не 
можемо на Володимирово плем’я руку піднімати, от якби на Ольговичей, то 
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пішли би і з дітьми». Ізяслав казав: «Той буде доброю людиною, хто за мною 
піде». І бажаючих набралось немало, виступивших у похід проти Юрія. 

Стоянки у селах проводились кожного дня, крім польових робіт, коли 
сходки проходили у неділю. На таких стоянках не було голови – всі мали рівні 
права, перевагу голосу мали люди літнього віку, що заслужили довіру і повагу 
громади. На мирських зборах розмова починалася з новин і продовжувалася 
політичними і суспільними справами. На стоянках обговорювалися питання 
стосовно життя громади, нагальні питання. На зборах на першому місці – пова-
га до старших (літніх), якої строго дотримуються. Молодший за віком чоловік 
не смів вимовити слова першим, не міг заперечувати. Саме від цього звичаю 
пішло прислів’я: «Він не дає старикам вимовити», або у випадку виговору ста-
риками молодому докори: «Не в брів, а в око», що означало – бери приклад з 
діда і з батька. Селянин боявся не «кари тілесної», скільки засудження, осуду 
мира і це утримувало від «негожих вчинків»: що скажуть на вулиці. Місцем 
проведення стоянок вибирали майдан або площу біля церкви.  

Відомі випадки збору віче і без відома князя, хоча князь був на місці. У 
Літопису згадується про такий схід у 1154 р., але це, скоріше, виняток. 

Позитивне ставлення народу до князя виявлялося не тільки в повазі до 
нього, а й у звичаї спільного пригощання князя горожанами і горожан князем. 
Особливо цей звичай побутував у часи князя Ізяслава. У 1150 р. Ізяслав, за сло-
вами літопису, «поїхав від св. Софії з братвою на Ярославів двір і Угрів покли-
кав із собою на обід, і киян, і тут на Ярославовім дворі всі з ними обідали і 
перебували у великій радості. Тоді, після обіду, на тому ж Ярославові дворі, 
Угри влаштували для потіхи князя скачки і військові ігри на конях» [5, 129]. 

У Літопису згадується таке пригощання 1195 р., коли на київський стіл 
сідав Рюрик Ростиславович, який запросив до Києва свого брата Давида, при-
гощав і обдаровував його. Давид віддячував йому дарунками і пригощаннями. 
Потім Давид запросив до себе монахів із монастирів, роздав монахам і жебра-
кам щедру милостиню, потім запросив Чорних клобуків (тюрк. каракалпак – 
«чорний ковпак» – загальна назва тюрських васалів київських князів), напоїв їх 
до п’яна і щедро одарив. Потім кияни закликали на обід Давида, «подаваючи 
йому честь велику і дари многие». Давид не залишився в боргу і сам пригостив 
городян обідом. 

Система традиційних зв’язків забезпечувала в громадському суспільстві 
порядок («лад»), ядром системи виступала громада – самоврядне соціальнопо-
бутове утворення.  

Сільська громада, як і попередня родова, також була органом місцевого 
самоврядування, що об'єднувала людей певної території (зазвичай одного насе-
леного пункту) на основі спільних господарських інтересів, єдиного родового 
культу та колективної відповідальності. 

Головним чинником підтримки соціального життя була громадська думка 
досить самостійних громадян, об'єднаних у громаду. Навіть обрана на громад-
ському «миру» старшина повинна була зважати на громадську думку, котра ви-
знавалася чинником підтримання традиційних норм спілкування. 
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Громадська думка визначала і поведінку членів громади як у побуті, так і 
на «миру», тобто на копних зборах: усталилися певні церемонії, що відтворю-
вали традиційний дух суспільства і образ сільської спільності. Чітко простежу-
валася, насамперед, традиційна етика міжпоколінних взаємин: поважні члени 
громади завжди сиділи, молоді ж могли і стояти; старших ніколи не перерива-
ли. А втім, і тоді на сходах практикувалися своєрідні прийоми відстоювання 
корпоративних інтересів: чи то інтересів громади перед офіційною владою, чи 
то інтересів заможних селян перед інтересами незаможних. 

Одним із таких прийомів було залучення до «миру» глитаїв – красномов-
них людей, яких здебільшого й слухали. Щоправда, глитай міг відстоювати не 
лише інтереси всієї громади, а й окремих верств суспільства – це траплялося 
тоді, коли його наймали з числа заробітчан або з сусідніх сіл. Односельці ж не 
сміли вирізняти окремих осіб або окремі групи людей – етичні норми цього не 
дозволяли. Традиційна етика не припускала громадських образ та бійок на схо-
дах. Коли траплялося, що хтось бувтаки ображений на сходах, він мав право 
розквитатися із кривдником. Реалізувати таке право скривджені могли лише в 
корчмі або на базарі. Натомість, якщо людина сама вчиняла бійку в корчмі чи 
на базарі, громада не захищала її, знімаючи з себе відповідальність, бо вважа-
лося, що поведінка призвідця є негідною. Якщо конфлікти відбувалися у гро-
мадських місцях, на майдані чи вулиці, у полі або на подвір'ї, громада вважала 
за необхідне втрутитися у конфлікт, помиривши тих, хто сварився. 

Що стосується судового процесу часів Київської Русі, можемо відзна-
чити, що він виступав основною формою самоуправління (самоурядування), 
і був обставлений цілим рядом обрядів. Роль суду в цьому процесі зводи-
лась до проголошення вироку та накладення кари. 

Закріплення й поновлення в народній пам'яті звичаєвих норм за допомо-
гою обрядівсимволів мали всезагальне, всенародне значення у знанні та дотри-
манні норм («законів»). «Документи, що зберегли до наших часів відомості про 
діяльність українських судів із доби звичаєвого права, – за словами А. Яковліва, – 
свідчать, що не тільки судді (що само собою зрозуміло), але й сторони та гро-
мада на суді під час процесу виявляли досконале знання українського звичаєво-
го права; сторони у процесі часто цитували всі звичаєві норми, переказуючи їх 
зміст в стислих реченнях» [8]. 
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ПРАВОСЛАВНА МОНАСТИРСЬКА КУЛЬТУРА  
ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
У статті розглянуті основні напрямки дослідження феномену православної мо-

настирської культури. Поряд з наявними численними дослідженнями її окремих про-
явів – архітектури, містики, аскетики, історії, літературної творчості, музики, кухні 
тощо, сучасна культурологія повинна поглянути на чернецтво як на цілісний тип 
культури через систему її маркерів. 

Ключові слова: монастир, чернецтво, монастирська культура, культурологічні 
дослідження, культурологічний підхід. 

 
Cultural studies of religious phenomena (for example, the Orthodox monastic cul-

ture). The article describes the main trends in the study of the phenomenon of Orthodox 
monastic culture. Apart from taking place by numerous studies of its individual manifesta-
tions – architecture, mysticism, asceticism, history, creative writing, music, food, etc., con-
temporary cultural studies should look at the Orthodox monasticism as a holistic type of 
culture through its markers. 

Key words: monastery, monks, monastic culture, cultural studies, cultural studies ap-
proach. 

 
Кризові явища сучасної цивілізації змушують ученихгуманітаріїв шукати 

можливі варіанти відповіді на виникаючі гострі проблемні питання в тому числі 
й у духовних традиціях минулого та сучасності. Такою традицією, найбільш 
близькою Україні, є Православ’я. Носієм глибоких духовних, теологічних зміс-
тів, містичної практики, оригінальних антропологічних побудов виступає «су-
губе вираження» Православ’я – монастирська культура. Її відома закритість, 
прадавнє глибоке коріння, кардинально відмінний, або навіть протилежний су-
часному, характер базових світоглядних положень не дозволяє вважати монас-
тирську культуру дослідженою вичерпно. 
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Аналіз накопичених традицій і напрямків її вивчення становить мету даної 
статті. Автор не ставить завдання охопити все багатство літератури з цього питан-
ня, але лише виділити основні існуючі погляди, підходи, тенденції. 

Появу поняття «монастирська культура» можна віднести до другої полови-
ни ХХ століття. Раніше позначуване їм явище розглядалося в рамках концептів 
«монастир» і «чернецтво». Величезний масив літератури з цієї проблематики може 
бути найбільше широко структурований як «погляд зсередини» і «погляд ззовні». 

Перша група добутків – «погляд зсередини» – сходить до патристики, дав-
ньоаскетичної та чернечої писемності перших століть християнства й може бути 
визначена словами протоієрея Олександра Шмемана як «богословська рефлек-
сія чернецтва на свою власну сутність і завдання» [11]. Однією з важливих її 
ідей було бажання піднести чернечий ідеал як призначений для всіх християн, 
представити «образ ангельський» шуканим ідеалом життя за Євангелієм. У зв'я-
зку з цим є показовим, що в Сирії, на батьківщині чернецтва, бажання людини 
прийняти хрещення міцно погоджувалося з його обітницею вести цнотливе й 
аскетичне життя. У випадку його відмови від цього, обряд хрещення відкладав-
ся ближче до кінця життя цієї людини, що коли бажаючий стати християнином 
«де факто» міг вже дати такі обітниці [10, 35]. У цілому ж, як відзначає 
О. Шмеман, «рання чернеча писемність зосереджена більш на зразках чернечо-
го життя, на великих прикладах подвижництва, ніж на аналізі принципів черне-
чого життя» [11]. 

Трохи інший аспект набуває церковно-аскетичний погляд на чернецтво в 
більш пізній період. Зустріч і взаємодія виниклого на окраїнах Візантії черне-
чого руху з еллінською культурою породила «містичне тлумачення чернецтва, 
інтерпретацію його в категоріях умоглядної традиції зі «свідомим запозиченням 
неоплатонічної й містеріальної термінології»» [11]. Процес самоусвідомлення 
привів до того, що в післяіконоборчу епоху чернецтво перетворилося у впливо-
ву силу усередині Церкви, таку, яка не чисельно, але самим своїм змістом грає 
в ній домінуючу роль. 

Необхідно зазначити, що добутки аскетичної й чернечої літератури при 
всій їхній глибині не можуть уважатися науковими. Справа тут не в їх старода-
вності, відсутності «дистанції» від досліджуваного об’єкта або несумісності на-
укових підходів з релігійним світоглядом. Православне чернецтво є більш 
«практичним», аніж «теоретичним», вимагає самим життям, а не теоретичними 
міркуваннями свідчити про Христа та Євангелії, а Священне Писання розглядає 
як керівництво до практичної діяльності. 

Відносно другого підходу до вивчення монастирів і чернецтва («погляд 
ззовні»), то про нього мова може йти, починаючи з кінця XVIII – XIX ст., коли 
формується секулярне суспільство. Цей погляд представлений точками зору, 
які умовно можна позначити як апологетична, критична й власне наукова. 

Апологетичний погляд на монастирі й чернецтво представлений великою 
кількістю історикостатистичних описів окремих монастирів, інформаційних 
повідомлень про старців, подвижників, традицій святкування престольних днів, 
монастирських святинь. Добутки часто представлені у формі записів мандрів-
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ників, спогадів. Авторами є представники кліру або віруючі миряни. Багато 
творів призначені для домашнього читання, не відрізняються вивіреним факто-
логічним матеріалом і мають солоденьконудотну мову викладу. Треба сказати, 
що автори обирали далеко на завжди діючі й відповідні часові методи й засоби 
для реалізації мети показати привабливість і необхідність існування інституту 
православного монастиря. 

Критичний, іноді з елементами атеїзму погляд на монастирі й чернецтво 
підсилюється під впливом «псевдоморфози» (Г. Флоровський) Православ'я в 
XVIII – XIX століттях. Уже неодноразово відзначалося, що модернізація, здійс-
нювана Петром I та його послідовниками, мала на увазі не стільки розвиток по-
тенціалу рідної, у тому числі православної культури, скільки запозичення 
католицьких і протестантських елементів. Згідно із зауваженням Іларіона Ал-
феєва, «головний парадокс синодальної епохи полягав у тому, що, будучи пері-
одом найвищого розквіту й розширення Православної Церкви, вона в той самий 
час стала періодом масового розцерковлення вищих прошарків російського су-
спільства, насамперед дворянства й інтелігенції» [3, 169]. Перебуваючи під 
впливом західнохристиянських зразків монастирського життя, європейського 
гуманізму та ідей Просвітництва, автори критичних статей в основному харак-
теризували православні монастирі як позбавлені будьякої користі установи в 
сучасному їм суспільстві, виправдати існування яких може тільки їх більш ак-
тивна соціальноблагодійна робота.  

М.М. Лісовий, один з авторів сучасного збірника наукових нарисів, при-
свячених монастирям і чернецтву [7], пропонує багатший відтінками погляд на 
проблему взаємин Петра I і чернецтва. На його думку, Петро I поєднав у собі два 
протилежні образи: образ гонителя християн, подібно Діоклетиану, а також об-
раз рівноапостольного Костянтина, який визнав християнство державною релігі-
єю. «Можливо, дійсно, чернецтва – у тому числі, пропорційно, його містичного й 
інтелектуального «ядра» – у результаті петровських і катерининських репресій 
чисельно ставало усе менше. Але зате якісний, богословський рівень эклезіо-
логічної, аскетичної, якщо завгодно, православнодержавної свідомості стає вище» 
[7, 218]. Духовнопросвітницький подвиг Паїсія Величковського, старців Оптиної 
пустині виявився, на думку вченого, парадоксальним наслідком цих реформ. 

Кінець XIX – початок ХХ ст. є часом початку повороту церкви до патристи-
чної основи, відродження в монастирській культурі й посиленню інтересу до неї з 
боку дослідників, що стоять на позиціях наукового підходу. Церковнонауковий 
підхід представляють праці професорів і викладачів низки духовних академій – 
Московської, Київської, Петербурзької, Казанської та ін. (М.О. Скабалланович, 
Є.Є. Голубинський). 

Науковий погляд на феномен чернецтва в цей період пов'язаний, насампе-
ред, з необхідністю більш детально вивчити його історію із залученням топогра-
фічних, археологічних досліджень, які, однак, зосереджені на розв'язанні 
конкретної проблеми, часто є фрагментарними й позбавлені цілісності. Треба 
сказати, що вивчення монастирів і чернецтва й в XVIII – XIX ст., і в більш піз-
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ній період імпліцитно входило до складу досліджень з історії церкви, християн-
ської культури в цілому. 

Після 1917 р. центр вивчення релігійних феноменів переміщається в Па-
риж, де відкривається СвятоСергіївський богословський інститут. Працюючий 
там протоієрей Георгій Флоровський був одним з тих, хто зміг у суперечці «іо-
сифлян» і «нестяжателів» (у своїй фундаментальній роботі «Шляхи російського 
богослов'я», яка не втратила свого наукового значення й донині) побачити на 
тільки господарськоекономічне питання про монастирські володіння, але зустріч 
старого й нового, потенціалу розвитку культури (що розуміється як духовність) і 
його відсутності, зустріч двох ідеологій монастирського облаштування. 

Нечисленні дослідження монастирського життя радянського періоду відрі-
зняє сильна ідеологічна ангажованість, чому вони й не можуть розглядатися в 
якості науково об’єктивних. 

Аспектом монастирського життя, який у підсумку виявився найбільш до-
слідженим, є землеволодіння й господарська діяльність монастирів. На думку 
О.І. Количевої, цьому послужили дві причини: поперше переважна частина, до-
кументації, що збереглася в монастирських фондах і архівах, відбивала, насам-
перед, їх економічну діяльність, а подруге, у період XIX – ХХ ст. і особливо в 
післяреволюційну епоху зріс інтерес (знову ж таки, через низку ідеологічних 
причин) до економікосоціальних питань побутування обителей [7, 99]. 

Другим найбільш вивченим аспектом життя монастирів є їхня історія. По-
ряд з роботами Є.Є. Голубинського, І.К. Смолича, М.В. Кудрявцева цьому пи-
танню присвячена низка робіт, що нещодавно вийшли друком – Н.В. Синициної, 
П.Н. Зирянова, В.В. Климова. 

В.В. Климов у своїй докторській дисертації й монографії розглядає соціа-
льну діяльність українських православних монастирів з позицій україноцентриз-
му й декларує бажання розглянути проблему максимально об'єктивно, з опорою 
на першоджерела аскетичної й чернечої писемності. Разом з тим, соціальна дія-
льність монастирів розглядається автором як єдино можлива й гідна для цього 
інституту церкви, а його власне релігійна діяльність багаторазово оцінена в не-
втішних виразах. Серед них: «скуті православновізантійською ортодоксією», 
«прокрустове ложе східнохристиянської аскетики», «рутинного виконавця бо-
гослужбових, обрядових функцій і аскетичніх вправ». У якості висновку дослі-
дник відзначає: «Парадоксально, але найбільш суспільно значущих духовних 
злетів українські монастирі досягали тоді, коли виходили за межі приписів суто 
релігійноцерковного призначення, і навпаки, перетворювалися у звичайну сак-
ральну структуру, коли діяли за прийнятими в церкві правилами та інструкція-
ми» [4, 858]. Соціальна діяльність монастирів мислиться автором такою, яка 
«відповідає життєвим інтересам і потребам всього суспільства, а не лише кор-
поративним цілям церкви, монастирів або чернецтва. Йдеться про діяльність, 
яка, будучи зумовленою церковномонастирськими цілями чи потребами, надалі 
стала важливою, масштабною, корисною для суспільства загалом і в якій перві-
сна сакральна зорієнтованість, мотиви та форми вияву поступово мінімізували-
ся» [4, 5]. Справа в тому, що з погляду Православ'я, саме молитовна, бого-
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службова діяльність ченців і є суспільно корисною. Історія монастирів свід-
чить, що чим більше мінімізується сакральна орієнтація соціальної діяльності 
монастиря, тем менше він відповідає своєму споконвічному призначенню й тим 
частіше виникають здивовані питання про правомірність і необхідність його іс-
нування як церковного й релігійного інституту. Хочеться зазначити, що аналіз 
інституту монастиря й феномена чернецтва з культурологічної точки зору до-
зволяє не втратити ці важливі нюанси для адекватного розуміння цього склад-
ного явища. 

Приблизно із другої половини ХХ ст. можна простежити появу нового аспе-
кту в поглядах на досліджуваний феномен, що виразилося словосполученням 
«монастирська культура». Необхідність виділення цього терміну була обумовлена, 
очевидно, низкою факторів, а саме: а) виникненням культурології як науки й на-
вчальної дисципліни; б) розширенням рамок поняття «культура» до визначення 
«усе те, що зроблене людиною»; в) зростанням інтересу до релігії в посткомуніс-
тичний період; г) значною фрагментарністю, відсутністю цілісності в наявних до-
слідженнях монастирів і чернецтва. Крім того, довгий час під впливом процесів 
секуляризації, що беруть початок в ХVII–XVII ст., багато чому з того, що 
пов’язане з релігією й Церквою (аскетиці, містиці, світогляду, манері поведінки та 
ін.) у приналежності до культури було відмовлено. У зв’язку із цим, здійснювали-
ся переважно мистецтвознавчі дослідження так званої матеріальної культури – 
монастирських ансамблів, іконопису, часто у відриві від їхнього духовного напов-
нення.  

Не секрет, що найчастіше й самі представники Церкви протиставляли по-
няття «релігія» – «культура». Проте, мав місце й інший погляд (Г. Флоровський, 
С. Булгаков, І.Ільїн та ін.), згідно з яким монастирі (і, ширше – Церква) брали ак-
тивну участь у культурній творчості. 

З кінця ХХ століття на території ряду країн СНД, населення яких історично 
тяжіє до Православ’я, а також Болгарії, Сербії й ін. йде обговорення проблеми 
«Церква й культура». Низка проведених конференцій орієнтовані на дослі-
дження монастирської культури, а саме: «Монастирська культура: Схід і Захід» 
(СанктПетербург, Росія, 2 червня 1998 р.), «Манастирската культура на Балка-
ните» (Самоков, Болгарія, 29 септември – 1 октомври 2002 р.). У рамках дослі-
дження цієї проблеми з'являються такі дефініції як «релігійна культура», 
«християнська культура», «церковна культура», «культура прицерковного ко-
ла», «монастирська культура». 

Визначення останнього поняття (так само як і визначення «культури» у 
цілому) не має загальновизнаного підходу. Тут можна простежити багато точок 
зору. Так дослідник Т.М. Арцибашева у своїй кандидатській дисертації «Мона-
стир на стику культур» (1997) [1, 2] пропонує визначати монастирську культуру 
як «цілісний спосіб буття (мети, засоби, результати) конкретної локальної хрис-
тиянської спільності, який складається в особливий історично мінливий тип 
культури». Слід зазначити, що настільки широкий погляд може бути застосова-
ний не тільки до монастирської культури, але й до іншого типу християнської 
спільності, наприклад, парафії, общини, братства. Автор також характеризує 
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монастирську культуру як «релігійномонологічну за своєю природою», що, на 
нашу думку, є таким, якщо розглядати це явище з позицій секулярної культури, 
для якої Бог не є особистістю й суб'єктом дії. Якщо ж урахувати й православ-
ний погляд, то монастирська культура диалогічна в системі «людина – Бог». От 
як про це пише відомий сучасний богослов Іларіон Алфеєв: «Вихід <…> люди-
ни із самої себе так само необхідний для зустрічі з Богом, як і сходження <…> 
Бога назустріч людині. Сама містична зустріч із Богом стає, таким чином, пло-
дом синергії, спільної дії людини й Бога, що з’єднуються один з одним у гар-
монійній єдності» [3, 372]. Щодо ж соціального типу монастирської культури з 
його розвиненими економічними, суспільноблагодійними, художніми та ін. 
зв'язками, то мова може йти про її полілогічність у системі «монастир – Бог, су-
спільство, особистість». 

З погляду І.Г. Родченка (робота «Культура Валаамського монастиря в се-
редині XIX століття», 2003) монастирська культура є органічною системою 
учасників (послушників і ченців), видів діяльності (пильнування, трезвіння, мо-
литва, послух і т. ін.) та відносин (адміністративна й духовна ієрархія, братерс-
тво), де кожна частина існує як засіб для досягнення особистої духовної 
досконалості кожним членом громади [9]. 

Болгарський дослідник Р. Малчев у дослідженні «Фольклор і релігія» 
(1999) [6] визначає монастирську культуру як феномен, що виник у результаті 
взаємодії між канонічною християнською культурою, реалізованою в монас-
тирських умовах, чернечою творчістю й локальною народною традицією, яка 
склалася в селах, пов'язаних з монастирем. 

Полемізуючи з Р. Малчевым, Ю.Г. Кучмаєва в дисертації «Духовні осно-
ви монастирської культури середньовічної Болгарії» (2003) [5] зауважує: «Од-
нак правомірно порушити питання й про інше, більш вузьке тлумачення 
поняття й феномена «монастирська культура», співвідносячи його із якістю по-
всякденного життя середньовічного чернецтва, з подвигом духовного життя на-
сельників монастирів і скитів, що свідчить про найбільш досконале явлення у 
світі завітів християнства».  

Разом з тим, у закордонній традиції (наприклад у США) є прийнятим де-
що інше формулювання – «чернеча культура». Так, др Доан Модианос (Doan 
Modianos), associate vicepresident for strategic planning at UCF уважає, що «біль-
шість учених віддає перевагу прикметнику «чернеча культура» на відміну від 
складного іменника «монастирська культура», яке має більш загальний зміст. 
Термін «чернеча культура» припускає розвиток безлічі вмінь і навичок. Можна 
сказати, наприклад, що для двадцятого століття християнський чернець, пред-
ставник «чернечої культури» буде означати не тільки освіченість у всьому, що 
має відношення до теології, традиції й літературі, а також мистецтва, архітекту-
ри, поезії і т. ін., але й пізнання в інших релігійних культурах». На думку ієромонаха 
Іони (Паффхаузена), митрополита всієї Америки й Канади, «чернеча культура є не 
що інше, як слухняність Євангелію через проходження за нашими духівниками, які 
передають нам досвід життя за Євангелієм у всій його повноті» [8]. 
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Неважко помітити, що зміст усіх наведених визначень балансує між дво-
ма полюсами: прагненням підкреслити більшою мірою об’єктивовану, втілену 
або духовнозмістовну складову монастирської культури, її зв'язок зі світом або 
її зречення світу. Тут, імовірно, і можна провести певну грань між культурою 
«монастирською» та «чернечою». 

Крім того, монастирська культура не являє собою якийсь моноліт. Цілком 
правомірно виділити такі три її типи, як тип соціального служіння, споглядально-
го напрямку й «ученого чернецтва». 

Таким чином, відносно нове поняття «монастирська культура» лише намі-
чає приблизне поле необхідних культурологічних досліджень, не визначаючи ви-
черпно цього феномена. Поряд із наявними численними дослідженнями його 
окремих проявів – архітектури, містики, аскетики, історії, літературної творчості, 
музики, кухні та ін., сучасна культурологія повинна поглянути на православне 
чернецтво як на цілісний тип культури через систему її маркерів. 
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ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ – ЯК ТВОРЕЦЬ  

ЦІННОСТЕЙ «ЕЛІТАРНОЇ» КУЛЬТУРИ 
 
У статті розглядаються основні концепції «елітарної» культури. Автор статті 

зосереджує особливу увагу на обдарованій особистості, яка є тим культурним проша-
рком, який становить меншу, але найвищу в розумовому і моральному відношенні ча-
стину суспільства. Обдаровані та геніальні особистості є важливим стратегічним 
ресурсом будьякої країни. В статті визначається співвідношення понять «культурна 
еліта» та «обдарована особистість».  

Ключові слова: культурна еліта, обдарована особистість, елітарна культура, 
культурні цінності.  

 
The article covers the basic concept of the «elite» culture. The article focuses atten-

tion on gifted person who is the cultural layer, which is smaller but best mentally and mor-
ally part of society. Gifted and genius is an important strategic resource of any country. The 
article is determined by the ratio of the concepts of «cultural elite» and «gifted personality». 

Key words: cultural elite, gifted personality, elite culture, cultural values. 
 
Культурологи виділяють дві основні соціальні форми існування культури: 

«масову» та «елітарну», що розглядаються ними у якості антиподів. Це визначено 
особливостями виробництва та споживання культурних цінностей у сучасному 
демократичному суспільстві. Актуальною проблемою філософської та культуро-
логічної наук є визначення місця обдарованої особистості у творенні цінностей 
«елітарної» культури. 

Дослідженню питанню «еліти» та ролі обдарованої або геніальної особисто-
сті в творенні «елітарної культури» присвятили свої праці такі відомі філософи та 
соціологи, як ЖанПоль, М. Бердяєв, А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, Х. Ортега-і-Гассет, 
А. Токвіль, М. Мосс та інші [12; 5; 13; 1422; 25; 27]. 

В науковій праці російського економіста Т.І. Заславської «Сучасне російсь-
ке суспільство: соціальний механізм трансформації» визначаються три ієрархічні 
рівні вищої страти суспільства: перший – верхній, або субеліта, другий – середній, 
третій – нижчий, або базовий прошарок правлячої еліти. Вчена характеризує їх як 
основних акторів соціокультурного процесу. Ключовою є думка Т.І. Заславської 
про вагомий вплив правлячої еліти на трансформаційні процеси, які відбуваються 
в сучасному соціокультурному просторі [6]. Це дає підстави автору статті говори-
ти про актуальність дослідження місця і ролі еліт в трансформації культурних 
цінностей сучасного суспільства.  

Виробниками і споживачами «елітарної культури» є вищий привілейова-
ний прошарок суспільства. Еліта походить від французького elite – найкраще, 
відбірне, обране. Слід зазначити, що саме поняття «еліта» з’явилося в інтелек-
туальному дискурсі на початку ХХ ст. Водночас продукти елітарної культури 
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завжди були розраховані на людей, які спроможні зрозуміти і оцінити майстер-
ність, віртуозність, новаторський пошук її творців. 

Найбільш поширеним в науковому обігу є розуміння «еліти», як особли-
вого прошарку суспільства, що має специфічні здібності і реалізує їх у конкре-
тних видах діяльності. Водночас необхідно розрізняти поняття «еліта» в 
соціологічному та культурологічному значенні. В першому випадку «еліта» 
означає приналежність до вищої страти суспільства. В другому – це поняття 
перш за все пов’язано з високим рівнем духовного розвитку окремої особистос-
ті, яка може належати до різних соціальних груп. Ознакою культурної еліти є 
перш за все її висока духовність та моральність, сформована система цінностей, 
розвинений естетичний смак. На думку культурологів, справжнє мистецтво у 
першу чергу спрямоване на задоволення запитів та потреб представників еліти.  

У різних наукових працях застосовується словосполучення «духовна елі-
та» у значенні творців та споживачів високої культури. Якщо розглядати понят-
тя «духовна еліта» крізь призму соціологічної науки, то воно має означати 
приналежність індивідів до вищого духовного стану, верхівки духовенства. 
Водночас у культурологічному значенні поняття «еліта» тісно пов’язане із по-
няттям «елітарної культури», а тому концептуально, найбільш доречним є засто-
совувати його у словосполученні «культурна еліта». В умовах демократичного 
суспільства представники останньої можуть належати до різних соціальних страт 
або груп. 

Відомий німецький письменник романтичної епохи Жан-Поль (Йоганн Па-
уль Фрідріх Ріхтер) (1763–1825) у своїй праці «Підготовча школа естетики» особ-
ливе місце приділяє геніальній особистості, як творцю культурних цінностей. 
Одна із його програм має назву «Про генія». Згадуючи про геній Моцарта, Ше-
кспіра та Шиллера, Жан-Поль вказує на те, що людську обдарованість 
пов’язують із інстинктивно діючої силою, яка виявляється через філософський 
та поетичний інстинкти, або через художній інстинкт віртуоза. Насправді, генії 
є різнобічно розвиненими особистостями, які наділені особливою проникливіс-
тю, гостротою розуму, розсудливістю, мудрістю та науковою обізнаністю: 
«Односторонній талант дає один тон, як струна клавіра, коли її ударяє молото-
чок, – але геній подобний Эоловій арфі: одна й та сама струна розігрується ба-
гатообразністю звучаннч від багатообразності дуновіння вітру. У генія всі сили 
цвітуть одночасно…» [5, 86–87]. Жан-Поль переконаний, що у душі генія лунає 
голос божественного інстинкту, який вчить споглядати земне буття у цілісному 
вигляді. В творчості геніїв панує гармонія та краса, яка відображається відразу 
від обох світів: земного та космічного. 

Світогляду генія письменник протиставляє талант людини, яка схильна 
принижувати значення божественної ідеї. Мало талановиті прозаїки, які напов-
нили свою душу земним єством, найчастіше звертаються до тем бідності, боро-
тьби індивідів з міщанським побутом. Митці, які обділені видатним талантом, 
безжалісно знищують у житті все піднесене. Поза їхньою увагою залишаються 
такі важливі теми, як висока любов та віддана дружба. Жан-Поль вважає, що 
лише справжній митець, озброївшись знаменами Слави та Любові до Вітчизни, 
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здатний незалежно й вільно рухатись вперед: «життя – вільне, смерть – прекра-
сна, коли їх торкається геній» [5, 95–96].  

У наукових працях філософа «срібної доби» Миколи Бердяєва визнача-
ється вплив «культурної еліти» на соціокультурний розвиток країни [1, 2]. В 
умовах станового суспільства поняття «культурна еліта» розглядається ним в 
значенні аристократії духу. М. Бердяєв вважав аристократів справжніми твор-
цями культури, носіями духовних, пізнавальних, моральних та естетичних цін-
ностей. Ці якості є визначальними для існування духовної аристократії, яка, на 
його думку, не зникне і в умовах безкласового суспільства. Позбутися еліти – 
для культури має означати – втратити високу якість, культурну цінність. Спра-
вою справжніх творців не може бути принизливе пристосування до масового 
соціального руху. Їхня місія полягає в облагородженні цього руху, внесенні в 
нього аристократичного початку якості [1]. 

М. Бердяєв підкреслював, що багато його сучасників продовжують вва-
жати себе елітою, пристосувавшись до життя під зовнішнім примусом, змінив-
ши власним переконанням. Результатами їх інтелектуальної діяльності стали 
духовне приниження, користолюбство та схильність до утилітаризму [2, 24]. 
Великі сподівання філософ покладав на християн, які не зреклися віри, а є 
справжньою духовною силою світу [2, 39].  

Розвиваючи елітарну ідею, М. Бердяєв виявляв покликання народу через 
його видатних митців, на противагу безликій колективності; підкреслював все-
народне значення неповторних індивідуальних надбань таких геніїв, як 
О.С. Пушкін та Л.М. Толстой [2]. 

Особливе місце у творенні культурних цінностей М. Бердяєв відводив 
окремій особистості, наголошуючи, що еліта не повинна творити у відриві від 
власного народу, а навпаки, – бути виразником духовних сподівань мас, викону-
вати свою культуротворчу та історичну місії. В своїй праці «Самопізнання», 
М. Бердяєв писав: «Нещастя культурного ренесансу початку ХХ ст. було в тому, 
що в ньому культурна еліта була ізольована в невеликому колі і відірвана від ши-
роких соціальних течій того часу. Це мало фатальні наслідки в характері, яка при-
йняла російська революція … Російський народ того часу жили в різних поверхах 
і навіть в різних століттях» [1, 149].  

На думку М. Бердяєва, культурна еліта на початку ХХ ст. пережила важку 
кризу, їй загрожувало загальне зникнення в соціальному просторі. Причиною 
стала її ізоляція, гординя й презирство до всього того, що відбувалось з власним 
народом, недостатнє усвідомлення високої відповідальності за його майбутнє, не-
здатність спрямувати вольові зусилля на перетворення культурноісторичної ситу-
ації, яка склалася в революційно налаштованому суспільстві. На думку М. Бер-
дяєва, справжня культура може бути лише «загальнолюдською», яка обов’язково 
передбачає наявність аристократичного елементу [1]. 

В основу визначення поняття «елітарної» культури (англ. High culture, 
нім. Hochrultur) покладено існування специфічних форм мистецтва, зрозумілих 
лише невеликій групі людей, які мають високі духовні запити, розвинені есте-
тичні смаки та художню сприйнятливість. Вважається, що їй притаманний 
складний, вишуканий, новаторський характер. Як «елітарна», так і «масова» 
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культура є продуктами з одного боку, – культурного розвитку всього людства, з 
іншого, – творчої діяльності окремої особистості.  

В своїй праці «Світ як воля та уявлення» Артур Шопенгауер обґрунтовує 
концепцію елітарної культури, вихідним пунктом якої став культурноантропо-
логічний поділ людей на два типи «людей корисних» (маси) і «людейгеніїв». 
Останні є естетично обдарованими людьми, що схильні до філософськохудож-
ньої творчості [27]. В своїх працях філософ шукає і утверджує особистісне на-
чало в елітарній культурі. 

Основною рисою його вчення є відокремлення волі від пізнання; жодний 
організм, у тому числі і людське життя, є нічим іншим, як розкриттям волі. Голо-
вна теза «філософії життя» А. Шопенгауера полягає в тому, що універсальний 
об’єкт волі – «воля до життя», першим правилом якого є інстинкт само-
збереження. Останній призводить людину до егоїзму, й виступає джерелом усіх 
її вчинків. У своїх естетичних поглядах А. Шопенгауер стверджує «ідеал бездія-
льності», самозречення. Така ірраціоналістична демонстрація проти споглядаль-
ного раціоналізму отримала назву «бунт проти розуму». Засобами філософського 
пізнання необхідно виявити завдання, які стоять перед людьми, а потім – подо-
лати два етапи самознищення волі, перший – естетичне споглядання; другий – 
моральне самовдосконалення, завдяки якому відбувається зміна поведінки в 
потрібному напрямку.  

А. Шопенгауер виходить з того, що кантівському терміну «явище» проти-
ставляє термін «уявлення», який обіймає все, що дано нам у чуттєвому сприй-
нятті. «Світ як уявлення» – в цьому виявляється суб’єктивноідеалістична 
інтерпретація раціонального пізнання. Ідеї осягаються лише шляхом чистого 
споглядання, котре повністю розчиняється в об’єкті. Геній має особливі здібності 
до споглядання. Геніальність є нічим іншим, як повною об’єктивністю. Об’єк-
тивне спрямування духу протилежне до суб’єктивного, котре звернено до самої 
особистості, тобто до її власної волі. На думку філософа, геніальність – це здат-
ність перебувати у чистому спогляданні, можливість, в момент творчого стану, 
не звертати увагу на власні інтереси, прагнення та цілі, повністю відсторонюва-
тися від своєї особистості, залишаючись лише чистим суб’єктом пізнання, так 
званим «оком світу». Геніальність індивіда найбільшою мірою розкривається 
через реалізацію його пізнавальних здібностей. На думку А. Шопенгауера, жи-
вий неспокій геніальних індивідів виявляється в неможливості повного задово-
лення його власних пізнавальних потреб. Генії мають невтомні прагнення, 
займаються безперервним пошуком нових і вартих роздумів об`єктів, прагнуть 
спілкуватися із собі подібними, рівними до них істотами. На відміну від геніїв, 
звичайні люди як правило задоволені дійсністю, повністю розчиняються в ній, 
повсюди знаходять собі подібних. В повсякденному житті вони найбільше часу 
приділяють пошуку відчуття комфорту. 

А. Шопенгауеру протиставляє елітарну та масову культури. В основі 
першої, на його думку, лежить воля геніальних індивідів, друга – має переваж-
но споживацький характер. Водночас філософ підкреслює, що здатність геніа-
льної особистості пізнавати ідеї речей, бути корелятом ідеї, а отже не просто 
індивідом, але й «чистим суб’єктом пізнання», більшою або меншою мірою 
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властива усім людям. В противному випадку, у більшості була б відсутня здат-
ність насолоджуватися творами мистецтва, створювати їх, сприймати прекрасне 
і піднесене тощо. Геній перевершує інших людей своїми інтелектуальними мо-
жливостями, легко осягає складні речі, має надзвичайно розвинену фантазію, 
яка дозволяє йому виходити за межі реально існуючих об`єктів, бачити в речах 
більше, ніж існує в природі, прагне постійно розширювати особистий світогляд. 
А. Шопенгауер також наділяє еліту здатністю зцілювати людство від порочних 
пристрастей [27]. 

У працях Ф. Ніцше: «Народження трагедії із духа музики» (1872 р.), 
«Людське, занадто людське» (1878 р.), «Весела наука» (1872 р.), «Так говорив 
Заратустра» (1884 р.) сформульовано елітарну концепцію, яка виявляється в 
ідеї існування «надлюдини». Остання постає в образі привілейованої особи, яка 
наділена унікальною розумовою та естетичною сприйнятливістю. Центральним 
поняттям ніцшеанства є «воля до влади» – як основного права сильного. Для 
Ніцше не існує поняття вчителів і учнів. Він вважає, що кожен повинен само-
стійно створювати власне й неповторне життя. «Воля до влади» – це зведення 
докупи якісних станів психіки (інстинктів, емоцій, інтелекту тощо). В діяльнос-
ті великого полководця, у творчості художника або вченого воля до влади мак-
симальна, в якій найбільшого виразу досягає самовладання та самовизначення. 
Життя тотожне інстинкту зростання, влади, нагромадження сил, впертого існу-
вання; якщо воля до влади відсутня – істота деградує. Волюнтаристська філо-
софія Ф. Ніцше позначається на його бажанні здійснити переоцінку цінностей з 
метою відродження «моралі пануючих», що спирається на наступні принципи: 
єдиною безумовною цінністю є «цінність життя»; природна нерівність людей, 
пов’язана з життєвими силами та «волею до влади»; сильна людина вільна від 
моральних обов’язків і не зв’язана ніякими моральними обіцянками. Усім цим 
вимогам, відповідає апологія «надлюдини».  

В праці «Народження трагедії із духа музики» Ф. Ніцше зазначає, що го-
мерівська «наївність» може розумітися лише як абсолютна перемога аполоніч-
ної природної ілюзії, коли дійсна мета ховається за образом химери. Ми 
простираємо руки до останньої, а природа обдурює нас і досягає першої. У гре-
ках «воля» прагне побачити саму себе у світі мистецтва, під час творчого пере-
втілення генія. Для прославлення волі люди починають усвідомлювати себе 
достойними такої слави, вчаться пізнавати себе творінням, вартим жити у вищій 
сфері. Греки здійснюють це настільки майстерно, що досконалий світ їхнього спо-
глядання вже не виступає для них імперативом чи докором. Сфера краси, втілена в 
образах олімпійців, відображується в людському прагненні досягти подібної до-
сконалості. За допомогою ідеалу краси, еллінська «воля» починає боротися з ін-
шим ідеалом – мудрістю людського страждання. На думку Ф. Ніцше, перемога 
грецької волі втілилась в образі художника Гомера [15]. 

Захоплюючись його творчістю, філософ наблизив власну апологію «над-
людини» до образу античних богів. Так само, як і у міфологічних героїв, у ніц-
шеанської «надлюдини» виявилася недорозвиненою етична рефлексія. 
Вседозволеність, притаманна моральній поведінці Олімпійських богів, втіли-
лась в образі «надлюдини» Ф. Ніцше. Особливий трагізм реалізації волюнтари-
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стської ідеї в реальному житті виявився через існуючий антагонізм між фізич-
ною, інтелектуальною досконалістю, розвиненим естетичним смаком та недо-
розвиненою людською моральністю. 

У своїй праці «Народження трагедії або Еллінство і Пессимізм» Ф. Ніцше 
зазначив, що сучасна демократія містить у собі певні симптоми занепаду сили, на-
ближення старості, фізичної втоми. Водночас всупереч усім «сучасним ідеям» та 
упередженості демократичного смаку, людський оптимізм виступає попереду пе-
реважання доречності, практичного та теоретичного утилітаризму [16]. 

Російський православний мислитель М.К. Леонтьєв (1831–1891), вивчаючи 
людську геніальність дійшов висновку, що духовна обдарованість має цінитися 
вище, ніж інтелектуальна. Як і Ф. Ніцше, він виступив проти потворного та жорс-
токого утилітаризму, позбавленого етичного сенсу [7]. 

В XX ст. головні ідеї А. Шопенгауера та Ф. Ніцше були узагальнені в елітар-
ній культурологічній концепції відомого іспанського філософа Х. Ортега. В роботі 
«Дегуманізація мистецтва» (1925 р.) ним визначаються основні тенденції розвитку 
художнього авангарду ХХ століття, й стверджується, що нове мистецтво є усвідом-
леним, через що залишається непопулярним, зверненим до еліти, а не до маси. Х. 
Ортега поділяє публіку на два класи: тих людей, котрі його розуміють, і тих, – котрі 
не здатні його зрозуміти. На його думку, нове мистецтво звернене до обдарованої 
меншості, здатне викликати роздратування у маси [21].  

Філософ визнає, що маси продовжують створювати справжні культурні 
цінності, як це було в попередні півтора століття. Музика Стравінського, або 
драма Піранделло викликали соціологічний ефект, який вимагав від масової 
публіки більш розвинених художніх смаків. Нове мистецтво сприяло тому, щоб 
найкращі представники народу пізнали самих себе, розкрили своє справжнє 
призначення, навчилися помічати серед загальної маси індивідуальність. На 
думку Х. Ортеги, як в політиці, так і в мистецтві почали формуватися два ранги 
людей: звичайних та видатних осіб. Останні виявилися здатними зцілити Євро-
пу, побороти в ній хаотичну, позбавлену форми суспільну організацію. Складні 
естетичні переживанні, породжені самими масами, сприяли віддаленню та від-
чуженню людей від стихії повсякденного життя. В цьому, як вважає Х. Ортега, 
й виявилася основна суть «дегуманізації» нового мистецтва [21]. 

В іншій книзі «Повстання мас» (1929–1930) Х. Ортега здійснює аналіз не-
спокійної європейської суспільної ситуації, котра склалася у 20–30-х рр. ХХ ст. 
У попередньому ХІХ ст. людство мало досить помітні завоювання (наприклад, 
перемогу демократії та парламентаризму, розвиток техніки і т. ін.). Однак вже 
на початку ХХ ст. почалися суттєві історичні зрушення, пов’язані із збільшен-
ням численності людей, людської маси. Завдячуючи досягненням минулого 
століття більшість європейського населення відчуло легкість життя і одночасно 
позбавилося моральної вимогливості до себе. У більшості зникло відчуття від-
повідальності перед сучасним і прийдешнім, знизилася повага до людини праці. 
Цей історичний момент Х. Ортега називає «повстанням мас». В очах багатьох 
критиків цим терміном філософ закріпив за собою уявлення, як про консерва-
торааристократа та прихильника елітарного устрою [22]. 
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В своїй книзі Х. Ортега також зіставляє поняття «маси» та «еліти». Тер-
мін «еліта» він вживає у значенні політичної або владної верхівки, «вибраної 
меншості», на відміну від «аристократії», яка є родовим або привілейованим 
прошарком суспільства. Під «елітою» філософ розуміє культурний прошарок 
суспільства – «обдаровану меншість», яка є найвищою в розумовому і мораль-
ному відношенні, володіє особливим «органом сприймання», до якого апелює 
художник. На думку Х. Ортеги, саме вона сприяє суспільному прогресу. В су-
часному мистецтві еліта має вчитися розуміти власне призначення, бути в мен-
шості, боротися з несформованими смаками та культурою більшості, володіти 
суспільними ідеями та культурою, утримувати ті основи, на яких тримається 
цивілізований світ [21]. 

Типовим проявом елітарної культури виступає теорія і практика «чистого 
мистецтва» чи «мистецтва для мистецтва», котра зайшла своє втілення у ряді 
течій вітчизняної, російської та західноєвропейської художньої культури.  

В Росії, на межі XIX–XX ст., ідеї елітарної культури активно формували і 
впроваджували представники творчого об’єднання «Світ мистецтва» (1916–
1920), засновниками якого стали петербурзький художник О.М. Бенуа та теат-
ральний діяч С.П. Дягілев. Художники «Світу мистецтва» вважали пріоритет-
ним естетичний початок у мистецтві, й тому прагнули до розвитку модерну та 
символізму [12]. Так само, як К. Леонтьєв та Ф. Ніцше, лідери «світмистецтни-
цтва» абсолютизували особистість художника. Обов’язковою вважалась наяв-
ність у будьякому образотворчому та музичному творі особливого авторського 
бачення дійсності, митець зобов’язаний був керуватися високими естетичними 
вимогами. Під «совістю мистецтва» розумілася його суб’єктивна щирість, пра-
гнення до ідеального відображення світової краси. 

Демократичний устрій призвів до руйнування відносин традиційного сус-
пільства та емансипованості людських мас. В праці французького історика, со-
ціолога і політика ХІХ ст. Алексіса де Токвіля «Про демократію в Америці» 
зазначається, що аристократична система поєднала всіх громадян у єдиний дов-
гий ланцюг, що простягнувся від селянина до пана. Демократія розірвала цей 
ланцюг і роз`єднала зв’язки [25, 340]. В суспільстві, де скасовано феодальні 
привілеї та панує рівність, особливе значення мають лише індивідуальні від-
мінності між людьми, які пов`язані із їхніми здібностями, обдаруванням, осві-
тою та добробутом. Демократичний устрій вчений тісно пов`язує з розвитком 
звичаїв, культури, науки та цивілізації. 

На думку А. Токвіля, саме у театрі помітними стають усі негативні та по-
зитивні аспекти розвитку літератури і мистецтва демократичного суспільства. 
Основною вимогою представників сучасної театральної публіки є бажання ба-
чити на сцені когось схожого на неї, що має звичайні життєві проблеми. Вона 
не зацікавлена повертатись обличчям до минулого, і не хоче брати участь в ін-
телектуальних подорожах історією. Їй не властиві коди елітарної культури, 
адже сучасним театралам не подобаються пошуки багатоповерхових сенсів та 
значень. 

Вчений вказує на те, що театр демократичного суспільства відрізняється 
від театру елітарної (аристократичної) культури, перш за все тим, що тут не іс-
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нує цензури, за допомогою якої б еліта обмежила невигідні для неї теми, або 
визначила, які соціальні прошарки не заслуговують на відображення у театрі. 
Публіка елітарного театру зазвичай прагнула бачити на сцені героїв із вищих 
станів суспільства, її хвилювала лише доля королів. Аристократія також 
нав’язувала уподобаний нею стиль театральним авторитетам. Таким чином від-
творювався однобічний образ людини, котрий взагалі не відображував реальні 
характеристики людей минулого часу. 

Зовсім інакше справи виглядають в демократичному театрі, де глядачі не 
мають подібних пристрастей, або антипатій. Їм подобається, коли на сцені від-
бувається хаотичне змішування різних людських доль, пристрастей та ідей, з 
якими вони зіштовхуються у повсякденному житті. Саме такий театр стає більш 
цікавим, простим і правдивим [25, 325]. Не зважаючи на те, що в умовах капі-
талістичного суспільства продовжує існувати нерівність між людьми, пов’язана 
з їхнім добробутом, освітою та обдарованістю, А. Токвіль заперечує необхід-
ність існування «елітарної» культури в умовах американської демократії.  

Сучасний американський історик і публіцист Деніел Бурстін вважає, що 
для цивілізації Старого Світу був властивий аристократичний характер, коли 
культура і матеріальний добробут знаходилось у руках небагатьох. Згодом, 
американська цивілізація, виконуючи демократичну місію, широко розподілила 
власність і надала їй нових форм. Ліберальні рухи раннього етапу сучасності 
піднесли знання із грецької, латинської, арабської культур на свіжий простір 
рідної мови. Мистецтво було зорієнтоване таким чином, щоб зробити його 
більш доступними і привабливими. Витонченість тепер знаходилась у межах 
досягнення звичайних громадян [3, 526–527].  

«В ораторстві – джерело свободи, – так було написано в популярному 
американському довіднику 1896 року. Мистецтво оратора має бути дійсною 
опорою та підтримкою для свободи, і лише тирани зацікавлені в тому, щоб спо-
творювати та послаблювати дію будьяких форм красномовства. Таким чином, 
обов’язок кожної вільної держави полягає в тому, щоб сприяти розвитку ора-
торського мистецтва» [3, 386]. Напередодні Громадянської війни в країні була 
створена суто американська ораторська література, чітко визначені стандарти 
красномовства. Будьякий громадянинпатріот знав на пам'ять «Великі американ-
ські промови», а великі державні діячі, які боролися за зростання своєї популя-
рності серед народу, постійно поповнювали свої знання із скарбниці класики 
ораторського мистецтва [3, 586–587]. 

У ХХ ст. змінилася парадигма розвитку ораторського мистецтва: від мо-
делей і зразків «красномовства» і «ораторства» до індивідуума та його проблем, 
від ораторського мистецтва і «декламації» до самовдосконалення та особистого 
успіху [3, 592].  

Держави, поділені на різні стани, касти та класи, визначають для своїх 
громадян можливість користуватися різноманітними правами, пільгами та при-
вілеями. Соціалізація людини пов’язана з приналежністю до певної групи. Осо-
бисті інтереси та потреби, власне марнославство, так само як і інтереси та 
потреби друзів, зазвичай тісно пов’язані з існуванням певного співтовариства, 
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касти, стану, або класу. Представники різних суспільних прошарків, як правило, 
прагнуть розширити власні привілеї, та гаряче захищають їх від зазіхань інших.  

Чим можна пояснити виникнення «елітарних» теорій? Представники ви-
щих станів завжди прагнуть визначити власні привілеї і ознаки, зробивши наго-
лос на власному «аристократизмі». В умовах сучасного суспільства цим 
успішно займаються олігархи і політики, які прагнуть переконати «маси» в то-
му, що лише від них може залежати щастя більшості населення. Серед бізнес-
менів, наукової інтелігенції, робітників або селян формується власна корпо-
ративна етика, яка відповідає їх інтересам та потребам. Виникає поняття «еліти» 
за національними ознаками та сферою професійної діяльності, як наприклад «по-
літична еліта» або «національна гуманітарнотехнічна еліта» [4, 24].  

«Культурна еліта» може виявляти себе в різних сферах людської діяльності. 
Виникнення феномена взаємозаміни індивідів у багатьох спільнотах, посилення 
їхньої формальної свободи з точки зору «входу» в ті чи інші спільноти чи «вихо-
ду» з них, свідчить, що еліта в професійній сфері (політиці, культурі, бізнесі) не є 
сталим феноменом.  

Обдарованість і геніальність є даром Божим, як і саме людське життя. Об-
дарованість є надзвичайно яскравою характеристикою людини. До якої б наці-
ональності, класу, стану або раси не належала обдарована особистість, у всьому 
світі її інтелект та творчий потенціал розцінюються як важливий стратегічний 
ресурс країни. Як художники, так і фізикиматематики можуть належати до 
«культурної еліти», виступаючи творцями культурних цінностей. 

Проблема морального вибору між добром і злом споконвічно закладена в 
свідомості та волі людини, й стосується змісту її творчості. Існування слово-
сполучень «злий геній» та «добрий геній» свідчить про можливість реалізації 
творчого потенціалу обдарованої особистості як в позитивному, так і в негати-
вному значеннях. Водночас поняття «культурна цінність» окреслено значенням 
«спрямованість на добро». Недостатньо назвати себе «культурною елітою», й 
при цьому створювати лише сурогати та ерзаци сучасної культури, на кшталт 
бойовиків.  

Хоча свідомість масової публіки й пов’язана з новим типом чуттєвості, ві-
льним від складної вербальної та інтелектуальної інтерпретації, саме у обдарова-
них особистостей найбільше розвинена потреба розуміти або асимілювати 
мистецтво з думкою. Такі люди можуть народжуватися і формуватися в різних су-
спільних прошарках, й при цьому бути справжньою елітою, здатною створювати і 
розуміти культурні цінності сучасного суспільства. 

Водночас один з відомих художніх критиків Г. Рід наголошував, якщо 
кожний художник буде виражати лише одиничність і самого себе, то мистецтво 
стане виконувати деструктивну й антисоціальну роль. Художник, творчість 
якого спрямована винятково на самовираження, самоствердження, врешті решт 
вичерпає джерело власного натхнення. Кожна людина сама по собі є потенцій-
но невичерпною, однак, така якість розкривається в різноманітті її відносин з 
дійсністю, через взаємозв’язок із навколишнім світом, в багатоманітних людсь-
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ких стосунках. Художній твір можна назвати довершеним, якщо митець іде від 
самого життя, від рідного краю, як невичерпних джерел наснаги.  

На думку автора статті, особливе місце у творенні цінностей елітарної 
культури має відводитись обдарованій особистості, яка гідно представляє інтелект 
нації, й націлена на творчість. В самоідентифікації обдарованої особистості не 
можуть переважати соціальні, політичні або ідеологічні ознаки, які застосовують-
ся науковцями для визначення ознак політичних, духовних та інших еліт. Основ-
ний наголос в розумінні «культурної еліти» має робитися творчих досягненнях 
особистості, їх ціннісних пріоритетах та спрямованості на добро.  
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Кінець ХІХ ст. позначений активним розвитком режисерського театру. 
Режисура в цей час освоювала модель традиційного театру ХІХ ст. і стрімко її 
руйнувала. Суттєвий крок у цьому напрямі був зроблений символістами, які 
спиралися на принципово інше розуміння театру. Уявлення про мистецтво за-
галом у символістів ґрунтувалися на ідеї синтезу мистецтв заради виявлення 
певної квінтесенції, єства мистецтва. Розробляючи театральні концепції, сим-
волісти не стільки реформували театр, скільки прагнули вирватися за межу по-
езії до тотального творення мистецтва майбутнього. 

Символістський театр використовував режисерські принципи для створення 
не побутової атмосфери. Впізнанні предмети втрачали свою реальність і мали ін-
ше значення. Те, що відбувалося на сцені, було театральною реальністю, розшиф-
рованою для глядача, протиставленою йому. 

Проблема культурологічних проблем формування провідних напрямів єв-
ропейської режисури в театрі досліджувалася переважно у роботах П. Паві, 
М. Акімова, А. Арто, Л. Баткин, В. Березкин та ін, адже це, передусім, дослі-
дження, орієнтовані на конкретні театрознавчі реалії культури.  

Мета статті – визначити культурологічний контекст аналізу трансформа-
ції театральних режисерських систем Новітнього часу.  

Одним з теоретиків символістського театру був поет і драматург Пьєр 
Кійар, який підкреслював першорядне значення тексту в новому театрі і вказував 
у зв'язку з цим на новий принцип оформлення, який повинен лягти в основу гля-
дацького образу спектаклю. Розвиток декораційних принципів сприяв формуван-
ню Театру Художника, в якому спектакль залежав, перш за все, від рішення 
сценічного простору, від перетворення задуму драматурга в задумі художника. 
Спектаклі, в яких символістська модель подвійності світу передається голо-
вним чином через візуальне рішення сценічного простору, були розвинуті на 
сцені Театру д’Ар [1].  

Театри Художника, де головну роль відігравав зовнішній образ спектаклю, та 
Театри Поета, в якому всі театральні засоби підкорялися поетичному слову, зумо-
вили виникнення концепції вистави, де сценічні засоби максимально розширюва-
лися на основі використання принципу синтезу: поєднання тексту, музики, кольору, 
запаху (наприклад, постановка «Пісні пісень» П.Н. Руанара в грудні 1891 р.) [1, 39]. 
Складна побудова спектаклю передавала не внутрішню відповідність слова, звуку, 
кольору, запаху, а зовнішню їх ефектність. Однак це не применшує значення само-
го прагнення театру до створення атмосфери спектаклю, метафоричної мови, до 
відкриття нових способів впливу на глядача і до витіснення (в окремих постанов-
ках) пріоритету слова. 

Якщо Театр д'Ар створювався зусиллями поетів для реалізації їх символістсь-
ких задумів, то Театр Евр, створений 1893 року одним з найвидатніших акторів, ре-
жисерів, антрепренерів межі XIX–XX ст. Орельєном-Марі Люньє-По, – це театр 
професіоналів. Серед провідних акторів – Берт Баді, Едуар де Макс, Сюзанн Депре, 
на початку XX ст. – Елеонора Дузе. 

О.М. Люньє-По пропонував синтетичну ігрову форму, в якій крім, власне, 
драми використовувалися елементи пантоміми, театру маріонеток і театру тіней. 
Це свідчить, перш за все, про те, що режисер надавав великого значення плас-
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тиці і світлу, а також був близький до символістських ідей. Для Люньє-По ха-
рактерне використання контуру (звичайно, розмитого світлом) фігури актора, 
непомітна поява і зникнення актора, який зливається з тінню. Декларуючи оріє-
нтацію на театр тіней, режисер прагнув домогтися виразнішого малюнку, ком-
понуючи лінії фігури актора та його тіні [5, 58]. 

Особливе місце в символістському і постсимволістському театрі займає 
творчість художника, музиканта, теоретика, режисера Адольфа Аппіа, який 
підкорив сценографію спектаклю режисерському задуму. Замість декорації, що 
імітує реальну обстановку, художній образ Аппіа створює сценічну реальність, 
що складається з об'ємів, просторів і світла як головного організуючого засобу. 
Синтезуючи різні виражальні засоби, Аппіа організуючим мистецтвом визначає 
музику, спрямовуючи через неї твір на розкриття можливостей актора. Таким 
чином, на його думку, відбувається синтез двох начал: аполлонівського і діоні-
сійського, візуальноілюзорного і музичносутнісного [5, 127]. Ніцшеанська кон-
цепція трагедії, розробку якої обумовили трактати і ліричні драми Р. Вагнера, 
одержала логічне завершення і модель можливої реалізації в розробках Творів 
живого мистецтва А. Аппіа [5]. 

Говорячи про символістські шукання у сфері театру, слід відзначити й те-
атральну концепцію Стефана Малларме, який прагнув на папері зафіксувати те-
атральне дійство. Згідно із С. Малларме, лінія сюжету рухається від слова до 
слова, слова стають персонажами, літери вступають у конфлікт. В основі сюже-
ту – процес творення Книги. На аркушах і в нарисах виявляється акт читання 
твору перед публікою, одночасно – процес його створення. Виникають яскраві 
випадкові деталі цього уявлення, однак сюжет не виходить за межі самого тво-
рчого акту як речівсобі. 

В уявленні Малларме вже не актор і не поет, а «оператор», «розпорядник» 
приводить у дію спектакль. 202 аркуша «Лівр» задумані автором як сценарій 
уселенського уявлення, що відбувається в побутовій обстановці. Театр став ре-
альним життєвим процесом, але не побутовим, а святковим. Поетартист для 
С. Малларме є «розпорядником свят» [1, 98]. Цю ідею переосмислив надалі Ан-
тонен Арто, розвиваючи ідеї символістського театру, для якого актор – «розпо-
рядник священної церемонії». В процесі творчого акту «розпорядник», який 
організовує реальність, «народжує» в собі «двійника». Цей двійник – не очище-
не символістське єство, а саме існування, головне і єдине. Цей двійник – ніщо, 
даоська пустка (кун), оскільки він – не розкладання форми, а відсутність форми 
[1, 112]. Та межа форми, до якої дійшов С. Малларме, стала відправною точкою 
для А. Арто. 

Символістська концепція Книги-Твору, хоча і передбачала можливість 
публічного виконанняпроживання авторомчитцем, не могла бути реалізована в 
професійному театрі. Театр розвивався в іншому напрямі, але концепція 
С. Малларме відобразила в абсолютному, буквальному вигляді символістські 
театральні шукання. 

Початок XX століття у Франції ознаменовано появою нових театральних 
тенденцій, що долають символізм, однак при цьому органічно розвивають най-
важливіші його принципи. 
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Одним з помітних театральних явищ у Парижі 1910 р. став Театр дез Ар 
(Театр Мистецтв), заснований Жаком Руше. Замість боротьби художніх течій 
Руше пропонував певний синтез режисерських шукань, синтез різних мистецтв, 
зокрема здійснюваний запрошеними режисерами в спектаклях різних жанрів. 
Істотним моментом для розуміння естетики Театру дез Ар є його орієнтація на 
філософію Анрі Бергсона, спроба відтворення якої на сцені зумовила виник-
нення естетичнофілософського спектаклю, в якому, на шкоду інтуїтивному пі-
знанню, торжествував раціональний підхід [2, 39].  

Продовжуючи експерименти Жака Руше, інший французький режисер 
Жак Копо, фундатор театру Вьйо-Коломбьє («Старий Голубник») робить спро-
би підсумувати всі режисерські шукання від натуралізму до модерна і поєднати 
новаторство режисерського театру з театром традиційним, що спирається на 
акторську майстерність і високу класичну драматургію. Він прагнув бачити в 
сучасних площадкових виставах відродження традицій далекого Середньовіччя, 
коли, на його думку, панувала «піднесеність і чистота» традицій, висхідних не 
до народних святкувань тих років, а до літургійних дій, містеріального театру, 
що оповідає про «пристрасті Христові», «мученицьке життя святих». Тобто він 
хотів бачити театр, що впливає «на релігійні відчуття й етичне виховання наро-
ду» [2, 46]. Ж. Копо також наділяв театр особливою функцією, що, можливо, 
суперечить релігії, функцією, що утверджує велич особи, однак не за допомо-
гою її причетності до реального буття, а завдяки показуванню внутрішніх дра-
матичних процесів, що відбуваються в ній і знаходять нові душевні глибини. 

Інакше соціальна проблематика представлена у виставах Театру Насьо-
наль Популер, створеному у 1920 р. Фірменом Жемьє. Видатний французький 
режисер і актор, Ф. Жемьє головною метою театру вважав активізацію свідомо-
сті трудящих мас та етичне їх звільнення зпід гніту міщанського побуту, релі-
гійних догм та уявлень, залучення демократичних кіл Парижа до головних 
проблем століття, до мистецтва та краси.  

У воєнні роки, на хвилі опору виникають нові ідейні прагнення французько-
го театру, пов’язані з давньою мрією діячів сцени про мистецтво, близьке широкій 
глядацькій аудиторії, причому не лише столичній, а й периферійній. Цей процес 
сприяв утворенню драматичних центрів, будинків культури з постійними профе-
сійними театральними трупами в робочих передмістях Парижа, Сент-Етьєна, 
Страсбурга, Ліона, Реймса, Марселя, Тулузи, в багатьох департаментах країни. І 
тут основоположна роль належала режисурі. Саме режисери стали керівниками 
драматичних центрів, будинків культури, визначаючи політичний і художній на-
прям пошуків, репертуар, а часто і весь комплекс культурної діяльності. Серед 
цих режисерів – Роже Планшон, Робер Оссейн, Марсель Марешаль, Аріан Мнуш-
кіна і багато інших. 

Післявоєнний процес театрального розвитку є рухом від форм метафорич-
них та умовних до реальних, документально засвідчених, до максимально можли-
вого поєднання театру з життям. 

Розвиток головних мотивів післявоєнної західної драми має кілька етапів. 
Перший позначений німецькою і французькою інтелектуальною драмою, другий – 
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англійською соціальнопобутовою драмою кінця 1950х рр., а третій представлений 
жанром документальної драми, що була поширена в багатьох країнах [4, 37]. 

Західний театр середини XX ст. розпочинається з антифашистської інте-
лектуальної драми, в якій людина усвідомлює свою відповідальність перед ін-
шими людьми і право на свободу вибору; здійснити це право вона змушена в 
умовах тотального насильства, в жорстокій, трагічній, безвихідній ситуації. 
Отже інтелектуальна драма – це питання: чи в змозі людина відстояти свою 
свободу, чи їй доведеться стати маріонеткою в чужих руках; може вона поводи-
тися відповідно до своїх етичних принципів чи їй лишається покірно слідувати 
невблаганним велінням потужних зовнішніх сил. Засобом відповіді на ці пи-
тання тут є метафора і притча. 

Тяжіння до зображення сучасності за допомогою іносказання та міфу, ви-
значалося потребою в стійких і монументальних художніх формах – незалеж-
них від повсякденної дійсності. Декорована історичними реаліями, нарядно й 
екзотично обряджена сучасна суспільнополітична ситуація, така мерзотна, така 
убога, підносилася, і, разом з тим, втрачала зловісний ореол винятковості. Інди-
відуальна людська доля через міф поширювалася в часі і просторі, прирівнюю-
чись до долі багатьох. Незмінна сюжетна схема міфу виразно виявляла ідейне 
значення інтелектуальної драми, звільняючи ідейність від подробиць побуту, 
ефектно відтіняючи від традиційного мислення. Логічні доводи і розумні думки 
частіше належать тут не герою, а його супротивникам; чужим аргументам, а не 
мотиву історичної необхідності і суспільної користі він протиставляє не якіне-
будь інші, вагоміші аргументи, а власну одержимість, прагнення бути вірним 
своєму життєвому призначенню, своїм бажанням, своєму настрою, нарешті. 
Французька інтелектуальна драма – драма настрою. Боротьба героя з несприят-
ливими обставинами і людьми, прихильними обставинам, – це боротьба на-
строю з розумом; у міру розвитку конфлікту з'ясовується, наскільки настрій був 
глибоким. Герої французької інтелектуальної драми б'ються з іншими за те, 
щоб вони не охолодили їх настрою – їх настроєності на подвиг. 

В інтелектуальній драмі 19401950х років історія була лише декорацією. 
Сучасність недбало драпірувалася в історичний одяг, в жодному разі не претен-
дуючи на те, щоб бути невпізнанною. У Брехта й Ануйля історія відіграє другоря-
дну роль, до неї ставляться не дуже шанобливо, не приймаючи її всерйоз [4, 41]. 

Ідеї екзистенціалістів – в тому чи іншому тлумаченні, в тих або інших по-
єднаннях з іншими ідеями – характерні для всього післявоєнного театру. До по-
чатку 1950х років інтелектуальна екзистенціалістська драма як самостійна 
художня течія вичерпується і втрачає колишній вплив. Обмеженість її можли-
востей визначилася саме на початку 1950х рр., коли на європейській сцені з'яв-
илися, з одного боку, п'єси Брехта, а з іншою, – п'єси абсурду. 

Брехту, при всій його революційності, ідея самотнього жертовного герої-
зму, що її пропагували французькі інтелектуалісти, видається чужою, він вва-
жає її сумнівною – як з етичної, так і з політичної точки зору. Він створює театр 
трагічної тверезості, розрахований на розсудливих громадян. Брехт вимагає, 
щоб людям дали жити полюдськи, а Сартр і Ануйль вимагають від людини го-
товності йти на смерть [4, 43]. 
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Французькі драматурги початку ХХ ст. вважають, що нелюдяна дійсність – 
це даність; вона є сьогодні і буде завтра, уникнути її неможливо; залишається 
лише виробити норми етичного поводження в цих умовах. Брехт же, навпаки, 
веде мову про те, що ці обставини слід зробити моральними [4, 47]. 

В театрі абсурду ідейний склад інтелектуальної драми розщеплюється на 
елементи, одні з них перестають бути, інші – набувають домінуючого значення. 
Спосіб метафоричного зображення життя в театрі абсурду набуває інших форм. 
Віртуозно розроблене відсторонення як засіб активізації людської свідомості 
приходить тут в суперечність з мотивом безцільності людського існування. Тим 
самим і вся художня система інтелектуальної метафоричної драми набуває ін-
шого значення. 

Беккет та Іонеско свідчать про час, в якому, як вони переконані, не зали-
шилося ні ідеалів, ні надій, ні натхнення. Сартр і Ануйль проповідували стоїчну 
неучасть людини в історії, – абсурдисти показують людей, покинутих історією, 
людей, які майже все втратили і готові до нових втрат, які не знають, що їм ро-
бити: оплакувати втрачене чи радіти тому, що вціліло. Персонажі абсурдистсь-
кої драми виникають між двома катастрофами: тією, що вже трапилася, і тією, 
що насувається. 

Автори театру абсурду використовують прийоми не лише драматургів кі-
нця XIX – початку XX століття: у Метерлінка, Шоу, Жаррі, а й сучасного кіно, 
зокрема техніку сповільнених крупних планів і монтажу атракціонів. Значу-
щість психологічних станів і житейських ситуацій, показаних у театрі абсурду, 
підкреслена тією обставиною, що героями є тут люди без виразних якостей, з 
ледь обкресленим характером. Міф набуває в абсурдистській драмі гострішого і 
напруженішого характеру, ніж в інтелектуалістів, оскільки створюється у фор-
мах сучасного життя, без підтримки історичного маскараду та сюжету, запози-
ченого у стародавніх; міф будується безпосередньо на сучасній повсякденності, 
гротескному перебільшенні її трагічних і фарсових ознак. 

Після логічних абстракцій і витончених метафор французької інтелектуа-
льної драми, після умовних і натуралістичних притч театру абсурду для англійсь-
ких п'єс другої половини 1950-х років характерна демонстративна прихильність 
до реальної дійсності і побутової фактури. Повсякденність в англійській драмі 
тлумачилась широко – як критерій істини і міра всіх речей, вона досліджувала-
ся з боку, що зазвичай не брався до уваги.  

В 1960-ті роки як реакція на необхідність подолати кризу ідей, розвинуту 
в попередні роки, на Заході виникла документальна драма. Автори кращих до-
кументальних п'єс відмовляються від дуже обширних концепцій, зокрема й тієї, 
згідно з якою існування людини в сучасному світі є абсурдним. Так, вони вва-
жають, що ідеологія себе скомпрометувала, проте вони не відрікаються від неї. 
Вони звертаються до мужньої й об'єктивної достовірності. Автори документа-
льних п'єс спираються на історичні факти, на всім відомі події, що не можуть 
бути заперечені чи поставлені під сумнів. Цим історичним фактам і всім відо-
мим подіям вони, як правило, слідують неухильно, із скрупульозністю прото-
колістів, прагнучи реально представити історичну істину, навіть тяжіючи до 
жорстокості [4, 71].  
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Документальна драма – це акт довіри глядачу з боку мистецтва. В глядачі 
передбачається така вихованість думки і така зрілість історичного досвіду, що 
драматичний автор ніби усувається від тлумачення зображених ним подій, йо-
му, глядачу, передовіряючи це право. Історія в документальній драмі набуває 
першорядного значення: вона є перевіркою теперішньому часу, в теперішньому 
часі продовжує своє буття. Тягар історії, минулих злочинів лежить на сучаснос-
ті. Не зживши минулого, не можна скинути цей тягар, рухатися далі. Докумен-
тальна драма – це не драма вибору, не драма розуму чи побуту, а драма совісті. 
І самі авторидокументалісти розраховують на совість глядачів, залишаючи їх 
вічнавіч з фактами, довіряючи їм самим зробити необхідні висновки. 

В 1960–1970-ті роки нова драматургія сприяла активізації пошуків у напря-
мі сценічних інновацій. Про це свідчить, зокрема творчість М. Марешаля, актора, 
режисера, теоретика театру, який прагнув створити елітний театр, однак такий, що 
задовольнятиме потреби як освічених драматургів, так і робітників і селян. 

М. Марешаль протидіяв невиразності та комерціалізації мистецтва, що 
перетворює театральну виставу на продукт «суспільного споживання». Він ба-
чив свою місію в синтезі поезії та нових сценічних форм, презентуючи «Ком-
пані дю Котурн» як театр «поетичного реалізму». Він будує «народний 
експериментальний театр», що має дивовижну здатність вбирати в себе і пере-
осмислювати все різноманіття театральних ідей та яскравість сучасного життє-
вого досвіду. В «Компані дю Котурн» на першому місці є Автор. Авторський 
театр режисер перетворює у феєрію дійства, творчо репрезентуючи режисерсь-
кий зміст слова. Актор, який майстерно втілює ідеї режисера, в театрі Мареша-
ля на другому місці [3]. Саме навколо Автора та Актора розгортається непере-
вершене театральне життя. 

У 7080-х рр. XX ст. відбувається посилення інтересу до проблеми як ви-
довища загалом, так і до окремих важливих його аспектів, зокрема святковості, 
синтетичності, ігрової специфіки, дієвості, колективності, демократизму. 

Видовище як форма емоційноестетичного та ідейноемоційного спілкування 
передбачає обов'язкову присутність глядача з його співучастю, співпереживанням 
і співтворчістю. Видовище, поперше, перебуває в прямій залежності від візуальної 
здатності глядача, що передбачає рух глядацької уваги та її максимальну концент-
рацію. Подруге, видовище є публічним актом, спрямованим «на глядача».  

Соціальноісторичні типи видовищ, охарактеризовані італійським філософом 
А. Банфі, а також історична періодизація видовищних форм, здійснена В. Кісіним 
[6, 5], підтверджують прадавнє історичне коріння видовищного акту та його знач-
ну соціокультурну функцію. Сучасні західні філософи та теоретики культури роз-
глядають проблему видовища в постіндустріальному культурному процесі з 
урахуванням посиленої ескалації в усіх сферах людського життя [6, 5]. Вирішення 
складних проблем, пов'язаних з видовищною творчістю, потребують звернення до 
різних галузей гуманітарних наук, що мають пряму чи опосередковану причет-
ність до проблеми видовища. 

Навряд чи можна взагалі чітко визначити момент, в який обрядове дійст-
во перетворюється на театральне. Навіть тоді, коли існування грецького театру 
вже не викликає сумнівів, у ньому продовжують зберігатися ознаки давніх об-
рядових культів. Не шукаючи єдиного витоку становлення грецького театру, 
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можна стверджувати, що саме свята Діоніса є чи не єдиною предметною осно-
вою для дослідження грецького театру як першої форми мистецького видовища 
і для вивчення природи театрального видовища загалом. 

Культ Діоніса, що передбачає смерть і воскресіння бога в іншій іпостасі, 
зберігає в собі ознаки ритуальноміфологічного навернення, що обов'язково має 
бути емоційно пережите учасниками. В діонісійські оргії повинні були бути за-
лучені всі. Кожен мав узяти участь у вбивстві бога, щоб пережити муки та каят-
тя з приводу скоєного «гріха», а надалі повною мірою відчути радість від 
воскресіння бога та всезагального прощення. Таким чином, через особисте за-
лучення і переживання мало відбутися очищення – катарсис. 

Виникнення видовища переорієнтовує святковокультові традиції. Видовище 
відкидає необхідність співучасті в реальному дійстві заради глибокого пережи-
вання та досягнення катарсичного стану. Воно базується на гуманніших позиціях: 
споглядання заради співпереживання та досягнення катарсису. Ранні форми теат-
рального видовища ще залишаються близькими до співучасті. Однак, учасниками 
є не усі присутні, а кілька представників – хор. Останній має право не на дію, а на 
слово, на коментар, на висловлення думки від імені всіх присутніх. Поступово не-
обхідність у такій дійовій особі відпадає. Глядач залишається самнасам із своїми 
особистими переживаннями та думками, залучаючись до катарсису методом спо-
глядання та співпереживання. 

У ХХ ст. сутність естетики видовища поступово зводиться до зорової нату-
ралізації ідеологем і міфологем століття. Наприклад, це видовище шествувань із 
смолоскопами в культурі ІІІ Рейху, чи видовище натовпу в культурі, яку потім 
назвуть Gesamtkunstwerk Сталін. Онтологія почуттів тут ідентична – це зорова 
екстатика великих мас людей. Схожий екстатизм спостерігається і в мітингових 
уподобаннях кінця століття. Зорові реалії компенсують логоцентризм знеосіб-
леного буття, перетворюють його в натуралізовану схему почуттєвих пережи-
вань часу, що з’являється як видовище. Тут немає ані глядачів, ані акторів. Це 
театр шекспірівський, де грають усім світом. Гра відбувається із самим часом, 
життям. Видовище є лише частиною цієї гри, її верхівкою, симптомом і фанто-
мом самовизначення співбуття буття культури. 
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Охарактеризовано камерне виконавство як чинник культуротворення (на при-

кладі музичної культури Полтавщини ХІХ– початку ХХ століть). Висвітлено шляхи 
становлення камерного виконавства у регіоні– від перших форм домашнього музику-
вання, організації спілок домашнього типу,– і до діяльності професійних мистецьких 
установ. Зокрема, проаналізовано діяльність Полтавської спілки камерної музики, роз-
крито роль творчої особистості в діяльності цієї організації. 
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Using the example of the musical culture of Poltava oblast in XIX– early XX centu-

ries the author views chamber music as a factor of culture making. She highlights the ways 
chamber music was evolving in the region: from the first forms of musical performances at 
homes and organizing home music societies to the activities of professional chamber music 
ensembles. In particular, the author analyzed the track record of Poltava Chamber Music 
Society, while emphasizing the role of creative personality in the accomplishments of the 
organization. 

Key words: chamber music performance, musical culture of Poltava oblast, culture 
making. 

 
Найважливішим фактором, завдяки якому можна визначити й охаракте-

ризувати культуротворчі процеси у суспільстві, є мистецтво. Аналізуючи його у 
соціальній, художній, творчій площині, ми складаємо об’єктивну картину про 
зміст і сутність культуротворення – оцінюємо певні тенденції, які превалюють 
у культурі у той чи інший історичний період, визначаємо їх естетичне спряму-
вання і суспільновиховний потенціал. У даному випадку під культуротворен-
ням розуміємо «реалізований у виконанні людини процес буття культури, її 
збереження і вдосконалення через продукування й утвердження культурних 
явищ» [5]. 

Серед мистецтв, у яких суспільна природа музики реалізується повною 
мірою, особлива роль належить камерному виконавству. Як вид творчості воно 
здатне відображати глибинні соціокультурні процеси, що відбуваються у суспі-
льстві на різних рівнях – комунікативнопсихологічному, інтелектуальному, 
етикоестетичному, навіть ідеологічному та інших [6, 7]. 
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Характерною ознакою камерного виконавства є те, що воно виступає од-
нією з форм елітарної культури, яка віддзеркалює інтереси, запити й ціннісні 
орієнтири певної верстви суспільства, транслює їх естетичні й мистецькі смаки, 
налаштовує на інтелектуальну взаємодію між учасниками музичного процесу, й 
загалом, свідчить про значний гуманістичний і культуротворчий потенціал цьо-
го виду творчої діяльності.  

У межах певного регіону камерне виконавство можна розглядати як один 
із чинників культуротворення, яке вже своїм існуванням свідчить про рівень 
спрямованості суспільства на духовноінтелектуальне самовдосконалення, про 
його готовність до міжкультурної взаємодії, зорієнтованість на збереження, 
відтворення і подальший розвиток національних музичних традицій. 

Мета статті – охарактеризувати камерне виконавство як чинник куль-
туротворення (на прикладі музичної культури Полтавщини ХІХ – початку ХХ ст.). 

Камерне виконавство, спочатку як форма салонної культури, набуло по-
ширення в житті та побуті окремих прошарків населення імперського світу 
упродовж ХІХ століття під впливом культурних тенденцій Європи.  

Витоками традицій камерного виконавства на Полтавщині слід вважати 
домашнє музикування, що побутувало у сім’ях полтавського дворянства у пер-
шій половині ХІХстоліття як гра на музичних інструментах та сольний спів під 
акомпанемент. Зауважимо, що незважаючи на аматорський характер цього виду 
творчості, у культурному середовищі Полтавщини виховувалися відомі музи-
канти, зокрема – піаністивіртуози Тимофій Шпаковський та Андрій Родзянко. 

Інтенсивність розвитку музичного виконавства у другій половині ХІХс-
толіття була пов’язана зі зростанням у регіоні кількості освіченої інтелігенції. 
Переважна більшість полтавських адвокатів, лікарів, учителів, працівників бан-
ківських і кредитних установ, службовців земської управи та ін., крім свого ос-
новного фаху, мали ще й ґрунтовну музичну освіту, часто консерваторську. 
Тож улаштування домашніх концертів набувало особливої популярності. Зага-
лом, музикування у сімейному колі, чи колі друзів, задовольняло насамперед 
естетичні потреби в інтелектуальному спілкуванні та творчості, а також запов-
нювало прогалину гастрольноконцертного життя, яке тоді на Полтавщині лише 
набирало обертів. Вочевидь, полтавській інтелігенції бракувало театрів, офіцій-
них концертів у великих залах, тож приваблювала можливість ознайомитися з 
музичними новинками у камерній обстановці з подальшим їх вільним обгово-
ренням, обміном думками, позачерговим виконанням або інтерпретацією улю-
бленого музичного твору. Така довільність, й до певної міри імпровізаційність 
у послідовності й доборі репертуару, звичайно ж була можлива лише під час зі-
брань, не регламентованих строгістю концертних рамок. 

Найчастіше в полтавських будинках звучали концерти Л. ван Бетховена, 
Ф. Мендельсона, Е. Гріга, А. Рубінштейна, Ф. Ліста; симфонії П. Чайковського, 
Ф. Шуберта, Р. Шумана, Й. Брамса в обробці для фортепіано чи струнного ква-
ртету; сонати О. Глазунова, фортепіанні твори С. Рахманінова. Багато полтав-
ських родин мали вдома цілі комплекти оркестрових інструментів, два і навіть 
три роялі, що дозволяло виконувати симфонічні й оперні твори, швидко реагу-
вати на новинки композиторської творчості. Саме такими були музичні вечори 
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у будинках чеського композитора Алоїза Єдлічки та його доньки Катерини; 
службовця банку й активного учасника симфонічних концертів місцевого ІРМТ 
Семена Григоровича Зайцева; працівника Полтавської земської управи і видав-
ця газети «Полтавщина» Василя Яковича Головні і його дружини Надії Мико-
лаївни; викладача фортепіано музичної школи Феофанії Базилевич Юлії 
Миколаївни Кошевської; композитора і піаністки Ганни Андріївни Семенченко; 
полтавського музиканта і громадського діяча Дмитра Ахшарумова; у сім’ї Ма-
рії та Петра Старицьких; місцевої аматорки Катерини Чарниш. Музична освіта 
випускника Петербурзької консерваторії Леоніда Лісовського та його дружини, 
вихованки Смольного інституту Варвари Лісовської, давала їм можливість за-
довольнити власні мистецькі запити виконанням досить складного репертуару. 

Придбати нотну літературу й відповідні інструменти полтавці могли в 
одному з головних торгових осередків міста– музичному магазині спадкоємців 
Т.В. Калливоди, який утримував повірений Іван Миколайович Глєбов. 

Серед найвідоміших осередків камерного музикування у середовищі пол-
тавської інтелігенції наприкінці ХІХ століття вирізнялися струнний квартет 
альтистааматора, лікаряхірурга за фахом О.М. Орловського, і гурток у колиш-
нього професора фізики А.П. Шимкова. На високу оцінку шанувальників цього 
жанру беззаперечно заслуговували і квартетні вечори, які систематично прохо-
дили у будинку професійного піаніста І.Г.Ейлера, й особливо талановитої піані-
стки К.А. Зайцевої.  

Помітним явищем у мистецькому житті Полтавщини став гурток камер-
ної музики під керівництвом російського художникапередвижника Григорія 
Мясоєдова. Оселившись у передмісті Полтави 1909 року, він організував дома-
шній камерний ансамбль, до складу якого входили земські службовці, адвокати, 
студенти, військовослужбовці, учителі, загалом представники місцевої інтелі-
генції. Г. Мясоєдов виявився справжнім знавцем музичного мистецтва, у досить 
поважному віці брав приватні уроки скрипкової гри у професора Леопольда Ау-
ера, а близьке знайомство художника з композиторамикучкістами, П.І. Чайков-
ським та Л.М. Толстим додавали його персоні особливого авторитету. До 
основного складу колективу входили учень Л. Ауера Пилип Климентов (перша 
скрипка), музикантаматор Семен Комісаржевський (віолончель), піаністка зі 
спеціальною музичною освітою Марія Шимкова, яку Г.Мясоєдов високо ціну-
вав за професіоналізм і музикальність: «Її виконання відзначалося високою 
технікою, м’якістю, задушевністю» – пригадує у своїх спогадах один із учасни-
ків гуртка, український мистецтвознавець Віктор Оголевець [2]. Ансамблем ке-
рував сам засновник, виконуючи партії другої скрипки й альта.  

Щоб забезпечити успішну діяльність ансамблю, Г. Мясоєдов зібрав у себе 
вдома велику нотну бібліотеку із камерних творів Баха, Генделя, Чайковського, 
Бородіна, Гречанінова; подбав і про укомплектування ансамблю необхідними 
музичними інструментами. Про перші враження від роботи колективу 
Г. Мясоєдов висловлювався у листі до своєї родички А.І. Кривцової (1909): 
«Щосуботи збиралася компанія музикантів і грали до ночі. Врештірешт я за-
вершив улаштування в Полтаві музичного гуртка, і справа ніби йде. <…> Ми 
почали збиратися у деяких любителів у місті (ідеться про сім’ю Оголевців). 
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«Налагоджуються знайомства, а далі побачимо» [2]. Улюбленими твора-
ми Г. Мясоєдова були тріо П. Чайковського, А. Аренського, О. Бородіна, 
О. Гречанінова. «Крейцерову сонату» Бетховена у виконанні Климентова і 
Шимкової готовий був слухати щодня, згадуючи Ясну Поляну і бесіди зі Львом 
Толстим. Цінував також струнні квартети Гайдна, особливо «Сім слів Рятівни-
ка”. Цим квартетом він часто відкривав зібрання, цитуючи полатині підзаголов-
ки і перекладаючи їх російською» [2]. 

Захоплений успішною роботою полтавського ансамблю, Г. Мясоєдов на-
магався організувати подібний колектив у СанктПетербурзі восени 1909 р. 
Проте інертність столичних друзів, чи то відсутність відповідних умов і брак 
часу, не дозволили художникові здійснити свій задум [3]. 

Інтенсивні модернізаційні процеси й поширення просвітницьких ідей у 
культурі імперського суспільства на початку ХХ століття спричинили професі-
оналізацію й інституційну реорганізацію багатьох мистецьких сфер. Зокрема, 
на Полтавщині надзвичайно активізувалося гастрольноконцертне життя, заро-
джувався професійний музичний театр. Продовженням регіональних традицій 
музичного виконавства на якісно новому рівні стала діяльність Полтавської 
спілки камерної музики.  

Нагадаємо, що на межі ХІХ–ХХ ст. потужну музичнопросвітницьку й 
освітню роботу в регіоні здійснювало Полтавське відділення ІРМТ. Проте якщо 
його діяльність була спрямована переважно на популяризацію симфонічної му-
зики, то Спілка камерної музики (як зазначалося у статуті від 10 лютого 1910 р.) 
сповідувала традиції винятково камерного виконавства, зосереджуючи свій ре-
пертуар на кращих зразках європейської інструментальної і вокальної музичної 
класики. 

Засновниками Спілки виступила музична громадськість Полтави: компо-
зитор Леонід Лісовський, музикант і педагог Володимир Оголевець (член прав-
ління і музичного комітету спілки), піаніст І.Г. Ейзлер та інші. 

У складі організації переважала полтавська інтелігенція, вихованці й ви-
кладачі музичних закладів, професійні піаністи Катерина й Олена Зайцеви, Анто-
ніна Силенчук, Марія Шимкова, А. Душкова-Левітіна, співачка Віра Дроздова-
Діковська, скрипаль Йосип Гольдберг. До участі у концертах запрошувалися ві-
домі виконавці, зокрема, «російський Баттістіні» Оскар Каміонський.  

Про масштабність і значущість діяльності цієї організації свідчить велика 
кількість місцевих і запрошених музикантів, а також широкий жанровий спектр 
творів у репертуарі. З перших років роботи Спілка камерної музики налічувала 
близько 100членів – кількість, яка перевищила всі сподівання її засновників. На 
жаль, інформації про всіх учасників ми не маємо, але репертуар концертів дає 
підстави вважати, що виконавці мали вишуканий художній смак і їхні профе-
сійні можливості були надзвичайно широкі– музиканти могли зіграти практич-
но все. 

Організатори й виконавці намагалися йти в ногу з часом, тому до репер-
туару активно включалася музика сучасних композиторів: С. Рахманінова, 
А. Рубінштейна, М. Іпполітова-Іванова, П. Чайковського, М. Римського-Корсакова, 
І. Падеревського, А. Вйотана. Виконуваний музичний репертуар вражав вели-
кою кількістю і жанровим розмаїттям музичних творів, у концертах звучали 
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твори композиторів Росії, Німеччини, Австрії, Франції, Польщі, Норвегії, Уго-
рщини– тобто практично весь камерний репертуар епохи. 

За перший сезон діяльності (1910/1911) було проведено вісім камерних 
зібрань. Прозвучали: 

– струнний квартет (Gdur) О. Гречанінова; 
– фортепіанний квартет (Asdur) М. Іпполітова-Іванова; 
– тріо Ф. Мендельсона. (dmoll,cmoll), Р. Шумана (dmoll), Ф. Шуберта (Esdur), 

К. Сен-Санса (Fdur, emoll), А. Рубінштейна (Bdur), П. Чайковського (amoll), 
А. Аренського (dmoll), Б. Сметани (gmoll), П. Юона (amoll), С. Рахманінова (dmoll); 

– скрипкові сонати Л. ван Бетховена (Fdur), Е. Гріга (Bdur, Fdur); 
– віолончельна соната для двох роялів С. Рахманінова; 
– романс з варіаціями Е. Гріга; 
– сюїта А. Аренського. 
Репертуар другого сезону (1911/1912) був ще багатшим: 
– сонати для фортепіано і скрипки К.Гольдмарка (Ddur тв.25), Е. Гріга 

(Fdur тв. 8, cmoll тв.45); 
– соната для фортепіано Е.Гріга (amoll, тв. 36); 
– тріо для фортепіано, кларнета і віолончелі Л. ван-Бетховена (Ddur 

тв.11); 
– фортепіанні тріо А.Аренського (dmoll тв.32), Л. ван-Бетховена (Ddur 

тв.70), Й. Брамса (cmoll тв.101), О. Гречанінова (cmoll тв.38), Ф. Мендельсона 
(cmoll тв.66), С.Рахманінова (dmoll тв.9), А.Рубінштейна (Fdur тв.15); 

– струнний квартет Ф.Мендельсона (Esdur тв.12); 
– фортепіанні квартети Й. Брамса (gmoll тв. 25), М. Іпполітова-Іванова 

(Asdur тв. 9), Ф. Мендельсона (cmoll тв.1), В.А. Моцарта (gmoll); 
– твори для фортепіано «Сонет Петрарки №123», «Le roi de Thule», фан-

тазія «Ріголетто» Ф. Ліста, «Мелодія» І. Падеревського, «Елегія», «Баркарола», 
«Вальс» С. Рахманінова, Скерцо cismoll Ф. Шопена,“Grillen” Р. Шумана; 

– твори для скрипки соло – «Романс» і «Серенада» Амброзіо, «Reveri» 
А. Вйотана,»Зефір» Губая, «La Folia» А. Кореллі, «Романс» й «Угорський та-
нець» С. Рахманінова,фантазія «Отелло» Г. Ернста; 

– вокальні твори – «Viegenlied», «Sapphische ode», «Der Schmid» Й. Брамса, 
арія із опери «Сила долі», монолог Яго із опери “Отелло” Дж.Верді,арія Єлезара із 
опери «Жидівка» Ф. Галеві,серенада ДонЖуана Е. Направника, романси «Как мне 
больно», «Весенние воды», «Здесь хорошо», «Уж ти нива моя», «Уривок із 
А. Мюссе» С. Рахманінова, арія Любаші із опери «Садко», пісня Шемаханської ца-
риці з опери «Золотий півник» М. РимськогоКорсакова, «Пандеро», арія «Я тот» із 
опери «Демон» А. Рубінштейна, арія Лізи із опери «Пікова дама» П. Чайковського; 

– вокальний дует «Рассвет» П. Чайковського; 
– вокальний твір у супроводі скрипки – «То было раннею весной» 

С. Юферова; 
– вокальний твір у супроводіскрипки, фісгармонії і рояля – «Ave Maria» 

(тв.14.) А. Симона. 
Про високий професійний рівень спілки свідчило також існування власної 

концепції, викладеної у статуті, концертних програмах, щорічних мистецьких і 
фінансових звітах та інших документах.  
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Жанрове розмаїття репертуару, велика кількість залучених до концертних 
акцій професійних музикантів, належний рівень організації роботи підкреслю-
ють беззаперечно високий виконавський рівень Полтавської спілки камерної 
музики. Вона стала однією з перших у провінції установ, яка, зберігаючи тра-
диції камерних зібрань домашнього типу, продовжила їх уже на високому про-
фесійному рівні.  

Реалізуючи функції камерності й елітарності, маючи на меті збереження 
класичного репертуару, Спілка суворо дотримувалася професійних канонів що-
до змісту й форми організовуваних заходів. 

Характерно, що сам принцип камерності, покладений в основу організа-
ційної діяльності спілки, передбачав наявність психологічно комфортної атмо-
сфери, необхідної для здійснення творчих задумів усіх учасників музичного 
процесу – виконавців і слухачів. Як уже зазначалося, учасниками камерних зі-
брань стала мистецька еліта регіону– музично освічена інтелігенція, професійні 
музиканти, учнівська молодь. Порівняно, наприклад, зі строкатою, малообізна-
ною публікою симфонічних концертів Полтавського ІРМТ, для яких Д. Ах-
шарумов навіть видавав пояснювальні програми, організаторам товариства не 
потрібно було адаптовувати свою аудиторію до сприйняття високоінтелектуа-
льної музики. 

Бажання відповідати найкращим взірцям камерних спілок столичного ти-
пу спонукало полтавських музикантів звернутися до Сергія Рахманінова із за-
прошенням відвідати одне із засідань організації у Полтаві. Текст листа 
наводимо мовою оригіналу: «Глубокоуважаемый Сергей Васильевич! После 
камерного собрания Полтавского Общества Камерной музыки, посвящённого 
исключительно Вашим произведениям, мы, члены правления музыкального 
комитета и исполнители названного Общества, очарованные дивными красота-
ми ваших вдохновенных, захвативших аудиторию произведений, выражаем 
Вам своё глубокое уважение и признательность и льстим себя надеждой, что 
Вы удостоите Полтаву своим посещением и полтавцы услышат плоды ваших 
вдохновений в вашем несравненно прекрасном исполнении» [1, 8].  

Полтавську спілку камерної музики, за тогочасною традицією, всіляко 
підтримували жителі міста, меценати, власники музичних магазинів. Про висо-
кий рівень облаштування мистецьких заходів свідчать щорічні звіти фінансової і 
художньої роботи та касові документи. Значна увага приділялася проведенню 
благодійних концертів, безкоштовно надавалися приміщення, на пільгових умо-
вах здійснювався прокат музичних інструментів, купувалися ноти, для глядачів і 
учасників концертів влаштовувався буфет. До виступів запрошувалися відомі 
виконавці, публікувалися афіші і програми камерних вечорів. Зала комерційного 
училища О.О. Байєра, де систематично проходили концерти, завжди була вщент 
заповнена слухачами. Сама атмосфера камерних зібрань, специфіка обстановки 
й етикету під час музикування сприяли невимушеному спілкуванню й обміну 
думками між учасниками музичного процесу. 

Варто зазначити, що успішністю, і навіть долею, свого існування Спілка 
завдячує одному зі своїх засновників – найбільш активному і яскравому на той 
час представникові мистецької інтелігенції у регіоні Леоніду Лісовському. Ма-
ючи ґрунтовну професійну музичну і філологічну освіту, він працював у Пол-
таві директором школи імені Ф. Базилевич, викладачем та інспектором музики 
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в Полтавському інституті шляхетних дівчат, а як соліст брав участь у симфоні-
чних концертах Полтавського відділення ІРМТ, також виступав у регіоні як пі-
аніст, композитор і музичний критик. 

Завдяки Л. Лісовському, у рамках проведених Спілкою мистецьких акцій 
поряд з підтримкою інтересу слухачів до класичного європейського музичного 
репертуару цілеспрямовано пропагувалася творчість вітчизняних, зокрема регі-
ональних композиторів, популяризувався український романс. Відомо, також 
що саме у Полтавський період своєї творчості, Л. Лісовський створив найбіль-
шу кількість романсів та камерних інструментальних творів. На жаль, невдовзі 
після від’їзду композитора до Петербурга Полтавська спілка камерної музики 
припинила своє існування. 

Як бачимо, період діяльності Полтавської спілки камерної музики був хоч 
і недовготривалим (1910–1912), але безумовно продуктивним явищем в мисте-
цькому житті регіону. Організатори й учасники товариства змогли акумулюва-
ти найкращі камерні традиції у цій сфері, сприяли створенню якісно нових 
культурних форм у музичному виконавстві Полтавщини на високому 
професійному рівні.  

Загалом, становлення і розвиток камерного виконавства на Полтавщині 
упродовж другої половини ХІХ – початку ХХ століття відбувалося в контексті 
вітчизняних мистецьких традицій і відповідало соціокультурним запитам часу. 
Популяризація музикування в домашньому середовищі полтавського дворянства 
першої половини ХІХстоліття, активне його поширення у колах освіченої інтелі-
генції у другій половині ХІХстоліття спричинило урізноманітнення видів цієї 
творчості й призвело до виникнення на початку ХХ століття професійних мисте-
цьких спілок і товариств з ознакам салонної елітарної культури.  

Найпотужніші культуротворчі здобутки у розвитку камерного виконавст-
ва пов’язуємо з діяльністю Полтавської спілки камерної музики. Формування 
ціннісних орієнтацій учасників мистецького процесу щодо сприйняття євро-
пейської класики, цілеспрямована пропаганда творчості вітчизняних, зокрема 
регіональних, композиторів свідчать про професійне піднесення вітчизняного 
виконавства й інтеграцію регіональних музичних традицій у загальнонаціона-
льний культуротворчий контекст. 
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ЕТНОКУЛЬТУРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОБОТІ З ДІТЬМИ 
 
У статті розглядаються питання етнокультурних технологій в роботі з дітьми, 

спрямованих на розкриття основних етнокультурних й суміжних технологій з акцен-
том на формування особистості й розвиток дитини.  
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The questions ethnocultural technology to work with children aimed at disclosure of 

the major ethnocultural and related technologies with a focus on identity formation and de-
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ХХІ століття в Україні характеризується новим підходом до організації, 

змісту і методів розвитку дітей, духовного і національного самоствердження, 
переоцінки моральних цінностей, формування у особистості нових поглядів на 
життя, культуру, бо духовність нації – це один з показників цивілізованості дер-
жави. Важливу роль у формуванні держави відіграє народна мудрість, яка виконує 
функцію єдності і взаємодії виховання, навчання та формування самоідентифікації 
особистості. Своєрідним критерієм цивілізованості та гуманності суспільства є 
педагогічний аспект народної мудрості – увага до своєї культури, народного 
досвіду, національних традицій виховання, критичне осмислення і перенесення 
цих ідей на практику сучасного життя. Етнокультурний аспект народної мудрості 
спрямований на те, щоб діти не лише набули уміння й досвіду етнокультурної 
досконалості за допомогою народних звичаїв, обрядів, традицій, але й стали на 
нескінчений шлях самопізнання та формування свого внутрішнього світу. 

Проблема етнокультурних технологій у роботі з дітьми сьогодні стає до-
сить актуальною в Україні. 

Велику увагу питанням формування духовності приділяє керівництво 
держави. У зв’язку з цим, було прийнято Національні програми: «Освіта» 
(«Україна XXI століття»), «Діти України»; Укази Президента України: «Про заходи 
розвитку духовності, захисту моралі й формування здорового способу життя гро-
мадян», зокрема, «активізації культурнопросвітницької та виховної роботи серед 
населення, насамперед серед дітей і підлітків, через відродження національних свят 
та обрядів, пропаганду кращих духовних надбань українського народу, підтримку 
та розвиток традицій, спрямованих на зміцнення української родини, виховання 
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любові до рідної землі, формування демократичного світогляду, самосвідомості та 
національної гідності громадян України» [5]. 

Питання етнокультурних технологій у роботі з дітьми з формуванням 
аксіологічних пріоритетів розвитку особистості майже не досліджували, хоча ба-
гато наших сучасників співвітчизників вивчали питання педагогічних технологій: 
К. Баханов, В. Гузєєв, В. Давидов, І. Дичківська, Д. Ельконін, І. Єрмаков, Л. Іва-
щенко, Н. Наволокова, Л. Пироженко, О. Пометун, О. Пєхота, О. Савченко, Г. Се-
левко [4; 6; 7; 8; 11] та інші. 

Проблеми етнокультури та духовності особистості у сучасному українському 
суспільстві знайшли своє відображення в роботах філософів: С. Кримського, 
Л. Губерського, В. Андрущенка та ін.; психологів: Р. Балла, І. Беха, Г. Костюк [8] та 
ін.; педагогів: Г. Шевченка, М. Евтуха, Л. Масола, Н. Миропольської, Г. Сагача, 
Л. Твердохліб [17]; етнологівкультурологів: В.Борисенко, З. Босик [1–3], А. Поно-
марьова [12], Г. Скрипник, В. Скуратівського, Р. Чмелика та інших. Одним із го-
ловних принципів цих робіт є національна спрямованість виховання, тобто 
поєднання національної історії і традицій збереження та збагачення культури 
українського народу. Питанням розвитку української етнопедагогіки, народознав-
ства та методикам ознайомлення з українською національною культурою 
присвячені роботи вчених: Б.П. Іщенко, А.М. Богуш, А.О. Малько, Н.В. Лисенко, 
М.Г. Стельмахович [16], С.К. Стефаник, Г.С. Лозко, В.М. Бегей, Є.Г. Орлова, 
Л.М. Кудіна, В.П. Супруненко, К.К. Шахова. Найближче до питання етнокультур-
них технологій розвитку дитини підійшли: С.М. Садовенко [13], О.С. Смоляк [14; 
15] та інші. 

Проте недостатньо досліджені є проблемними питання впровадження ет-
нокультурних технологій в професійну підготовку майбутніх фахівців у роботі 
з дітьми. Тому ми вважаємо цю проблему понад актуальною. 

Мета дослідження етнокультурних технологій в роботі з дітьми спрямо-
вана на розв’язання задач: розкриття основних етнокультурних й суміжних 
технологій, акцентованих на формування особистості й розвиток дитини. 

Підготовка майбутніх фахівцівпедагогів у роботі з дітьми, формування 
культурної та творчої особистості, відповідальної перед собою та суспільством, 
стала головною метою освітян третього тисячоліття. У навчальний процес вве-
дено дисципліну «Етокультурні технології в роботі з дітьми», яка повинна дати 
навички та уміння майбутнім фахівцям цінування етнокультурних традицій, 
звичаїв, обрядів, застосування їх у роботі з дітьми, а також пошук та розробку 
інноваційних шляхів розвитку всіх ланок і складових етнокультурної освіти, 
формування в освітньому середовищі нового етнокультурного мислення на всіх 
рівнях діяльності.  

Вивчаючи питання, розглянемо найбільш наближені технології до роботи 
з дітьми в етнокультурному напрямку.  

Технологія (від грец. trechne – мистецтво, майстерність; logos – наука), про-
те інформаці́йні техноло́гії, ІТ, інформаційнокомунікаційні технології (Information 
and Communication Technologies, ICT) розглядаються в декількох варіантах, по-
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перше – сукупність методів, виробничих процесів і програмнотехнічних засобів, 
інтегрованих з метою збирання, обробляння, зберігання, розповсюдження, показу і 
використання інформації в інтересах її користувачів; подруге – сукупність методів, 
виробничих процесів та програмнотехнічних засобів, об’єднаних у технологічний 
ланцюжок, що забезпечує виконання інформаційних процесів з метою підвищення 
їхньої надійності та оперативності і зниження трудомісткості ходу використання 
інформаційного ресурсу (http://uk.wikipedia.org/wiki/Інформаційні_технології). Що-
до інформаційних технологій, то вони надають доступ до нестандартних джерел 
інформації. Створюють можливості для творчої діяльності, формування профе-
сійних навиків. Можливість реалізувати нові форми та методи навчання. Підтвер-
джуючим фактом зазначеного є визначення І. Дичківської, яка переконливо до-
водить, що «інноваційна педагогічна технологія – це цілеспрямоване, систе-
матичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських 
способів, прийомів, педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний нав-
чальновиховний процес від визначення мети до очікуваних результатів» [4, 
338–339].  

Панфілова А. вводить у науковий обіг інтерактивні навчальні технології, 
виділяючи їх як «ігрові технології навчання і розвитку, що побудовані на 
цілеспрямованій спеціально організованій груповій та міжгруповій діяльності, 
«зворотному зв’язку» між всіма учасниками для досягнення взаєморозуміння й 
корекції навчального та розвивального процесу, індивідуального стиля 
спілкування на основі рефлексивного аналізу» [10, 70].  

Суттєві ознаки педагогічної технології наведені у визначенні академіка 
О. Савченко: «педагогічна технологія – науково обґрунтована педагогічна (ди-
дактична) система, яка гарантує досягнення певної навчальної мети через чітко 
визначену послідовність дій, спроектованих на розв’язання проміжних цілей і 
наперед визначений кінцевий результат» (Савченко О. Я. Дидактика початкової 
школи. – К.: Абрис, 1997. – С. 407).  

Єрмаков І. у своєму дослідженні «Компетентнісний потенціал проектної 
діяльності» [6] зазначає, що «технологія розробляється на основі конкретної філо-
софії, методології освіти, в основі яких – цільові установки, зорієнтовані на очі-
куваний результат. Технологічний ланцюг педагогічних дій вибудовується відпо-
відно до поставленої мети й має гарантувати досягнення життєвої перспективи та 
високий рівень засвоєння Державного стандарту освіти: функціонування технології 
передбачає взаємопов’язану діяльність педагога з дітьми з урахуванням принципів 
особистісно зорієнтованого навчання; поетапне й послідовне запровадження 
елементів технології може бути відтворене будьяким педагогом із урахуванням ав-
торських підходів» [6, 7–8].  

Технологічний концепт проектних технологій (авторами яких є К. Баханов, 
В. Гузєєв, І. Єрмаков, О. Пєхота) орієнтує на дієвий спосіб здобуття нових знань у 
контексті конкретної ситуації та їх використання на практиці. Тобто йдеться про те, 
що метод проектів як технологія у сучасних умовах трансформувався у проектну 
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систему організації роботи з дітьми, за якою набуваються знання і навички у 
процесі планування і виконання практичних завдань проектів.  

Варто зазначити й найбільш поширену технологію розвивального нав-
чання (автори – Д. Ельконін, В. Давидов). Система розвивального навчання 
передбачає формування активного, самостійного творчого мислення дітей і на 
цій основі поступового переходу до самостійного розвитку. Зазначимо й те, що 
інноваційна діяльність показує найчастіше використання на практиці таких ет-
нокультурних технологій, як: дошкільна технологія, теорія проблемного нав-
чання, психологопедагогічне проектування етносоціального розвитку дитини, 
технологія формування здібностей творчої особистості, розвиток критичного 
мислення, ігрові та ігроворольові технології, гуманізації, технології розвитку 
креативності, етикоморальності, компетентності тощо.  

Відповідно зазначеного бачимо, що дитині не просто потрібно дати знан-
ня на певному її етапі розвитку, а сформувати компетентності, яких потребує 
сьогодні суспільство, зокрема: здібність розвиватися все життя, комунікативність, 
творчість та креативність, самовдосконалення, здатність робити вибір та нести за 
нього відповідальність, високий рівень самостійності особистості. 

Як відомо, компетентнісний підхід спрямовує процес етнокультурного 
виховання на формування та розвиток ключових (базових) компетентностей 
особистості. Додамо, що загальні компетентності повинні сформуватися ще в 
ранньому дитинстві в процесі виховання та містити знання, навички, досвід 
співвідносин, досвід діяльності етнокультурних життєвих цінностей, зокрема: 
формування моральних цінностей особистості, розвиток соціальних та кому-
нікативних здібностей дитини, створення ситуації успіху, розвити рівень 
мотивації дитини та систему сімейних цінностей. Розглядаючи питання 
компетентності, варто виокремити етнокультурну компетентність особи здатної 
вільно орієнтуватися у сіті значень культури свого етносу, вільно розуміти мо-
ву/«коди»/символи цієї етнокультури і вільно творити цією мовою. Оскільки 
етнос визначається як кровноспорідна спільнота людей, яка має спільну 
територію (землю, де закопана пуповина), спільну (рідну мову), а також, спільні 
родові легенди про походження свого етносу, спільну історичну пам’ять, звичаї 
та обряди, етнічну релігію; то традиції, обряди, культи, свята пов’язані з мину-
лим і сучасним родини та громадські явища етнічного походження, які супро-
воджують етнічне життя і зберігають духовну культуру народу стають 
ключовими елементами етнокультурних технологій у роботі з дітьми. 

Отже, етнокультурні технології передбачають спрямування дітей на ви-
ховання етнокультурних цінностей, а також рис, необхідних для життя у демо-
кратичному суспільстві з умінням критично мислити, самостійно здійснювати 
свій вибір, окреслювати та вирішувати проблеми полікультурного простору, 
вміння сприймати глобалізаційні процеси та ефективно впливати на них, бути 
творчими та етнокультурнообізнаними, толерантно ставитись до відмінностей. 

Варто відзначити, що етнокультурні технології набувають в роботі з 
дітьми природного характеру, сприяючи створенню для дитини комфортного 
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родинного та активного громадського життя, а рольова діяльність стає засобом 
реалізації потенціалу дитини та розвитку особистих й творчих здібностей 
відповідно рівня вікових критеріїв на основі яких здійснюється оцінка, мірило 
показників рівня сформованості різних якостей особистості. Тому складаючи 
плани, моделюючи програми роботи з дітьми, вважаємо доречним використо-
вувати новітні інформаційні технології, зокрема особистісноорієнтовану 
технологію, технологію формування творчої особистості з широким спектром 
очікуваних змін у розвиваючої дитини. Ефективність особистісноорієнтованої 
технології залежить від того, якою мірою реалізується життєвий потенціал ди-
тини, як враховані її вікові та індивідуальні психологічні особливості. Звідси – 
пріоритет суб’єктивносмислового виховання моральноетичних, естетичних, 
творчих здібностей порівняно з інформаційним навчанням, спрямованість на роз-
виток у дітей множинності суб’єктивних картин світу на противагу однозначним 
«програмним» уявленням, діагностика особистісного розвитку, ситуаційне проек-
тування, включення навчальних завдань у контекст життєвих проблем.  

Водночас звернемо нашу увагу на не менш важливу технологію розвитку 
музичних здібностей дитини елементами українського фольклору. С. Садовенко, 
розглядаючи питання розвитку музичних здібностей дитини зазначає, що «в 
організації дітей дошкільного віку вагому роль відіграє постійна підтримка 
дитячої уваги, оптимальний режим зміни видів музичної діяльності, активізація 
пошукової діяльності малят, під час якої розвивається образне мислення, форму-
ються музичні нахили, здібності, загальна та музична пам’ять, яка зберігаючи і 
накопичуючи музичний матеріал, впливає на формування дитячого сприйняття та 
індивідуального музичнохудожнього смаку, розвиває інтелект, сприяє творчому і 
загальному розвитку дошкільнят» [13, 16]. Цілком погоджуємось із думкою 
дослідниці і, як приклад, під цим кутом зору рекомендуємо використовувати ет-
нокультурну технологію в роботі з дітьми.  

Зараз на часі поглиблено розглянути етнокультурні технології, адже це 
важливий напрямок, який спрямовано на розвиток дитини. Оскільки дитина є 
частиною родини і залежить від неї. Звідси приходить розуміння того, що 
необхідно знати про закономірності, існуючі в родині та суспільстві, тому не 
маємо права їх ігнорування. Бо етнічні особливості найкраще проявляються на 
рівні буденної свідомості. Вони існують у характері й традиціях праці людей, в 
особливостях побуту, уявленнях про сімейні стосунки і взаємини з іншими 
людьми, про добро і зло, красиве і потворне, зокрема духовне й матеріальне. 

Влучною для розв’язання проблеми є думка, висловлена М. Стельмаховичем: 
«Традиції родинного виховання складалися упродовж багатьох століть і зміцнюва-
лися у ході історичного розвитку людства. З глибокої давнини українці розгля-
дали сім’ю і рід як святиню, а виховання дітей – як святий обов’язок батьків. Бо 
завдяки вихованню в родині народ продовжував себе в своїх дітях генерував 
свій національний дух, характер, менталітет, традиційну родиннопобутову 
культуру» [16]. Саме в українських родинах [2] вчили, що людина невід’ємна 
від свого роду, нації. Головним охоронцем ладу в родинах та суспільних 
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взаєминах був звичай. Він зобов’язував кожного члена роду досконало вивчати 
і знати свій родовід до сьомого коліна. Людину, яка не знала історію свого ро-
ду, вважали безрідною. Повага і любов до свого роду, рідної землі, 
національних звичаїв і традицій починається з поцінування писемних пам’яток, 
переказів, предметів побуту, портретів, сімейних реліквій та інших матеріалів 
про життя предків.  

У такий спосіб дбаючи про майбутнє дітей, батьки усвідомлювали, що 
передумовою успішного виховання є духовний зв’язок між поколіннями [1]. 
Тому в родинному середовищі формувалися такі якості як повага до старших, 
милосердя, доброта, чесність. Тобто йдеться про те, що новітній період поліет-
нічності, полікультурності, глобалізованого, технологічноінноваційного просто-
ру вимагає від нас пошуку ефективних методів етнокультурної освіти, ство-
рення нових технологій навчання, виховання, розвитку дитини.  

Отже, вихід із кризових ситуацій можна здійснити передусім через фор-
мування нової освітньої парадигми, у центрі якої – духовність і творча сутність 
діяльності особистості. 

Що ж таке технологія в етнокультурному розвитку дитини? Зазначену 
технологію ми розглядаємо як систему етнокультурного розвитку дитини, яка 
містить в собі ряд взаємопов’язаних і детально описаних заходів, спланованих 
на весь рік, з використанням елементів матеріальної та нематеріальної 
культурної спадщини українського народу. Зокрема, технологію в значенні ме-
тодичного забезпечення програми, яка реалізує її головні ідеї і положення. Вна-
слідок застосування зазначеної технології підвищується рівень вихованості 
дітей, зокрема їх розвиток, що можна виявити за допомогою спеціального 
діагностичного обстеження. Хоча до однієї і тієї ж програми може бути, як за-
значалося вище, декілька технологій, які розрізняються між собою набором і 
характером педагогічних заходів, їх поєднання протягом навчального року, але 
які обов’язково реалізують провідні ідеї програми етнокультурної технології. 

Тому є підстави вважати, що сучасне впровадження використання комп’ю-
терів, мультимедіа, фото та відеопроекторів забезпечують формування навичок 
роботи з інформацією, дослідницьких навичок, умінь приймати оптимальне ріше-
ння; розвиває комунікативні здібності та дозволяє дати дитині стільки інформації, 
скільки вона потребує для загального етнокультурного формування та розвитку 
індивідуальних й творчих здібностей полікультурного простору. 

Звернемо нашу увагу на кульмінацію у роботі з дітьми – це впровадження 
проектної технології та технології портфоліо, які є фінальним етапом в поєд-
нанні усіх залучених технологій, дозволяючи робити висновок дієвості всієї ро-
боти та очікуваних результатів. 

Доречним є розгляд, як приклад, технології портфоліо у використанні 
Л. Іващенко «Портфоліо вчителя». На думку Л. Іващенко, «головним в процесі 
навчання і виховання підростаючого покоління повинні бути ерудиція вчителя, 
глибока культура, повага і любов до людини, що й визначає характер взаємо-
стосунків з учнями і якість знань, вмінь та навичок дітей» [7]. 
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Цілком зрозумілим є погляд Л. Іващенко на підвищення рівня навчання та 
виховання дітей з регулярним аналізом педагогічної діяльності, виділяючи її 
сильні та слабкі сторони, використовуючи постійний пошук засобів підвищення 
рівня знань [7], мотиваційної сфери потреб у знаннях із використовуваних пе-
дагогом тем (курсив наш. – З.Б.). 

Важливо, добираючи теоретичний і практичний матеріал для освіти, вра-
ховувати дидактичні завдання, мету занять, індивідуальні та психологічні 
особливості дітей. У роботі з дітьми намагатися створювати особливий мікро-
клімат взаєморозуміння, співпраці та творчості дітей. Систематично вдоскона-
лювати свою педмайстерність. Поряд з традиційними формами роботи засто-
совувати інноваційні методи роботи спрямованих на виховання та активізацію 
пізнавальнорозвиваючої діяльності дошкільнят. Для оптимізації виховної робо-
ти з дітьми застосовувати ігрові технології, технологію проблемного та 
особистіснозорієнтованого навчання, диференціацію навчальних завдань, ГРУ-
пові, індивідуальні, творчі, пояснювальноілюстративні технології, а також гру-
пову, індивідуальну і колективну форми організації навчання та виховання.  

Варто нагадати й про обдарованих дітей, з якими робота вимагає належної 
змістової наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та різно-
манітні види пошукової аполітичної, розвиваючої, творчої діяльності. Вона під силу 
висококваліфікованим, небайдужим до свого предмета педагогам. 

Обдаровані діти дуже активні, прагнуть працювати та розвиватися більше 
за інших та самостійно долучатися до розвиваючих елементів. Вони наполегли-
во слідують поставленим перед собою цілям, все хочуть знати більш детально і 
потребують додаткової інформації. Обдаровані діти хочуть розвиватися та до-
сягають успіхів. Всебічний розвиток доставляє їм задоволення.  

Доречним тут є й вислів Я. Коменського: «Не викликає сумніву, що пра-
вильно встановленими, цілими, міцними, безпечними сходами можна кого зав-
годно вивести на будьяку висоту» [цит. за 7].  

Отже, педагогічні підходи використання технологій є незаперечними в 
поєднанні етнокультурних технологій в роботі з дітьми, зокрема актуальних в 
полікультурному часі та просторі, які спрямовані на репродукцію традицій, 
звичаїв, обрядів, ритуалів побуту, духовні аспекти світогляду, вірувань і народ-
них знань українців спрямованих на формування моральноетичних норм, роз-
вивальноестетичних, творчих, креативних здібностей, ціннісних орієнтирів [3], 
що застосовувалися народом впродовж всієї історії до наших днів. 

Підсумовуючи вищесказане, відзначимо, що демократизація України не-
можлива без національної самоідентифікації, свідомості українського народу і, в 
першу чергу, зростаючого та розвиваючого покоління. Виховання починається із 
засвоєння дітьми духовної спадщини свого народу, культурноісторичних тради-
цій, звичаїв і способів формування розвитку етнокультурних здібностей особис-
тості, утвердження нової системи духовних цінностей, серед яких найвищою є 
Людина/особистість. 

На початку третього тисячоліття в державі відбувається процес переосмис-
лення життя, майже ствердилася думка про формування нового етнокультурного 
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бачення в освіті, навчання і виховання дітей спрямованого на формування етно-
культури в полікультурному світі. 

Порушене питання не є вичерпним і потребує подальших досліджень та 
розробок. 
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МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО СЦЕНАРІЮ МАСОВИХ СВЯТ 
 
У статті розглянуто тему створення сценаріїв та особливості драматургії масових 

свят і театралізованих вистав, які виражаються в різних формах святкування: свята, акції, 
бали, карнавали, гуляння, театралізовані вечори та концерти, художньопубліцистичні вис-
тави, шоупрограми, презентації, брендшоу, свята просто неба тощо. 

Ключові слова: сценарій, масове свято, тема, проблема, конфлікт, ідея, композиція. 
 
The article deals with the theme scripts and features dramatic mass festivals and 

theatrical performances, which are expressed in various forms of celebration: holidays, 
promotions, balls, carnivals, festivals, theater evenings and concerts, artistic and journalistic 
performances, shows, presentations, brand shows, outdoor festivals and more. 

Key words: script, a massive celebration, theme, issue, conflict, idea, composition. 
 
Особливість масових театралізованих форм і їх відмінність від театральних 

вистав полягає, поперше, у відсутності так званої «четвертої стіни», тобто у безпо-
середньому залученні глядача до процесу дії; подруге, основу всіх мистецьких 
заходів становить конкретна актуальна подія, яка їх викликала (Новий рік, Різдво – 
звернення до фактів і документів та їх художня обробка); потретє, постійний про-
цес активізації глядача; почетверте, комплексний характер свята – до сценарію 
масових свят включають всі види, жанри та форми мистецтва. 

Виходячи з цього, формується і специфічна структура сценарію масових 
театралізованих заходів та особливості його створення. 

1. Сценарій – детальна літературна розробка змісту театралізованого 
дійства, у якій в логічній послідовності викладаються окремі елементи дії, 
розкривається тема, показані авторські переходи від однієї частини дії до іншої, 
проводиться орієнтовне спрямування публіцистичних виступів, вносяться 
використовувані художні твори чи уривки з них, оформлення і спеціальне об-
ладнання. 

Сценарій масової театралізованої вистави відрізняється від інших видів 
мистецтва тим, що в ньому робота сценариста і режисера взаємопов’язана, тісно 
переплітається і її неможливо розділити, тим паче, що на практиці більшість 
режисерів є водночас і сценаристами. 

Робота над сценарієм звичайно починається з визначення теми та ідеї. 
2. Тема – коло життєвих, природних явищ та подій і пов’язаних з ними 

соціальних проблем. Тема визначається дуже конкретно і відповідає на питання: 
«Що?», «Де?», «Коли?», «Як?». 

3. Проблема, яка є основою теми, визначається одним словом «Що». На-
приклад, проблемою теми «Байдужість лікарів місцевої лікарні по відношенню до 
пацієнтів» є проблема «Байдужість». 
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В основі будьякої проблеми лежить конфлікт. Саме він становить основу 
драматичного дійства. 

4. Конфлікт є зіткненням протилежних сил, боротьба за досягнення мети, 
подолання перешкод, а також протиріччя між невідомістю і бажанням розкрити 
її. Конфлікт виникає з двох причин: 1) прагнення персонажів сценарію до різної 
мети: 2) прагнення до однієї мети, але різними шляхами. За характером конфлікт 
має два типи: антагоністичний (ворожий. непримиренний, «не на життя, а на 
смерть») та неантагоністичний ( відносно мирного характеру). 

За змістом конфлікт поділяється на світоглядний (філософський), де сти-
каються різні системи світорозуміння; моральний та соціальнопобутовий. 

Шлях до подолання конфлікту вказується в ідеї сценарію. 
5. Ідея – це оцінка подій, основна філософська думка, основний висновок 

свята, концерту, вистави, шоупрограми тощо, це те, до чого закликає глядача ав-
тор (сценарист чи режисер). Ідея відповідає на запитання «Заради чого?». 
Існують два шляхи вираження ідеї: а) пряме декларування ідеї, прямий заклик до 
глядача; б) приховання ідеї у сюжеті твору з її яскравим вираженням у 
кульмінації як висновок з того, про що йшлося у сценарії. Наприклад декларація 
ідеї – «Не лізь не в свої сані!», висновок – «Якщо не вмієш робити справу, не бе-
рись за неї». 

Правильно висловлена ідея – вже короткий опис змісту сценарію. Наприк-
лад: ідея – «Егоїзм призводить до втрати друзів», тоді «егоїзм» – це проблема і 
характер дійових осіб; «призводить до» – конфлікт, «втрата друзів» – завершен-
ня, кінцівка твору; висновок і заклик – «Будьте відкритими до своїх друзів». 
Приклади ідей: «Кохання допомагає здолати перешкоди»; «Байдуже ставлення 
до природи викликає жахливі екологічні наслідки», «Байдужість батьків по 
відношенню до дітей штовхає підростаюче покоління на шлях шкідливих звичок 
та злочинності», «Віра рятує життя», «Спільний інтерес об’єднує людей», «Дур-
ний характер призводить до самотності», «Ідейний фанатизм руйнує стосунки», 
«Інтерес повертає радість життя», «Примусовість вбиває задоволення», «Нерозу-
міння особливостей жіночої та чоловічої психології призводить до розривів 
стосунків», «Щоб гарно працювати, треба гарно відпочивати», «Пияцтво за кер-
мом вбиває. Рано чи пізно – завжди», «Різні життєві цінності призводять до 
конфлікту поколінь», «Щоб зрозуміти іншого, треба подивитися на світ “його” 
очима, стати на його бік». 

Гостра соціальна ідея притаманна художньопубліцистичним виставам, те-
матичним вечорам та театралізованим програмам, присвяченим визначним датам 
та подіям в житті суспільства чи окремої соціальної групи, що викликають живу 
дискусію (наприклад день Чорнобильської трагедії, Всесвітній день боротьби зі 
СНІДом, день Конституції, день пам’яті жертв Голодомору тощо).  

6. Композиція – (від латинського слова «компо») – склад, основа, тобто 
внутрішня побудова сценарію. Її основні елементи: експозиція, зав’язка, розвиток 
дії, предкульмінаційний момент, кульмінація, розв’язка та фінал. Можуть бути 
присутні і два додаткових елементи : пролог та епілог. Композиція вибудовується 
від слабких епізодів до емоційнояскравих. 
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Проаналізуємо особливості композиції в драматургії масового дійства з 
такої частини, як експозиція. 

Експозиція – вхід в дію. Вона виконує два завдання: 1) створити 
відповідну емоційну атмосферу майбутньої дії, подати епоху, час і місце дії; 2) 
поінформувати про те, що відбуватиметься. Це досягається за допомогою світла, 
музики, костюмів, декорацій, текстів, рекламних об’яв тощо. 

В експозиції знаходиться вихідна подія, що формує джерело конфлікту, 
вказує на причину його виникнення. В масових святах експозиція коротка, нетри-
вала, лаконічна. Але кожен жанр театралізованого масового дійства має свої 
особливості щодо її втілення. У святі – це, наприклад, костюмовані процесії, ка-
валькади ряджених, парад тощо; у театралізованій виставі експозиція може поча-
тися із вручення на вході символів свята, з вікторини на відповідну тему, ігрової 
програми чи тематичної виставки у фойє; в театралізованому ж концерті чи вузько 
запрограмованій публіцистичній виставі глядачів можуть зустріти лише експо-
новані відомості у вигляді книжкових та фотовиставок на тему дійства. Отже, 
функції експозиції, як бачимо, хоч і однакові, але використовуються вони 
порізному. Коли глядач більшменш підготовлений до сприймання майбутньої дії, 
можна переходити до наступної частини дійства або видовища – зав’язки. 

Зав’язка – поява головних дійових осіб і їх перше зіткнення. Відбувається 
перша подія, що порушує рівновагу дії. У масових дійствах зав’язка починається 
порізному, залежно від жанру і місця проведення, але суть її одна – початок 
конфлікту. А форми і засоби виразності – найрізноманітніші: віршовані заставки, 
сценкисуперечки персонажів, фрагменти з кінофільмів, хореографічнопластичні 
композиції тощо. 

Далі композиція розгортається, як і в інших драматичних творах, 
відбувається розвиток дії. Архітектоніка сценарію масового дійства будується з 
епізодів, кількість яких не визначається заздалегідь, а диктується відбором тих 
подій, які маються в основному масиві дії. 

Тобто саме в цій частині здійснюється процес боротьби, її перипетій, 
ланцюга подій і зіткнень, в яких вирішується конфлікт. 

Конфлікт у масовому дійстві не завжди є зіткненням антагоністичних сил, 
він також виявляється у подоланні труднощів, перешкод при здійсненні пози-
тивних цілей, у внутрішніх протиріччях персонажів, у зіткненні людини з 
довкіллям тощо. 

В основі народних календарних свят завжди лежить боротьба (Зими і Весни, 
людини і нечистої сили, хлопців і дівчат). У святах високого громадянського зву-
чання конфлікт виражений зіткненням не конкретних персонажів, як у театрі, а 
монтажним зіставленням таких глобальних понять, як війна і мир, добро і зло, 
старе і нове, фашизм і гуманізм. Художньообразне рішення таких понять 
втілюється засобами кольору (червоне і чорне, чорне і біле, ясне і темне) і руху (дві 
групи, що відрізняються специфічним рухами і за допомогою пластичних дій, 
хореографічних композицій «борються» одна з одною).  

Нагадаємо, що кожен сценарій масового дійства складається з епізодів і 
кожен з них має бути логічно обумовлений та пов'язаний з попереднім і наступ-
ним. Наприклад, розповсюдженою логікою побудови сценаріїв, пов’язаних з 
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історією країни, міста, села, підприємства є хронологія подій від найдавніших до 
сучасних, що призводить до типовості і одноманітності. Хоча можна навпаки 
побудувати за ретроспективою – від нашого часу прокласти зв'язок поколінь або 
розглянути історію не в датах, а долях людей, показати місце і ставлення різних 
категорій населення до тієї чи іншої історичної події (наприклад теми вечорів до 
Дня Перемоги – «У війни не жіноче обличчя», «Ми були високі та русяві», 
«Фронтові історії кохання»). 

Епізоди за побудовою повинні бути контрастними стосовно один одного і 
різнитися за а) характером (ліричний, драматичний, героїчний, комічний, трагіч-
ний), б) темпоритмом, в) художнім матеріалом (поезія, проза, музика, хореографія, 
драма), г) світловою гамою. 

Саме через своєрідність конфлікту у масовому дійстві, логічність та 
контрастність побудови легше досягається наростання дії, яке обов’язково по-
винно розвиватися по висхідній – від експозиціїзав’язки до кульмінації і 
розв’язки. Треба йти від емоційно слабкіших епізодів до значно сильніших. На-
вряд чи доцільно спочатку залучати присутніх до масового активного співу чи гри 
із залом, або інших колективних дій, адже співучасть є найвищим емоційним мо-
ментом, до якого слід підвести та психологічно підготувати глядачів і учасників 
масових заходів та свят.  

Предкульмінація – найкоротший елемент композиції, триває кілька секунд. 
Це звичайний, творчий, провокаційний момент для термінового привернення ува-
ги глядача, підготовки його до найвищої крапки напруження програми, якою є 
кульмінація, наприклад барабанний бій, різкий звук, вмикання світла в темряві, 
різке вимикання світла, музичний гонг тощо.  

Кульмінація – найвища емоційна крапка в сценарії. В кульмінації відбу-
вається головна подія, яка відповідає на запитання «Заради чого?». Тут знаходить 
свій вираз ідея і саме тут вирішується конфлікт, основними прийомами 
розв’язання якого є: 

а) конфлікт вичерпаний – головний герой зникає або помирає. І саме тому 
більше немає предмета конфлікту;  

б) конфлікт вирішений – конфліктуючі сторони домовляються між собою, 
поступаються один одному, але це не означає щасливого кінця; 

в) конфлікт знятий – у розв’язання конфлікту втручаються позасюжетні 
сили чи персонажі («боги», впливові персони, «дзвінок зверху», телеграма тощо); 

г) підміна об'єкта (предмета) конфлікту – виявляється, що насправді 
немає за що конфліктувати через те, що колись сталася помилка і насправді все 
поіншому. 

Якою ж може бути кульмінація у масовому святі, шоупрограмі чи концерті? 
Наприклад, темою святкового дійства обране професійне свято. Звичайно, кожна 
професія має свої відмінності, а тому й відзначається порізному, але безперечне 
одне: з ряду епізодів, які розповідають про неї, кульмінаційним стане той, де 
найбільш яскравий концентрований вигляд має ідея: бряд посвячення в ту чи іншу 
професію, тобто зриме залучення до професії. Тут відбувається передавання чи 
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інших символів від покоління до покоління. Вони підкреслюють значущість події 
і є доброю пам’яткою на майбутні роки. 

Розв’язка – доситъ важлива частина композиції. Її відсутність або 
нечіткість створюють враження незавершеності дії. Тут є обов’язкова подія, яка 
відповідає на запитання «Чим все завершиться? Розв’язка настає після кульмінації 
(наприклад вручення призів, сувенірів глядачам, учасникам свят, заключне слово 
організаторів, спонсорів). Але специфіка драматургії масових форм полягає в то-
му, що в окремих випадках кульмінація і розв’язка можуть збігатися в часі 
(з’єднуються). А якщо так не відбувається, то розв’язка повинна статися на менш 
емоційному рівні з кульмінацією. 

Фінал несе особливе смислове навантаження, оскільки якнайкраще сприяє 
вияву активності учасників. Поширеною формою фіналу в масовому заході є 
об’єднаний виступ на сцені всіх виконавців, прийняття звернення, клятви, колек-
тивний масовий спів, загальна дія, що підсилюються піротехнічними засобами та 
спецефектами або сюрпризними моментами (винос торту зі свічками, розкидання 
повітряних кульок!) 

Крім обов’язкових складових композиції існують ще необов’язкові – пролог 
та епілог. 

Пролог – частина, що передує експозиції. Дія прологу відбувається в 
іншому часі і місці, ніж основна дія композиції. Тут показуються події, що стали 
передумовою розвитку основного конфлікту. Завдання прологів полягає у 
експозиції ідей, тобто у вираженні ідей, які надалі, в процесі розвитку конфлікту, 
втіляться в образну форму. Це може бути легенда про якесь явище (наприклад на 
День міста – легенда про походження його назви, на День професії – легенда про 
Богів, що подарували людям майстерність; в театралізованому концерті до Дня 
Перемоги –масове епічне дійство, в якому в сконцентрованому вигляді показу-
ються всі головні події війни). 

Особливо вдало використовується в пролозі художнє і документальне кіно, 
яке переносить учасників в ті чи інші історичні події та підготовляє до наступної 
зустрічі з їх героями (численні прологи, присвячені історії держави, подіям Другої 
світової війни тощо). Набув популярності прийом застосування фрагментів з 
кінофільмів, відеозаписів, коли герої начебто оживають. 

Прологом може бути і будьякий масовий номер, що несе в собі сконцентро-
ване вираження ідеї свята (увертюра у виконанні оркестру, пісня у виконанні зве-
дених хорів, хореографічна композиція, або зведений номер). Але він не повинен 
бути емоційно яскравішим за кульмінацію та фінал. 

У сюжетних дійствах, що тяжіють до театральної драматургії, пролог має 
важливу мету – показати авторське ставлення до того, що відбуватиметься на очах 
у глядача. Для цього використовуються два прийоми – персоніфікація (уособлення) 
та конкретизація. У першому випадку пролог виконується особливим персонажем, 
що не входить до кола героїв – персонажів, учасників основних подій. Наприклад 
слова від автора, від казкаря, який написав цю казку, від свідка подій чи навіть 
самого «Бога», голоси совісті, пам’яті, серця, монолог ще ненародженої дитини, 
навколо появи якої і будуть розгортатися наступні події, тощо. 
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У пролозі другого типу, де використовуються прийоми конкретизації, 
зустрічаємося з самими героями. Це може бути монолог головного героя чи його 
товариша, або показ подій, що передували драматичній дії, масова сцена зі всіма 
учасниками – героями, які виражають своє ставлення до того, що надалі 
відбуватиметься на сцені – своєрідний анонс подій. 

Сценаристу та режисеру слід пам’ятати, що пролог є необов’язковою части-
ною, він лише підсилює основну. І не слід підміняти «начебто прологом» 
експозицію заходу, як це часто роблять на місцевих звітних концертах. 

Епілог – особлива форма фіналу. Від основного масиву дії він, як правило, 
відділений значним проміжком часу і підводить «перспективні» підсумки дії, 
показує далекий результат драматичної боротьби. Епілог схожий з прологом, з 
тією різницею, що пролог слугує «передмовою», а епілог – «післямовою». Епілоги 
використовуються для вирішення соціальноморальних завдань, у формі заклику 
глядачів до соціальної активності, до конкретних дії щодо зміни професії, на-
строю, знайомих, сталої ситуації в суспільстві. Поширений епілог бездієвий. ри-
торичний, масовий, епічний – позбавлений конфліктного розвитку (наприклад в 
історичних сюжетах). Існує епілог і як оцінка конфлікту від імені творців вистави, 
аналогічно до прологу. Все це повинно поглибити, підсилити враження глядачів 
святкових дійств від розв’язки і фіналу. В масових формах епілог більше прита-
манний сюжетним виставам. 

Найскладнішою формою драматургії масових заходів є побудова масового 
свята, адже свято являється комплексом офіційних та художніх акцій, який 
складається з трьох частин: а) театралізованого мітингу, процесії, демонстрації; б) 
театралізованої вистави (інсценізації) чи театралізованого концерту; в) ярмарку, 
виставки майстрів, народного гуляння, концертудискотеки, балмаскараду, карна-
валу тощо. Кожна з цих частин в тій чи іншій пропорції обов’язково 
використовується в процесі побудови масового свята. Залежно від характеру свята 
одна з них може бути головною, наприклад на День Перемоги, на День визволен-
ня міста (села) від німецькофашистських загарбників основною частиною є 
театралізований мітингреквієм та урочиста процесія з покладанням вінків і квітів 
до пам’ятників героям Великої Вітчизняної війни. А на народних святах, таких як 
Масляна або Івана Купала, основним є народне гуляння. 

Компонуючи свято, сценарист, передусім, повинен подбати про можливість 
об’єднати велику масу глядачів, допомогти їм розосереджитися за інтересами і 
водночас сприйняти основну тему свята; підпорядкувати другорядне головному. 
Сценарій масового свята потрібно будувати так, щоб певні засоби впливу поши-
рювалися на всіх присутніх: оформлення території, будівель, сценічних 
майданчиків; пересувні театралізовані процесії чи групи костюмованих, рядже-
них; вміло складений радіоконферанс, друкований путівник чи лібрето, в якому в 
досконалій літературній формі подається виклад змісту і програми свята. Всією 
масою глядачів сприймаються також піротехнічна вистава, вистава на воді чи 
повітряне шоу, театралізована хода (процесія) та заключний феєрверк. Ці загальні 
засоби впливу доповнюються враженнями, які присутні на святі отримують, оз-
найомившись з тією чи іншою частиною програми. 
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У статті подається характеристика (з зазначенням регіональних особливостей) 

оздоблення українського одягу кінця ХІХ – початку ХХ століття. Окрема увага при-
діляється рослинній та зооморфній орнаментації в національному вбранні та його си-
мволічній значимості. 
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The article analyses description ( with pointing of regional features) of finishing of 

the Ukrainian clothing of the end XIX beginning of the XX century. Separate attention is 
spared vegetable and animals arnamenting in a national dress and it symbolic meaningfulness. 

Key words: ornamenting, paganism, animals, poppy heads, ukrainian. 
 
Для традиційного національного одягу характерна наявність усіх життєво 

важливих складників, котрі об'єднувалися у функціонально та художньо довер-
шений ансамбль, який побутував тільки в даній місцевості. При цьому народні 
майстри використовували всі можливі матеріали залежно від призначення вбран-
ня. Крім того, важливим засобом, що узгоджував усі елементи композиції, були 
орнамент та українська вишивка. Якраз вони органічно з'єднувавалися з тим чи 
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іншим елементом вбрання, який прикрашав, розвивав якийсь художній образ на 
різних деталях національного одягу, вносив загальну композиційну рівновагу.  

Мальовнича українська природа та тісний зв’язок людини з нею в повсяк-
денному житті сприяв поширенню в елементах оздоблення рослинних та зоомор-
фних мотивів. 

Підвищений інтерес сучасної молоді до національного одягу, використання 
окремих його елементів в повсякденному житті робить дану проблематику актуа-
льною особливо на фоні відродження інтересу до самобутності українського на-
роду та народного коріння. 

Народний одяг XIX – початку XX ст. – яскрава сторінка матеріальної і ду-
ховної культури. Він відзначається багатством форм, красою художнього оздоб-
лення, тому метою даного дослідження є показ відображення природних мотивів в 
орнаментації національного вбрання зазначеного періоду. 

Етнографічний матеріал українського народного вбрання бачимо у цілій ни-
зці наукових праць середини XIX – початку XX ст. Саме в них народне вбрання 
розглядалось як важливе джерело, що відображає етнічну історію народу, його ет-
нокультурні зв’язки, вплив кліматичногеографічної обумовленості його форм, та 
як явище, розвиток якого є наслідком певних соціальних відносин, особливостей 
економічного та політичного становища людей. 

Варто також відзначити працю Ф. Вовка «Студії з української етнографії та 
антропології», в якій автор узагальнює увесь раніше накопичений матеріал, почав 
вивчати одяг українців в широкому порівнянні з одягом інших народів. Він якраз 
приділяє увагу природнім мотивам оздоблення традиційного вбрання українців. 

Також дану проблематику також можна віднайти у концептуальних дослі-
дженнях українських учених Л. Кравчука, О. Соломченка, І. Симоненко, 
Н. Крутенко [5; 9; 11; 6]. 

Серед праць останніх десятиліть потрібно відзначити праці про український 
костюм Ю. Бойка [2], Т. Ніколаєвої [8; 12] і З. Васіної [3]. У монографії Т. Ніко-
лаєвої [12] в основу досліджень покладено ретроспективний, фактологічний аналіз 
з виходом на перспективу розвитку кращих традицій народного одягу. 

Окрім наукових праць важливим джерелом вивчення даної теми є образо-
творчі матеріали. Жанровими епізодами українського побуту ниткою проходять у 
другій половині ХІХ–ХХ століття, крізь творчість П. Мартиновича, С. Васи-
льківського, М. Самокиша, В. Марковського, О. Сластіона, М. Пимоненка, М. та 
О. Мурашків, К. Трохименка, М. Дрегуса, Т. Яблонівської. 

Також цікавим джерелом інформації є уснопоетична народна творчість та 
роботи українських письменників І. Франка, І. Нечуя-Левицького, Г. Квітки-
Основ’яненка.  

Та все ж, якщо підходити практично, основним джерелом вивчення тради-
ційного одягу даного періоду залишаються його колекції, що зберігаються в етно-
графічних, краєзнавчих, історичних, мистецтвознавчих музеях. Особливо великі 
колекції одягу та фотоархіви знаходяться в Державному музеї етнографії у 
Санкт-Петербурзі та Музеї етнографії та художнього промислу у Львові. 

Стан наукової розробки теми можна охарактеризувати як неоднозначний, 
адже з однієї сторони зібрано достатньо багато практичного матеріалу, який 
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має безперечну наукову цінність у вивченні світоглядного відображення при-
родного середовища в українському національному одязі. З іншої – немає спе-
ціалізованих досліджень з даної проблематики. 

Народний одяг становить одну з найважливіших галузей традиційної 
культури етносу. В ньому відображені природногеографічні умови, в яких про-
живає етнічна спільнота, специфіка господарської діяльності етносу чи його 
окремого підрозділу, етнічні традиції та контакти з іншими народами, світогля-
дні уявлення, вірування, естетичні смаки і вподобання, соціальна та статевовікова 
структура народу на певному історичному етапі його буття. Відповідно тради-
ційний одяг виконує низку функцій: захисну, апотропеїчну (оберегову), естети-
чну, етнодиференціюючу, соціальну. 

В кінці ХІХ століття відбуваються суттєві зміни в українському народному 
одязі, що в першу чергу було пов’язане з впровадженням мануфактурного вироб-
ництва, додаванням до усталених елементів вбрання нових, вплив культур спорід-
нених народів. Проте одне з найголовніших факторів, що впливали на формування 
традицій українського одягу становила природа. В естетичній довершеності зовні-
шнього убрання, насамперед святкового й ритуального ансамблів, відбилася краса 
природи, яку споконвіку споглядав народ, формуючи свої естетичні уподобання. 

Сорочка є однім із найдавніших елементів, убрання що виступаючи майже 
до початку ХХ століття єдиним видом натільного одягу по всій території України. 
Українська сорочка кінця ХІХ – початку ХХ століття мала велику кількість лока-
льних варіантів крою та орнаментації і відповідала чи одному, чи одразу кільком 
цільовим призначенням. Це й колоритно оформленні святкові, і більш стримані 
поживні і повсякденні. Білий колір – це своєрідний естетичний еталон – є загаль-
нослов’янською традицією, що сягає сивої давнини. Колір та фактура саморобно-
го полотна були виразним тлом для орнаменту. Матеріал, мотиви, колористика, 
розміщення, оздоблення нерозривно пов’язані з іншими елементами одягу й кос-
тюму в цілому, його функціональним призначенням. Узагалі, орнаментація як 
один із найважливіших виявів специфіки культури та психології народу здавна 
відбивали його етнічну історію, локальні особливості, а також етнокультурні 
зв’язки [8, 64]. 

На кінець ХІХ – початок ХХ століття вишивка як техніка орнаментації по-
ступово витісняється ткацьким візерунком паралельно з вишивкою хрестиком, що 
дозволяло більш реалістично зображувати рослинні мотиви. 

Місце розміщення оздоблення також зазвичай носило сакральну роль, тому 
розміщувались там, де мали відкритий доступ до тіла: манжети, нагрудна частина, 
горловина. 

На Надріпрянщині, крім північних районів, як і в середній смузі України 
взагалі побутували рослинні, рослинногеометричні мотиви, відомі у всіх 
слов’янських народів. На значній частині Лівобережжя переважав геометри зо-
ваний рослинний декор або хвилястими лініями (хмеликами) розміщувались роз-
еточки та зірочки. На Правобережжі побутували такі рослинні мотиви як 
гвоздики, дубові листки, троянди. Елементи тваринного світу, часто буде сти-
лізовані, зберегли свій початковий зміст у назвах орнаменту; метелики, рачки, па-
вуки, собаки, півники. На Київщині й Полтавщині траплялись стилізовані 
зображення качок, павичів, джмелів [8, 66]. Використання рослинної орнаментації 
якраз можна пояснити, природногеографічним фактором, адже якщо, наприклад, 
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на Правобережжі поширені мотиви з використанням дубового листя, то це харак-
терно так як на цій території багато дубових лісів. 

Наприклад, сорочки, що побутували в Старобільському повіті наприкінці 
ХІХ – на початку ХХ ст., орнаментовані альбомними рослинними візерунками 
(хрестик; червоночорна, червоносиня гама), достатньо рідко в них зберігались 
елементи архаїки і панування «брокарівських» троянд. Це явище є елементом за-
гального процесу зниження семіотичного статусу речей, що саме й уможливлює 
використання в даному випадку альбомних мотивів. Значення (здебільшого де-
коративне) мав уже орнамент як такий, його мотиви втратили глибинне прочи-
тання. Використання альбомних мотивів знижує значення цих речей як фактів 
народного мистецтва (втрачення самобутності), але вони повною мірою збері-
гають своє значення як факти етнографічні (свідчення об’єктивного процесу 
модернізації суспільства. 

Двоплатові запаски, фартухизапаски також в цей період зберігають рос-
линні мотиви, причому вони заповнювали усе полотнища. Найпоширенішими 
техніками прикрашання слугувало ткання, вишивка та аплікація. Для чоловіків 
характерне оздоблення поясів природними орнаментами.  

Достатньо цікавим є оздоблення верхнього одягу українців. Мотиви ор-
наменту кожухів виконували не лише декоративну, а й магічну функцію. Так 
стилізовані зображення підкови, чи скажімо зірочок мали захищати людину від 
усілякого зла, а такий елемент орнаменту як «яблучко», це відомий в народі 
символ кохання. Усі ці символи пов’язані передусім з залишками язичницьких 
обрядів в побутовому життя українського народу. 

Керсетка на Лівобережжі з’явилася раніше, ніж на Правобережжі (сере-
дина ХІХ ст.); на правому березі вона поступово поширилася до кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. тільки на території центральної Київщини. У будьякому випад-
ку вона мала яскраво виражену специфіку в виборі художньої обробки. На Лі-
вобережжі вона оздоблювалася розташованою вздовж усієї поли аплікацією 
(«левадка»). На правому березі побутувала керсетка з яскравих однотонних 
тканин, оздоблених вишивкою, аплікацією, машинною строчкою з композицій-
ним акцентом в правому куті («квітка»). На Лівобережжі переважала свита із 
білого домотканого сукна, на правому березі була поширена й коричнева свита 
[12, 177–178]. 

Також яскравим доповненням зовнішнього вбрання слугували зйомні 
прикраси – сережки, діадеми, підвіски, як місцевого виробництва так і привізні. 
Наприкінці ХІХ  на початку ХХ століття серед українського селянства побуту-
вали вушні прикраси (сережки, каблучки) та велика група шийних та нагрудних 
виробів. Останні, що складалися з багатьох компонентів, гармонійно пов’я-
заних між собою, були обов’язковими в оформленні всього комплексу вбрання, 
надавали йому локальну специфіку, композиційну рівновагу та довершеність. 
Зйомні прикраси були продукцією місцевих робітників та зазвичай відображали 
локальні особливості світогляду населення. Селянські «коштовності» – коралі, 
бурштин, дукач, сережки тощо – збирали протягом багатьох років, передавали 
від покоління до покоління як сімейні реліквії. 

Сережкиковтки – один з найдавніших видів жіночих вушних прикрас, 
який широко побутує і по сьогоднішній день. Ще з маленьких років дівчаткам 
проколювали вуха. Діти носили мідні, а дівчата і молодші – срібні, позолочені, 
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зрідка золоті сережки, форми яких були дуже різноманітні. Найбільше поши-
рення мали невеликі дуті каблучки або площинні у формі на півмісяця калачики 
з нескладною різьбленою орнаментацією. На Полтавщині вдягали так звані 
п’явочки (у вигляді кільця), уточки (кільце з зображенням качки), метелики, 
ягідки (з тонкого обідка з великим червоним камінцем – вічком), маківки – у 
вигляді квітки з блакитним або червоним камінцем посередині. На Чернігівщи-
ні осередками виготовлення металевих ювелірних виробів були Ніжин, Бату-
рин, Глухів, Березна. Характерними для цього регіону такі вушні прикраси як 
бовтуни, жолудки, реп’яшечки з незабудкою, змійки, книшки тощо. Давнє похо-
дження сережок вказує значна кількість повір’їв, пов’язаних з ними: сережки 
могли знімати головний біль; загубити ж їх вважалося нещастям. За традицією, 
на піст або підчас трауру вдягали найпростіші сережки у вигляді кільця, а в пе-
ршу шлюбну ніч, молода обов’язково мала зняти сережки [8, 192].  

Щодо шийних та нагрудних прикрас то вони також були поширені на те-
риторії України. Найбільш яскраво проявляли зв’язок людини з природою так 
звані – клокічки (намисто з плодів), що були поширені в деяких районах Захід-
ної України. По всій території поширене звичайне намисто, яке виготовлялось з 
бісеру, смальти, та більш дорогих матеріалів – бурштину, перлів, гранатів, ко-
ралу. Кораловому намисту народ приписував особливі луківальні властивості. 
Наприклад, в траур та піст замість традиційного червоного намиста одягали 
скляне – молочне або прозоре. Під час весілля – від вінця до обряду вдягання 
очіпка – на молодій не повинно бути ніякого намиста. Окрім коралів на Над-
дніпрянщині було поширене намисто з «щирого» бурштину, який видобували в 
околицях Києва й шліфували у вигляді пласких намистин. За стародавнім по-
вір’ям, бурштин приносив здоров’я та щастя. На Чернігівському Поліссі часті-
ше носили одну довгу й масивну низку бурштину у поєднанні з коралевим 
намистом [8, 194]. 

Використання природних матеріалів в елементах прикрас свідчить про те, 
що українці вірували в силу природи, те що правильне використання яких може 
приносити користь – лікували, приносити щастя, відганяти злу силу.  

Також важливою складовою народного вбрання, що так виразно відбива-
ла б дух часу, смаки й уявлення людей, особливо їх соціальний стан, вірування, 
є головні убори. Головний убір, крім захисної, знакової та оберегової, викону-
вав ще й естетичну функцію. Підкреслював станову приналежність, виступав 
віковою ознакою, а також служив завершенням ансамблю одягу, виконуючи 
специфічну функцію увінчування. Як частина цілого він повністю залежав від 
закономірностей розвитку народного костюму, виявляючи рівень і стан матері-
альної культури суспільств. 

Найбільш популярним для дівчат залишався вінок. Про найкращу оздобу 
дівочої голови – вінок багато писав видатний український етнограф нашого ча-
су Олекса Воропай: «Наші дівчата плетуть собі вінки з квітів маку, синіх воло-
шок, білого ромензілля, чорнобривців та дикої рожі. У плетенні вінків нашими 
дівчатами досягнено не меншого мистецтва, ніж у вишиванні, тканні та мере-
живі. В залежності від індивідуальних здібностей, дівчата там комбінують бар-
ву і форму квітів у вінку, що вінок стає мистецьким твором і підкреслює красу 
дівочого обличчя» [4, 125]. 
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Звиті вінки були, очевидно, наступною стадією розвитку дівочих голо-
вних уборів після простого закладання квітів за стрічку або за коси. Взагалі за-
звичай прикрашати голову квітами (квітчатися) був дуже поширений. На 
Середній Подніпрянщині розміри квітів поступово зменшуються в напрямку 
потилиці, в той час як в інших місцях (наприклад Поділлі) «квітчалися» у про-
тилежному напрямку. Така ж побудова й так званих чубатих вінків, компози-
ційний акцент в яких спереду. Залежно від призначення звитий вінок міг бути 
більш або менш нарядним і складним за конструкцією, а також робився з різних 
сортів живих (чорнобривців, рожі, васильків, маку, жоржини, барвінку) або 
штучних (штучних чи паперових) квітів, прикрашався сусальним золотом, 
пір’ям птахів, пофарбованим у яскраві кольори. Ззаду на спину вільно спуска-
лись барвисті стрічки [12, 216]. 

Кожна квітка у віночку щось символізувала. Найпочесніше місце належа-
ло деревію. Ці дрібненькі біленькі квіточки здалеку нагадують велику квітку, її 
називають у народі деревцем. Коли квіти відцвітають, вітер розносить насінини 
далекодалеко. Та хоч би де проросла ця рослина, вона завжди цвіте. Тому й 
вплели її люди до віночка як символ нескореності. 

Листя дуба – символ сили, троянда символізує кохання. Біла лілія – сим-
вол чистоти і невинності, вважається квіткою діви Марії. Волошка – це просто-
та, ніжність; вереск – самітність; дзвоник польовий – вдячність ; лавр–успіх, 
слава; мальва – краса, холодність; півонія – довголіття; ромашка–мир, ніжність, 
кохання; тюльпан–кохання. А барвінок до людської оселі, до городу тягнеться. 
Взимку відвар барвінку п'ють від простуди, влітку барвінком прикрашають свя-
тковий хліб, хату, плетуть весільні букети, встелюють дорогу в останню путь. 
Цілий рік його шанують, вважаючи символом життя. Безсмертник дарує здоро-
в'я роду людському, і виразки, і ранки гоїть. Квіт вишні й яблуні – символ ма-
теринської любові. А калина – символ краси та дівочої вроди, символ України.  

Проте починаючи з кінця ХІХ століття все більше поширюється носіння 
дівчатами хусток. З розвитком мануфактурного виробництва тканини набува-
ють все більшого різноманіття. Найбільш поширені біли вовняні хустки з квіт-
частими мотивам, що продовжує зв’язок дівчини з природою. 

Рослинна та зооморфна орнаментація в оздобленні національного одягу є 
давньою традицією, що сягає ще сивої давнини. Мальовнича природа, помірний 
клімат тільки сприяли цьому. Саме види, техніка виконання, розташування та 
композиційна побудова допомагають зрозуміти не лише рівень матеріальних та 
технічних можливостей суспільства, а й соціально обумовлений характер есте-
тичних уподобань народу, його кмітливість, винахідливість, уміння поєднувати 
красу з доцільністю. Дослідження різноманітних видів оздоблення, таких як худо-
жнє ткацтво, вишивка, аплікація не тільки розкривають високу майстерність народ-
них митців, але й часом порушують питання про походження тих чи інших явищ 
культури, висвітлюють етнокультурні взаємини певних груп населення. 

Узагалі ж проблеми орнаментації та колористики українського вбрання як 
засобів, що акумулюють у собі та стійко зберігають багатовікові традиції, ще 
довго залишатимуться предметом уваги етнографів, мистецтвознавців, культу-
рологів. 
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УДК 008:316.33 Жанна Захарівна Денисюк 

кандидат культурології 
 
ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ І ЇХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ 

ПОТЕНЦІАЛ В ПОШИРЕННІ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ 
 
Стаття присвячена розглядові засобів масової комунікації в сучасних умовах гло-

балізації, висвітлено їх роль у розповсюдженні масової культури. 
Ключові слова: засоби масової комунікації, масова культура, глобалізація. 
 
Article is devoted consideration of mass media in modern conditions of globalisation, is 

shown their role in mass culture distribution. 
Key words: mass media, a mass culture, globalisation. 
 
Останні десятиліття ХХ ст. пройшли під знаком революційних інновацій у 

сфері інформаційнотелекомунікаційних засобів зв’язку та оснащення. Наслідком 
такого науковотехнічного прогресу стало стиснення й ущільнення просторовоча-
сових рамок у межах становлення єдиної глобальної міжнародної цивілізаційної 
системи полюрального масштабу, що є об’єктивною тенденцією «нового щабелю 
еволюції цивілізації, пов’язаного з появою нових інформаційних і телекомуніка-
ційних технологій, нових потреб, нового образу життя» [13, 3]. 

На сучасному етапі розвитку люди й держави все більше стають пов’язаними 
між собою складними системами інформаційнокомунікативних потоків, для яких 
відстані та територіальні кордони вже не становлять суттєвих перепон. 
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Активне впровадження в повсякденне життя інформаційнокомунікаційних 
технологій значно розширило процес інтернаціоналізації не лише економічних, 
господарчих, політичних, але й соціокультурних зв'язків. Новітні технології до-
зволяють людині незалежно від географічного місцезнаходження отримати доступ 
до соціального й культурного досвіду інших народів. З огляду на це форми бачен-
ня світу стають різноманітнішими, що накладає свій відбиток на національнокуль-
турні основи життєдіяльності народів та держав, коригуючи сприйняття як 
власної, так й інших культур. Відтак актуальним постає питання існування куль-
тур під впливом дії глобальних комунікаційних мереж та інформаційних потоків. 
Головною метою пропонованого дослідження є виявлення глобалізаторської суті 
засобів масової комунікації та їх роль і значення у розповсюдженні масової куль-
турної продукції. 

Якщо розглянути сучасну картину генези людського суспільства, то не мо-
жна не помітити, що інформація стала чи не найважливішим чинником існування 
суспільства. Культура як один з елементів суспільства й водночас як один із меха-
нізмів, які зумовлюють його існування й подальший розвиток, і суспільство як су-
купність індивідів, що його створюють, сьогодні перебувають у тісній залежності і 
взаємодіють, головним чином, за допомогою масмедіа. 

Масова комунікація як один з елементів культури з’явилася порівняно неда-
вно. Але за дуже короткий час вона набула такого поширення в усіх сферах люд-
ського буття, що зараз практично неможливо уявити існування суспільства без 
інформації та джерел її розповсюдження. 

Дослідженням ролі й проблем функціонування засобів масової комунікації у 
суспільстві присвячені праці таких вчених, як Р. Арнхейм, Р. Барт, В. Беньямін, 
Ж. Бодрійяр, Б. Гройс, Ж. Дерріда, С. Жижек, Н. Костенко, М. Маклюен, Г. Мар-
кузе, Г. Почепцов та інших. 

На сьогодні існує безліч визначень поняття «комунікація» та наукових під-
ходів її дослідження. Зокрема, це розуміння комунікації як передачі знань, ідей, 
інформації; процес для взаєморозуміння; вплив за допомогою символів та знаків 
на інших людей; процес творення об’єднань за допомогою мовнознакової систе-
ми; обмін значеннями; загальна складова суспільного процесу та засіб контролю 
за дотриманням групових норм; у широкому сенсі – передавання будьякої інфор-
мації поза межами соціуму, у трохи звуженому – обмін знаками й символами, що 
сприймаються лише в певному культурному контексті [3, 306–307]. 

Н. Костенко визначає сучасне розуміння комунікації як «фундаментальний 
стан сучасного суспільства, в якому складна структура соціального і культурного 
простору з його численними секторами, пов’язаними між собою функціонально і 
за детерміністичними зразками, втілена у символічних формах і образах, 
дoступних для сприйняття і розуміння корпоративною, масовою й індивідуальною 
свідомістю» [8, 128]. 

Термін «масова комунікація» вживається як у вітчизняній, так і в зарубіжній 
лiтeрaтурі неоднозначно. Ним позначають як мінімум три явища: процес переда-
вання та поширення інформації на масову аудиторію, власне саму інформацію; за-
соби масової комунікації. 

Поняття «масова комунікація» і «масова інформація» активно ввійшли в 
ужиток в кінці ХХ ст., що пов’язується з потребою осмислення вченими особли-
востей поведінки людини в межах таких специфічних спільнот як «маса», «на-
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товп», «публіка», а тaкож залежно від техногенного фактора, що зумовило появу 
принципово нових засобів передавання інформації. 

Пріоритетність інформації, її особливий статус, що першопочатково визна-
чився в рамках стратегій розвитку «iнформаційного суспільства», постіндустріа-
льного, стрімко зросли в умовах загальноцивілізаційних процесів глобалізації. 
Засоби масової комунікації (ЗМК) стали не лише головним каналом циркуляції 
будьякої можливої інформації, але й чинником впливу на всі сфери суспільного 
життя – економічну, політичну, суспільну, культурну. Цей вплив є досить відчут-
ним і суттєвим, зумовлюючи як позитивні, так і негативні тенденції динаміки роз-
витку. ЗМК, що творять специфічне інформаційне середовище, яке окреслюється 
рисами глобальності, відіграють велику роль у становленні тотального глобально-
го простору. 

Складність соціальних реалій, що характеризуються впливом «суспільних 
змін безпосередньо на повсякденне життя людини, роблять її все більше залеж-
ною від потоку повідомлень засобів масової комунікації. Усе менше відомостей, 
необхідних для своєї соціальної поведінки й життя в суспільстві, вона може отри-
мати, грунтуючись лише на власному щоденному досвіді. Переважну більшість 
необхідної соціальної інформації людина отримує з теле і радіопрограм, друкова-
них видань» [2]. 

Потреба людини в інформації, її постійному оновленні пов’язана з необхід-
ністю соціалізації людини в суспільстві (орієнтування в соціальному середовищі, 
засвоєння його цінностей, норм, зразків поведінки), розвитку інтелектуального рі-
вня, розширення професійних можливостей, а також у повсякденній практичній 
діяльності та відпочинку. 

Вплив світу інформаційних технологій на світогляднодуховні структури 
людини носить суперечливий характер. Так, з одного боку, інформаційні техноло-
гії сприяють його розвиткові, розширюють культурне поле життя, породжують 
нові сенсоутворюючі центри, з іншого, чинять деформуючий вплив, змінюючи 
образ мислення, шкалу культурних норм і цінностей. Сучасні комунікації здатні 
стимулювати творчу діяльність і полегшити розповсюдження культури, але разом 
із тим являють загрозу культурній самобутності багатьох народів. 

На сьогодні ЗМК уже не є звичайними відображувачами світу та реальності. 
У процесі глобалізації вони перетворюються в самостійну реальність, формуючи 
образи й стилі життя, світоглядні моделі, трансформуючи сфери духовного спів-
робітництва й конструюючи соціокультурну реальність. 

Поширення масових комунікацій, які розкривають перед людиною безліч 
нових можливостей пізнання, спілкування, культурного обміну, вимагають, як 
пише американський дослідник Дж.Лалл, нових, складніших навиків щодо куль-
турного монтажу й переосмислення кодів. Для цього «потрібно... культивувати 
нову ментальність і стиль життя, які дозволяють пристосуватися до цих безперер-
вних і різноспрямованих потоків» [9, 230]. 

За таких умов змінюється зміст категорії «культура». Традиційне розуміння 
культури як єдності матеріальних і духовних набутків суспільства поступово виті-
сняється інформаційним розумінням культури суспільства як простору матеріаль-
них та ідеальних об’єктів – носіїв інформації культурного змісту. Традиційні 
усталені форми відтворення й трансляції культури й міжособистісного спілкуван-
ня також змінилися. За допомогою електронних комунікацій, що поглинають про-
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стір і час, поширюючись у планетарному масштабі, найвіддаленіші частини світу 
стають «глобальним селом» (М.Маклюен). 

Відтак, аналізуючи стан західної культури, А. Моль доходить висновку, що 
під впливом ЗМК відбувається процес перетворення традиційної «гуманітарної» 
культури в культуру «мозаїчну». Це фіксує характерні історичні особливості роз-
витку культури і її зміни в сучасному суспільстві під впливом певних процесів. 
Завдання ЗМК, на думку дослідника, полягає в оснащенні індивіда певним «зме-
ншеним» чи то пак – спрощеним) набором із загальнолюдської культури. А. Моль 
зазначає, що «мозаїчна культура, у якій ми живемо, усе частіше користується за-
собами переконання, безпосередньо заснованими на прийомах асоціації ідей, що 
застосовуються творчим мисленням: асоціації за суміщенням, асоціації за неподі-
льністю (сюрреалізм), асоціації за суміжністю, за звуковою схожістю» [10, 187].  

Канали ЗМІ стали найбільшими трансляторами культури, і їхнє винайдення 
й вдосконалення мало на меті насамперед поширення масової інформації для про-
сторово розпорошеної аудиторії – маси. Тому інформаційна продукція, що пере-
давалася, передусім мислилася як продукція масової культури. Нині розгалужені 
мережі ЗМК є чи не найголовнішими чинниками поширення й функціонування 
масової культури в сучасному світі. Почасти саме ними й детермінують появу ма-
сової культури як специфічного культурного феномена ХХ ст. Дійсно, зв’язок між 
масовою культурою й ЗМК є настільки очевидним і тісним, що неможливо не го-
ворити про двосторонній взаємовплив даних явищ. Саме завдяки здатності охоп-
лювати великі частини соціуму, канали ЗМК є найбільшими трансляторами 
масової культури, її цінностей та образів, шаблонних суджень, уявлень, стереоти-
пів. Домінування ЗМК у соціокультурному просторі позначається на характері 
культурного розвитку, його стратегіях, культурній політиці, її ангажованості. 

Масова культура являє собою специфічне, різностороннє й багаторівневе 
явище, яке проникає й активно розповсюджує свій вплив на всі прошарки суспільс-
тва. Її виокремлення в ролі самостійного духовнокультурного феномена пов’я-
зують із часом появи на історичній арені масового виробництва, масового 
суспільства та нового типу людини цього суспільства. 

В інформаційному суспільстві масова культура покликана виконувати роль 
своєрідного організатора буденної свідомості, яка «пов’язує в єдине ціле високо-
спеціалізоване суспільство, у якому людина інтегрована лише як виконавець соці-
альної функції. У цьому сенсі масову культуру можна розглядати як особливу 
знакову систему, особливу мову, на якій досягають взаєморозуміння члени інформа-
ційного суспільства» [15, 214]. Мова масової культури здатна транслювати й доно-
сити до широкої аудиторії «культурні образи й сенси, що виробляються в надрах 
елітарної культури, мова якої важка для розуміння основної маси населення» [11].  

Тотальна поширеність і присутність масової культури в різних суспільствах 
(тобто однакових культурних зразків у суспільствах різних континентів) дозволяє 
говорити про роль масової культури як агента глобалізації культури. Через чис-
ленні мережі ЗМК маскультурна комерційна продукція активно просувається на 
культурні ринки країн світу. Відтак разом із культурними зразками ЗМІ поширю-
ють і нав’язують домінуючі в масовій культурі консюмеристські цінності, насам-
перед західного зразка, витісняючи сенси й цінності традиційної культури. У 
цьому зв’язку дослідниками окреслена концепція «вестернізації» культури або 
культурного імперіалізму (особливої популярності набула в 80 – 90ті рр. ХХ ст.) 
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та критичного погляду на глобалізаційний вплив ЗМІ. Трактувалося це з позицій 
посилення соціальноекономічної, політичної й культурної залежності країн, що 
розвиваються залежно від функціонування західних ЗМІ в їхньому інформаційно-
му просторі. Внаслідок цього руйнується національна ідентичність та формуються 
умови для реалізації інтересів «вестернізованої еліти суспільства» [5, 28]. На про-
тивагу цьому апологетична позиція щодо глобалізаційної ролі масмедіа спираєть-
ся на більш помірковані погляди з наголосом на багатозначності й різносто-
ронності інтерпретації матеріалів ЗМК у різних аудиторіях. Відкидається думка 
про однонаправленість впливу медіа та концепції «культурного імперіалізму» з 
огляду на якісно різну природу процесів виробництва й споживання матеріалів 
ЗМК [5, 28]. 

Загалом питання взаємовпливу ЗМІ й культури є двонаправленим та амбіва-
лентним: поєднуючи репродуктивну та продуктивну функції, ЗМІ мають змогу не 
лише відображати сучасну дійсність у всій її складності, але й конструювати нову 
реальність, виступаючи «засобами множинності життєвих світів, характерних для 
сучасного суспільства» [11]. Відтак масова культура транслює не лише власні 
культурні зразки, але й робить доступними зразки елітарної культури. Ця доступ-
ність проявляється як шляхом адаптаціїспрощення сенсів елітарної культури на 
сенсові коди масової культури, так і за допомогою технічного тиражування. Та-
ким чином, ЗМК у питанні культурної взаємодії привнесли чи не головну супере-
чку – це питання автентичності й тиражованості творів культури, головним 
теоретичним підґрунтям якого й донині є доробок В. Беньяміна.  

Відповідно до цього італійський дослідник Дж. Ваттімо, підтримуючи дум-
ку Т. Адорно про те, що масова культура являє собою інструмент тотального 
спрощення всіх мистецтв за допомогою масмедіа, наголошує, що нові умови ви-
робництва й споживання творів мистецтва, які регламентуються в масмедіа, змі-
нюють саму сутність мистецтва. Мається на увазі не природа мистецтва, а спосіб 
його подання [1, 54]. Тиражування як творів високої культури, так і нових творів, 
породжених технологічними засобами масмедіа, має тенденцію до нівелювання 
всіх творів (без винятку), оскільки схильне підкреслювати й виділяти в творах мис-
тецтва сукупність саме тих рис, які найкраще сприймаються самим технічним засо-
бом або обмежуються тісними рамками конкретного засобу репродукування [1, 56]. 

Розгалужені системи засобів зв’язку – мережі масмедіа, що стали доміную-
чими в останні десятиліття ХХ ст., – своєю появою не лише ускладнювали і змі-
нювали системи традиційних соціальних зв’язків, але й багато в чому визначали 
подальший розвиток суспільства та його культури. Численні медіумипосередники 
між агентами інформації та соціумом ставали прикметною ознакою культури ін-
формаційного суспільства. Власне, своєю включеністю в потоки культурної 
трансляції визначали сам характер культури, стаючи її частиною. Цей сегмент но-
вої культури дозволив кваліфікувати її як медіакультуру, яку «визначає сукупність 
інформаційнокомунікативних матеріальних й інтелектуальних цінностей, засобів, 
витворених людством у процесі культурноісторичного розвитку, що сприяють 
формуванню суспільної свідомості й соціалізації особистості» [7, 19]. 

Поява самого терміна «медіакультура», як вважає Н.Кирилова, спонукали 
два теоретичні підходи: перший підкреслює її комунікативний бік, другий – ґрун-
тується на ідеологічній функції медіазасобів [6]. З точки зору комунікативного 
підходу, «специфіка медіакультури визначається її семіологічною сферою й техні-
чними можливостями засобів її реалізації: висока інформаційна ємність, легкість і 
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переконливість чуттєвого (образного) сприйняття, домінування продуктивних 
можливостей над репродуктивними, швидкість і широта трансляції й тиражуван-
ня, масовість й доступність» [6]. 

Медіакультура володіє власною знаковосимволічною системою (аудіаль-
ною, візуальною, аудіовізуальною), у якій представлена в закодованому вигляді 
соціальна інформація, що може бути розшифрована в якості тексту. Н.Кирилова 
при цьому звертає увагу на чітке розмежування структурних факторів медіасис-
тем: у аудіальних – це звук, мова, музика; у візуальних – іконічні знакові системи. 
Аудіовізуальні засоби комунікації – телебачення, кіно, відео, комп’ютерна графі-
ка, залежні від репродукування реальності – пов’язані естетикою кадру з так зва-
ною «фотогенією». Саме ці засоби залежать від технічного розвитку ЗМК, що 
впливає на їхню знакову природу [6]. 

Ідеологічний підхід у дослідженні медіакультури під сучасними засобами 
медіавпливу розуміє «конкретну й владну “матрицю” – систему культурноінфор-
маційних монополій, що стає головною опорою будьякої держави» [6]. 

З наведеного вище випливає, що процеси масової комунікації в сучасних 
умовах відіграють не тільки вирішальну роль у формуванні глобального простору, 
тобто виступають своєрідними «глобалізаторами» (агентами глобалізму), але й 
пронизують усі сфери суспільного життя, витворюючи окремий світ інформацій-
ної реальності, представлений у ЗМІ. Інформаційне середовище, у якому розгор-
тається життя людини, є штучно сконструйованим та почасти ілюзорним. 
Зважаючи на маніпулятивний характер ЗМІ, у цьому середовищі «в інтегрованому 
вигляді й різноманітних, часто досить химерних, поєднаннях одночасно функціо-
нує інформація, яка адекватно відображає існуючий світ, а також деформована, 
викривлена інформація. Це зумовлюється як складністю самого процесу пізнання 
й неповнотою наших знань про світ, так і суб’єктивністю людей, що її породжу-
ють, а часто – цілеспрямованим використанням інформаційних процесів для вве-
дення оточуючих в оману при досягненні власних цілей» [2]. 

В інформаційному середовищі, конструйованому щоденно за допомогою 
ЗМІ і яке постійно розширюється, формується власна система ідей та символів, які 
наділяються згодом онтологічними харакеристиками та починають функціонувати 
як справжня реальність у свідомості людини. Внаслідок цього перед нами постає 
проблема співвідношення реального та символічного світів, між якими неможливо 
чітко провести межу. Адже «символічний світ так чи інакше відображає реальний. 
У цьому сенсі він ніби позбавлений самостійності. І в той же час світ – символіч-
ний, здатний завдяки діяльності людини впливати на світ реальний, помітно 
трансформуючи його» [3, 307]. 

Впливаючи на свідомість людини, ЗМК починають діяти як першопричина, 
що наділяє дійсність своїми властивостями та характеристиками. Таким чином, 
вони ніби конструюють реальність, формуючи власний міфологічний простір та 
продукуючи соціальні міфи. 

Такі риси й особливості належать до негативних функцій ЗМІ в суспільстві. 
Як наголошує О.В. Полікарпова, ЗМІ «використовують манiпулятивну семантику 
й риторику, технології руйнування свідомості й конструювання специфічної реа-
льності, вживлюючи у свідомість індивіда й соціальних груп віртуальну реаль-
ність, якій немає жодного відповідника в об'єктивній соціальній дійсності» [12]. 
Відтак втрачається відчуття реальності оточуючого світу, виникають складнощі 
орієнтування в ньому та проблеми пізнання його істинності. На перший план ви-
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ходить співвіднесення суб'єктом пізнання набутого досвіду не з об’єктивною реаль-
ністю, а з віртуальним аналогом, створеним за допомогою інформаційних техноло-
гій. Насправді у формуванні віртуального інформаційного простору (кібер-простору) 
та входження в нього людської свідомості криються важливі проблеми світоглядного 
характеру: що таке реальність і її пізнання, співвідношення оточуючого світу з від-
чуттями й уявленнями, де проходить межа між штучним і природним. 

Поява такого нового засобу комунікації як комп’ютер стала початком ново-
го типу кодування й передання інформації, способу організації мислення. Виник-
нення комп’ютерної мережі Інтернет відкрила новий етап у розвитку інформа-
ційних технологій. Інтернет володіє величезним потенціалом, оскільки дозволяє 
транслювати інформацію практично будьякими мовами культури графічними, ау-
діо та відеозасобами, передавати та отримати її в режимі реального часу в будья-
кому куточку земної кулі й розповсюджувати серед необмеженої кількості 
користувачів. Завдяки таким комунікативним властивостям Інтернет по праву набу-
ває пріоритетного значення у формуванні глобального інформаційного простору. Ві-
ртуальна реальність мережі Інтернет пропонує образ штучно сконструйованого 
ілюзорного світу, який сприймається органами чуттів людини як природнореальний. 
Науково осмислене категоріальне розуміння віртуальної реальності вимагає адек-
ватного співвідношення категорій буття, реальності, дійсності. Віртуальність фак-
тично є шляхом до мислимого людиною світу, який існує поза межами реально 
видимого та об'єктивно існуючого. Віртуальна раельність, що переважно розгля-
дається в контексті розвитку комп'ютерних технологій, також стала збірною на-
звою на позначення багатьох феноменів ХХ ст.: телебачення, електронної 
комунікації, мультимедіа, комп’ютерів загалом. В.Федотова підкреслює, що «вір-
туалізації реальності в 90ті рр. ХХ ст. сприяв не тільки комп’ютер, але й плюра-
лізм життєвих позицій, що витіснив “істинне знання” повсякденного досвіду… 
різноманітними іміджами, що показує будьякий предмет із різних сторін, але не 
показує його самого» [14, 224]. В цьому проявляється симулятивний характер 
ЗМК, здатних витворювати симулякри дійсності (Ж. Бодрійяр), що заміщують ре-
альність. Дж.Ваттімо зазначає, що сутність втрати відчуття реальності оточуючого 
світу (в метафізичному сенсі), який поглинає світ масмедіа, полягає в тому, що 
цей «світ всезагальної комунікації вибухає, перетворюючись у множинність “ло-
кальних” раціональностей» [1, 16].  

Основою образів та артефактів віртуальної реальності є атрибутивновідоб-
ражувальний (інформаційний) характер уявного світу, а «об’єкти щоразу заново 
породжуються активністю людини, яка працює з комп’ютерною технікою й існу-
ють лише під час роботи з нею» [15, 215]. Віртуальність можна розглядати як нову 
техніку репрезентації, яка невдовзі багато в чому визначатиме естетичний досвід. 
Особливий характер віртуальної реальності змушує поновому підійти до пробле-
ми співвідношення символу й образу, конкретночуттєвого й абстрактнорозумово-
го пізнання. Можливості впливу віртуальної реальності на реалії повсякденного 
досвіду людини, як вважає С. Жижек, полягають у тому, що «всередині самої “об'-
єктивної реальності” розмиваються відмінності між “природними” і “штучними” 
сутностями, розмивається межа між “об’єктивною реальністю” і її вдаваністю та 
вибухом ідентичності індивіда» [4]. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що в умовах посилення тенденцій 
глобалізації, відкритості суспільства, його гуманізації та демократизації засоби 
масової комунікації все активніше впливають на формування соціальних орієнти-
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рів й одночасно сприяють розвитку творчих задатків і здібностей особистості. Як 
наголошує О.В.Полікарпова, «засоби масової інформації можна охарактеризувати 
як об’єктивноісторичний процес трансляції культурного фонду, що здійснюється 
за трьома методами: матеріального втілення соціальної й культурної інформації 
(преса), вербального (радіо) і аудіовізуального (телебачення), а окрім того, за до-
помогою технічних засобів тиражування» [12]. Це явище не можна оцінити одно-
значно  позитивно чи негативно.  

Масова комунікація значною мірою опосередковує функціонування сучас-
ної символічної культури, певним чином її диференціюючи, повідомляючи про її 
особливі принципи та зразки взаємодії значень та знаків, цінностей та символів, 
припускаючи існування досить різних за складом текстів. Але всетаки масмедіа є 
невід’ємним чинником сучасного людського існування. І тому можна сказати, що 
масова комунікація не тільки ввійшла в людське суспільство, посівши значне міс-
це в структурі культури, але й визначає той шлях розвитку суспільства, який від-
бувається сьогодні. 
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ВІТЧИЗНЯНА КРИМІНАЛЬНА СУБКУЛЬТУРА:  

ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГІЧНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
У статті досліджені питання кримінальної субкультури. Зокрема, проблеми 

субкультури злочинців у кримінологічному, історичному та низці інших напрямків. 
Ключові слова: культура, субкультура, кримінальна субкультура, злочин, 

культурологія. 
 
In the paper some issues of criminal subculture. In particular, the problems of crimi-

nals’ subculturein are analyzed in the criminological and historical aspects, ets.  
Key words: culture, subculture, criminal subculture, criminal, culturology. 
 
Питання кримінальної субкультури є міждисциплінарними та міжгалузе-

вими, адже викликають науковий інтерес у культурологів (О. Ткачєва та ін.), 
істориків (В. Кабо та ін.), кримінологів (О. Старкова та ін.), психологів (В. Пи-
рожкова та ін.), соціологів, медиків, юристів, мистецтвознавців, філософів, фі-
лологів, педагогів, антропологів та багатьох інших фахівців. Причому навіть у 
різних науках різні галузі приділяють чимало уваги до кримінальної субкульту-
ри. Так, в юриспруденції кримінальна субкультура викликає жвавий інтерес у 
фахівців з теорії права, кримінального права, кримінальнопроцесуального пра-
ва, цивільного права, прокурорського нагляду, кримінології, криміналістиці 
тощо. Якщо взяти філософські науки, то спеціалісти з етики, естетики, філосо-
фії, релігієзнавства, логіки, психології (згадаємо кримінальну, соціальну, юри-
дичну, клінічну та інші галузі психології, які небайдужі до кримінальної 
субкультури) час від часу звертаються до проблем пов’язаних з девіантними 
субкультурами.  

Чимало і письменників зверталось до проблем кримінальної субкультури 
(М. Достоєвський, А. Чехов, В. Шаламов, О. Солженіцин та багато інших). 

Мета статті – навести основні наукові напрямки дослідження криміна-
льної субкультури для того, щоб показати важливість та доцільність системного 
та багатовекторного вивчення кримінальної субкультури з метою нівелювання 
її впливу, та активної протидії будьяким проявам злочинної псевдокультури. 

Наведемо основні напрямки дослідження кримінальної субкультури. 
Історичний напрямок. Найбільшим традиційним напрямком вивчення 

кримінальної субкультури був історичний напрямок, розпорошений на низку 
внутрішніх (під)напрямків, які з часом розвинулись і в сучасних умовах можуть 
розглядатись як окремі напрямки дослідження кримінальної субкультури. 

Історіографічний напрямок. Є ще у Статутах Володимира Великого та 
Ярослава Мудрого, у працях давніх русичів (Нестора, Мономаха, Полікарпа, 
Іларіона тощо), які згадували або аналізували у своїх творах прояви віддалених 
прообразів кримінальної субкультури в духовному житті давньоруської народ-
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ності. Важливим джерелом інформації є КиєвоПечерський патерик, особливо 
коли мова йде про «козні» злочинців (житія Григорія, Сілуана тощо).  

Джерелознавчий напрямок. Це літописи, повчання, слова, збірники, ста-
рини, статути, житія святих, свідчення іноземців тощо. Знаковими для характеру 
протокримінальної субкультури є «Слово про хміль», квас у «Слові св. Діонісія 
про жалеющих», «Слово про пияцтво» Феодосія, проблеми з виноградами, ни-
вами, дібровами, плодами через гріхи в «Слові про казні Божі». Пізніше – нор-
мативноправові джерела (наприклад, імперські правові акти, як, зокрема, указ 
«Про викорінення розбійників» від 21 червня 1728 р.). Допоміжними джерелами 
можуть бути «німі» свідки (пам’ятки історії та культури); народні вислови і при-
казки тощо, які інколи виступають і як «живі народні літописи».  

Фольклорний напрямок. Відлуння кримінальної субкультури русичів ві-
дображена й в усній народній творчості, у переказах і старинах, наприклад, про 
Іллю Муромця та Солов’я Розбійника, про інших богатирів тощо. Більшість по-
нять та прообразів майбутньої кримінальної субкультури передавалися усно. 
О. Курочкін підкреслює думку академіка Б. Рибакова, яку можно віднести і до 
субкультур: «Майже все багатство східнослав’янського фольклору, записаного в 
ХІХ ст., ми можемо проектувати в І тисячоліття н.е.» [6, 6; 11, 5].  

Біблійний напрямок: «лише коли люди, завдали болю іншому живому ор-
ганізму – яблуку, до чого їх спокусив диявол, вони вчинили гріхопадіння. Все 
інше – це боротьба добра зі злом, яка триває й досі» [16, с. 571]. Втрата всесвітньої 
гармонії підштовхує перших людей до подальшої протиправної діяльності – вони 
продовжують «експлуатувати» дерева, зшивши собі одяг з листя смоківниць (Бут-
тя, гл.3, вірш 7). Це кримінологічний, кримінальноправовий, культурологічний, 
духовнорелігійний, екологічний та глибокий філософський (глибше – саме аксіо-
логічний) момент, який з часом постане підвалиною кримінальної субкультури, 
зокрема таким її проявом як татуювання, пірсінг, специфічні наколки, надрізи і 
т.п. відзнаки злочинного псевдомистецтва. 

Краєзнавчий напрямок. Специфіка краєзнавчих досліджень передбачає 
врахування впливів сусідніх спільнот. Це питання можна розглядати як всере-
дині України (наприклад, специфіка кримінальної субкультури Донбасу і Оде-
си), так і за її межами (зокрема вплив ростовських «угруповань» або «гостей» з 
Марселю і Парижу, Чикаго і Нью-Йорка тощо). Причому, коли мова йде про за-
кордонні впливи, то необхідно відрізняти впливи різних кримінальних субкуль-
тур та різних регіонів світу – глобальні, континентальні (європейські, азійські 
тощо), регіональні, глобальні [7], прикордонні тощо. У сучасному краєзнавчому 
напрямку треба враховувати і так звані «перехресні впливи» та транснаціональ-
ну злочинність. Так, навіть у Маріуполь наприкінці ХХ ст. приїздили авторите-
ти не лише з Донецька чи Дніпропетровська [14, 221], а відчувались впливі 
грузинських [14, 78, 244245], російських [14, 145], заокеанських [14, 384] злочи-
нців та «конфлікт між Бакинським кланом і Кировобадським» [14, 45]; маріу-
польські авторитети бували за кордоном [14, 193]. Тому, на небезспірну (!) 
думку В. Сухорукова «Маріуполь – це вам не якесь сопливе Чикаго» [14, 333].  

Етнологічний напрямок. На нашу думку, не завжди коректно ототожню-
вати знаки кримінальної субкультури з певними геометричними знаками (Пет-
рів хрест тощо). Ю. Писаренко розшифровує деякі архаїчні обряди: так, 
«занадто довге» життя дідів нібито затримувало зростання хлібів. Але той, хто 
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своєчасно перейшов до рангу предків, мовби воскресав у вигляді збіжжя. [10, 115–
116]. Цей напрямок показує, зокрема, приклади деструкцій у нашій архаїці.  

Історичномедичний напрямок. В «Ізборнику» Святослава (1073 р.) міс-
титься порада оцінювати спосіб життя: церква пов’язує духовність, зокрема 
відображену у поведінці, і здоров’я. Звідси назва: «врач» має духовне значення. 
Давньоруське «вър» означало людину в сенсі духовного цілителя. Точний пере-
клад – «шепотни» (той, хто зашіптує і виганяє зле, зло), «замовляльники» (той, 
хто замовляє і виганяє нечисть); були, звісно, і шахраїзнахарі, відунишарлатани 
тощо. Онука Володимира Мономаха, донька Мстислава Євпраксія (Зоя), дру-
жина (з 11–22 р.) візантійського царя Олексія Комніна, у 11–30-х рр. популяри-
зувала працю «Аllimа» («Мазі»), на думку деяких вчених, написану нею самою, 
Євпраксією, інші дослідники вважають, що – створену під її керівництвом. Крім 
важливої агіографії були й апокрифи, зокрема про «Діяння апостолів» (ХІ ст.), 
«Ходіння Богородиці по муках» (ХІІ ст.), «Відкровення Мефодія Патарського» 
тощо. Про відомі елевсинські містерії знаходимо чимало цікавого в історичних 
джерелах; припускаємо, що міг бути зв’язок скіфських «лазень» та елевсинських 
дійств з нашою протокримінальною субкультурою.  

Політологічний напрямок. Вбирає цей напрямок конкретні (регіональні, 
державні, континентальні, світові і інші) процеси і результати політичного жит-
тя, враховує усе різноманіття політичних процесів. 

Напрямок політичний. Він стає особливо актуальним у зв’язку з глобалі-
зацією, антикультурною поведінкою (термін «антикультурна поведінка» є 
більш доречним, ніж поняття «антиповедінка», адже, «антиповедінка» це на-
віть є «неповедінка», бездія, бездіяльність, протидія), новим світовим ладом 
(НСЛ) чи новим світовим порядком (НСП), новим світовим правом (НСПр) та 
новим світовим правопорядком (НСПП).  

З політологічним напрямком стикаються соціологічний, психологічний та 
антропологічний напрямки з їх підходами та піднапрямками (соціологопсихо-
логічний, соціальнопсихологічний, психологополітологічний або політичнопси-
хологічний, кримінальнопсихологічний, загальнопсихологічний, патопсихологіч-
ний, соціологополітологічний т.д.). 

Юридичний напрямок. Питання кримінальної субкультури викликають ін-
терес у фахівців з багатьох юридичних дисциплін; насамперед, це стосується 
питань теорії права, кримінального права, кримінальнопроцесуального права, 
цивільного права, прокурорського нагляду, кримінології, криміналістиці тощо.  

Хоча на відміну від історичного напрямку, юридичний напрямок поки що 
не має широкого розгалуження у вітчизняній науці, цілком можливо запропо-
нувати у цьому напрямку свої піднапрямки (кримінальнопроцесуального права, 
цивільного права, цивільнопроцесуального права, прокурорського нагляду, 
криміналістиці, правоохоронних та судових органів тощо). Разом з цим треба 
зазначити, що у правовому напрямку окремі піднапрямки доцільно виокремити 
у самостійні напрямки, адже проблеми кримінальної субкультури посідають в них 
важливе місце (є численні наукові праці, а з деяких навіть є захищені дисертації). 

Напрямок юридичної термінології (правової лінгвістики) вивчає специфі-
чний «сленг» («феню» тощо) активних носіїв кримінальної субкультури.  

Загальнотеоретичний (теоретичноправовий) напрямок у контексті пи-
тань загальних проблем теорії права, при вивченні теорії держави та права. Це 
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питання правосвідомості і правової культури [3, 137 – 145] правомірної поведі-
нки та правопорушення [3, 197 – 203]  

Кримінологічний напрямок – досліджує, зокрема, кримінологічні особли-
вості впливу кримінальної субкультури на протиправну поведінку. Криміноло-
гія «із своїх позитивістських теорій розглядала людину і його психіку як 
найважливіший об’єкт дослідження» [4, 3] В певному сенсі Д. Виговський [1], 
Д. Донських [2], В. Тулегенов [15], В. Шакун та деякі інші сучасні кримінологи 
стали вже «класиками» з вивчення кримінальної субкультури.  

Напрямок вивчення кримінальної субкультури у контексті кримінально-
го права (кримінальноправовий напрямок) зводиться у першу чергу до того, що 
кримінальне право вивчає суб’єкт та суб’єктивний бік злочину [4, 6] 

Напрямок вивчення у контексті філософії права, де, зокрема, є аспекти 
псевдокультури, девіантних й порубіжних (філософії шоу бізнесу або модель-
ного бізнесу тощо) та філософії антикультури і протиправної поведінки. При-
кладом філософського напрямку дослідження слугує звернення до розважально-
звичаєвих заходів наших предків (зокрема, кулачних боїв, «виступів» стінка на 
стінку, судження про шкоду «питейних традицій та звичаїв» [12, 65]), які роз-
глядаються і у архаїчному світогляді слов’ян.  

Кримінологічнопсихологічний напрямок. Одним з перших, хто ретельно 
вивчав кримінальну субкультуру наприкінці ХХ ст. був доктор психологічних 
наук В. Пирожков [9], хоча ще на початку ХХ ст. С. Познишев розробляв пси-
хологічний напрям у кримінології злочинності. З отриманням незалежності роз-
вивається українська кримінальна психологія, що розглядає «суб’єктивний бік 
злочину, його внутрішній детермінації і особи злочинця» [4, 3], а переплелась з 
кримінологією, культурологією, фенологічними дослідженнями тощо. 

Кримінологічнопсихологічний напрямок представляє суттєву відмінність від 
юридичної психології, кримінальнопроцесуальної психології або судової психо-
логії, бо «вивчає ненормативну активність, а юридична психологія , у тому числі 
судова, має своїм предметом психологію учасників правовідносин – процесуа-
льних, кримінальновиконавчих та інших» [4, 6]. 

Історикоправовий напрямок у контексті питань дослідження проблем як 
вітчизняної, так і зарубіжної історії держави і права (України та інших держав).  

Юридичнофілософський напрямок – у контексті питань юридичнофіло-
софських теорій, концепцій, поглядів, думок, ідей, зокрема через усталені дис-
ципліни, як історію вчень про держави і права та юридичну деонтологію. Як 
приклад – напрямку аналіз правосвідомості та кримінальної вини [5, 74–79]. 

Кримінологічносоціологічний напрямок зводиться до впливу суспільства, 
до впливу середовища (у т.ч. носіїв кримінальної субкультури) тощо. Це крити-
кував ще Ф. Ніцше: «Проти вчення про вплив середовища і зовнішніх причин – 
внутрішня сила безкінечно важливіша» [4, 14]. Разом з тим, справді професійні 
злочинці «не лише порушили кримінальні закони, але і чинять злочинну діяль-
ність та належать до «блатної» субкультури» [4, 22]. В. Шаламов мав рацію: 
«Вор бо – не та людина, яка вкрала. Можна вкрасти…, але не бути блатним, 
тобто не належати до цього бридкого ордену» [17, 447]. 

Кримінологічногеографічний напрямок пов’язаний з географічними факто-
рами злочинності, причому де не лише «погода, клімат і Луна» [12, 104]. 
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Ш. Монтескьє у праці «Про дух законів» зазначав, що чим ближче до екватору, 
тим більше злочинність, а чим ближче до полюсів – тим більше пияцтво. Адольф 
Кеттле стверджував, що злочини проти особи домінують там, де тепліше, і осо-
бливо, – чим ближче до екватора, а майнові злочини домінують там, де більше 
холодів, на північ, і їх кількість збільшується – з наближенням до полюсів.  

Кримінальноекономічний напрямок традиційно пов’язаний з фінансовое-
кономічними відносинами носіїв кримінальної субкультури («общак», «чорні» 
каси тощо). Цей напрямок стосується у ХХІ ст. у першу чергу «еліти» злочин-
ного світу (хакери, білокомірникова та організована злочинність, хоча цікаві й 
хабарники та інші «традиційні» «економічні» злодії тощо).  

Кримінальноекологічний напрямок пов’язаний насамперед зі злочинним 
ставленням до навколишнього середовища, проте він ніби «поглинається» зага-
льнотеоретичним (теоретичноправовим) та екологічним напрямками.  

Екологічний напрямок. Як не дивно, але цей напрямок не лише опосеред-
ковано пов’язаний з юриспруденцією (екологічне право тощо). Відомо навіть 
про зв’язок та вплив рослин на визначенням геопатогенних зон з метою вияв-
лення придатності середовища для життя і здоров’я людини. Експеримента-
льно підтверджені реакції рослин на фізичний і психічний стани людини, на 
зухвалу, аморальну та особливо протиправну та злочинну поведінку людей, 
на емоції, голос і зміст мовлення. Ширше: існують взаємозв’язки природа (зо-
крема рослинність) – мораль – зло – злочин – злочинність; і це треба вивчати – 
за аналогією з дослідженням В. Шакуна щодо зв’язку урбанізації і злочинності 
та ширше: суспільства і злочинності [16]. Здорові рослини вказують на гарні 
умови для життя людей (що обумовлюється насамперед самими людьми, на-
самперед їх поведінкою), а хворі – виступають покажчиками геопатогенних 
зон та біологічно несприятливих територій.  

Біологічнокримінальний напрямок. Чимало рослин традиційно скорочу-
ють життя та негативно впливають на поведінку, сприяючи інколи правопору-
шенням і злочинам (хміль, тютюн тощо). Ботаніка, як наука про рослини, вивчає 
їх склад, властивості, біологічне застосування тощо. Для неї рослини не просто 
матеріал, з яким треба працювати, а безпосередній об’єкт дослідження. Біології 
нецікаві обряди і ритуали, звичаї і традиції, замовляння, приказки, прислів’я, по-
вір’я та забобони, перекази та бувальщини, міфи та легенди, народні прикмети, 
пов’язані з рослинним світом. Біологія байдужа до «рослинних» казок, проте кри-
мінальна субкультура може бути проаналізована з позицій кримінального аспе-
кту у народознавстві, її символічності та знаковості. Ще більший інтерес являє 
біологічнокримінальний аспект, де насамперед мова повинна йти про наркоти-
чні речовини (конопля, маріхуана, кокаїн, героїн тощо). Витоки впливів на лю-
дину й людство досліджує й етнофармакологія [8, 13]. Її представники (Т. Мак-
кейн та ін.) вбачають зв’язки не лише протиправної діяльності, але й 
культурноісторичних подій взагалі з впливом різних рослин.  

Заслуговують на увагу аспекти дослідження кримінальної субкультури у 
площині мистецтвознавства, а це – мистецтвознавчий напрямок (у т.ч. «криміналь-
но-популяризаторські» теми в образотворчому мистецтві). 
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Кримінальна субкультура може розглядатись у культурноісторичному 
процесі, відображає культуродеструктивний вплив протиправної антикультури на 
антикультурну поведінку людини [16]. Доцільно гоаорити про започаткування 
кримінальнокультурологічного напрямку (української кримінокультурології, вра-
ховуючи закордонний досвід) [13, 13–15]. Але не доцільно кримінальну 
культурологію (за аналогією як і з кримінальною психологією) вводити просто до 
складу правової (юридичної) культурології. Варті уваги дослідження для розвитку 
в подальшому міфологічного напрямку, зокрема на базі праць М. Ткача і 
Ю. Писаренка. У дослідженні культурологічного процесу можна виокремити і та-
кий підхід, коли до наукових міркувань додаються «казкові», фантастичні. 

Лінгвокультурологічні аспекти кримінальної субкультури традиційно цікав-
лять філологів, зокрема етимологія і семантика слів, у т.ч. кримінально-діалектна, 
кримінальнопсевдопрофесійна тощо, важливі специфіка назв і транскрипції; в 
іменуванні слів «арго» бувають відображені кримінальні уявлення.  

Аналіз великого масиву матеріалів, зокрема праць учених у різних галузях 
знань, дав змогу виокремити напрямки дослідження кримінальної субкультури. 
Разом з цим, до ХХ ст. це кримінальна субкультура передавалася носіями пере-
важно на прикладному рівні; теоретичної рефлексії практично не існувало.  

Необхідно проте зауважити, що часто наукові дослідження вдало поєдну-
ють різні напрямки вивчення кримінальної субкультури, що доцільно їх 
об’єднувати в комплексні, інтегративні напрямки. Так, можна представити 
кримінологічноісторичний, історикофілософський напрям, юридичноісторичний, 
кримінологічнофілософський і т.д. 

Літературний (і літературознавчий) напрямок. Значний внесок у розви-
ток цього напряму зробив Ф. Достоєвський. Водночас, осмислення кримінальної 
субкультури у літературі, зокрема вивчення та описання її окремих складових 
заслуговує на ґрунтовне дослідження й критику на теоретичному рівні.  

Більшість аматорських праць близькі до юридичноісторичного напрямку 
дослідження кримінальної субкультури. Аматорський підхід не доцільно як 
ігнорувати, так і пропагувати. Бувають науковопопулярні, популярні й аматорські 
розвідки, які містять цікавий матеріал та оригінальні думки (В. Сухоруков та 
інші) Ці дослідники багато в чому сприяли популяризації окремих актуальних пи-
тань кримінальної субкультури та окреслення її небезпеки. 

«Модними» відгалуженнями кримінальної субкультури є кримінальний 
лексикон («феня», жаргон, арго), кримінальні натільні атрибути (тату, пирсінг, 
подряпини, наколки, специфічні «портрет» і «пейзаж» тощо), кримінальний 
імідж (одяг, зачистка, персні, ланцюги тощо), кримінальний стиль життя 
(відвідання казино, підпільних будинків розпусти та інших протизаконних 
місць, іноді вживання наркотиків та зміна повій тощо). З кримінальною суб-
культурою пов'язані не лише особисті характерні знаки або зовнішній «рух» 
(казино, «мерси», повії і т.д.), головне, що вона призводить до протиправної 
поведінки.  

Отже, при дослідженні кримінальної субкультури ми виокремлюємо такі 
напрямки, як юридичний, кримінологічний, культурологічний, філософський, 
історичний (від нього походять етнологічний, краєзнавчий та інші напрямки), 
педагогічний тощо. Класифікацію ж функцій кримінальної субкультури, через її 



 229 

вплив на протиправну поведінку, можна поділити на низку типів: зокрема, на 
прагматичні, естетичні, комунікативні, етичні, символічні й магічні функції. 

Аналіз кримінальної субкультури засвідчив, що довгий час знання про 
кримінальну субкультуру мали прикладне використання у квазікультурному 
злочинному середовищі, впливаючи на спосіб життя злочинців та, насамперед, 
на їх антикультурну квазіповедінку.  

Теоретичний рівень осмислення кримінальної субкультури і різні напрямки 
її вивчення розвиваються значно пізніше. Дослідження кримінальної субкультури 
і її образів має глибинне історичне, юридичне, кримінологічне, психологічне, со-
ціологічне, філософське, медичне, політологічне, культурологічне (та деякі інші) 
значення, тому доцільно накреслити і відповідні, однойменні її основні напрямки 
вивчення. До основних напрямків її вивчення, зокрема, відносяться – історичний, 
культурологічний, юридичний, кримінологічний, політологічний та інші, зокрема 
згадані у статті, описані, проаналізовані та охарактеризовані.  
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ПРОБЛЕМА КРАСИ В ЕСТЕТИЧНИХ ПОГЛЯДАХ ІВАНА ТРУША 
 
У статті аналізується теоретична позиція відомого українського живописця Івана 

Труша щодо проблеми краси, яку він намагається розглянути як в історикоестетичному 
контексті, так і в контексті практичного втілення краси в процесі опанування багато-
жанровості образотворчого мистецтва. 

Ключові слова: естетика, краса, гармонія, художня правда, пейзаж. 
 
In the article theoretical position of the known Ukrainian painter Ivan Trusha is analysed 

in relation to the problem of beauty, which he tries to consider both in an historically aesthetic 
context and in the context of practical embodiment of beauty in the process of capture 
multigenreness of fine art. Keywords: aesthetics, beauty, harmony, artistic true, landscape 

Key words: aesthetics, genre, critic, painting. 
 
Відомий живописець Іван Труш (1869 – 1941) належав до тієї частини 

української інтелігенції, яка приділяла значну увагу теоретичним – теоретико-
мистецтвознавчим – проблемам, що поставали в процесі вирішення тих чи ін-
ших творчих завдань. Проблеми естетики, теорії та історії мистецтва цікавили 
І. Труша від початку його діяльності в якості професійного живописця. Серед 
таких вирізняється проблема краси, до осмислення якої митець звертається в 
різні періоди життя, поступово «нашаровуючи» власні уявлення на те історико-
естетичне підґрунтя, яке він засвоїв. 

Як відомо, проблема краси постійно була в центрі уваги дослідників. Її 
розглядали давньогрецькі філософи, передусім, Сократ, Платон, Аристотель, у 
працях яких краса сприймалася як явище об’єктивне й онтологічне. У добу Се-
редньовіччя наголошується на релігійномістичному підґрунті краси, а предста-
вників Відродження цікавить краса в мистецтві й мистецтво краси. Вони не 
обмежувалися розумінням краси як суми об’єктивних властивостей і якостей 
предмета. Адже краса людини залежить не тільки від зовнішньої досконалості, 
а й значною мірою від внутрішнього поруху душі, що має вияв у гармонії рухів, 
виразності тощо. Активність суб’єкта полягає лише в умінні виявити і втілити 
красу. Нове ж пізнання краси потребує точності та ясності усвідомлення, краса 
осягається не почуттям, а розумом. 

Від Античності до Нового часу проблема краси сформувалася як пробле-
ма міжнаукова, залучивши у свій дослідницький простір і естетику, і мистецт-
вознавство, і етику, і педагогіку. Історична традиція з’ясування сутності краси 
«вибудовувалася» завдяки низці дотичних понять, а саме: краса – користь, кра-
са – благо, краса – добро, краса – істина. Своєрідним об’єднуючим поняттям, 
що скеровувало концептуалізацію проблеми краси, виступила гармонія. Оскі-
льки поняття «гармонія» структурно досить складне – міра, порядок, величина, 
симетрія – воно, зі свого боку, сприяло осяганню краси як цілісного феномену.  
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З точки зору Гегеля предметом естетики є тільки художньо прекрасне, 
«тому що краса мистецтва є красою, народженою і відродженою на ґрунті духу, 
і наскільки дух і твір його вищі за природу та її явища, настільки ж прекрасне в 
мистецтві вище за природну красу» [2, 8]. 

В українській естетичній думці проблема краси також піднімалася неодно-
разово. Зокрема їй приділяли увагу вітчизняні дослідники А.С. Канарський, 
Д.Ю. Кучерюк, В.С. Мовчан, В.І. Панченко, О.П. Наконечна та ін. Наразі питання 
й досі, принаймні стосовно теоретичного становлення проблеми в українській 
естетиці, залишається актуальним, оскільки на сьогоднішній день не охоплені всі 
постаті, чиї погляди стосувалися осмислення краси. Однією з таких постатей є 
І. Труш. Саме тому метою нашої статті є аналіз проблеми краси в контексті йо-
го естетичних поглядів. Стаття є першою спробою інтерпретації естетичних 
поглядів Труша, теоретична спадщина якого повинна, на наше глибоке переко-
нання, посісти гідне місце в українській естетиці. 

Навчаючись у Бродівській гімназії (з поглибленим вивченням німецької 
мови), окрім вивчення програмного матеріалу, який давав навчальний заклад, 
І. Труш поповнював свої знання, читаючи античну та світову літературу. У 
своєму автобіографічному нарисі живописець згадує: «Гомер заставив мене по-
глянути в той бік життя, де виступають могутні духовні і фізичні сили. Тут я 
перший раз помітив художнє поняття реальних подій. Софокл відкрив переді 
мною моральну складність в конфліктах людських характерів і дій, показав 
мені, яку велику роль відіграв людський інтелект в художній творчості. І 
німецька класична література була поважним чинником в моєму духовно-
му, художньому вихованні: Шіллер дав мені своїми драмами знамениті зразки 
художніх композицій і все вабив мене своїми свободолюбивими ідеями. З 
поетичної творчості Гете віяло філістерством; я його недолюблював. Дуже по-
добався мені Лессінг своєю дотепною полемікою зі своїми реакційними про-
тивниками, як і гуманітарними тенденціями. Знання німецької мови дало мені 
можливість познайомитися з французькою, італійською і норвезькою пере-
кладною літературою» [8, 11]. 

Вплив відомих філософів та письменників не залишився непоміченим. 
Він чітко прослідковується у власних статтях І.Труша та у критичних відгуках 
на його творчість: більшість рецензентів зазначають, що митець навчився диви-
тись на навколишню природу і зрозумів велику правду: краса є там, де її бачить 
художник і вміє передати її. Вже в молодому віці у І.Труша формуються 
передові громадські та естетичні погляди. Водночас, він усвідомлює, що смисл 
і справжнє задоволення в житті йому принесе тільки мистецтво. 

Відзначення цього впливу можна побачити й у статті «Іван Труш», 
надрукованій в «Артистичному вістнику», автором якої був член Наукового то-
вариства ім. Шевченка М. Мочульський. У ній відмічено, що на початку своєї 
творчої кар’єри І. Труш виступає енергійним і відважним митцем, який шукав 
нових доріг, де вже на першій виставці із своїми картинами «попри недостатки 
технічної натури витало ся вже тоді в нім незвичайну вразливу поетичну душу, 
що вміє відчувати красу і захоплювати нею иньших…» [4, 63]. А вже після 
другої виставки І. Труша з більшою кількістю робіт, любитель мистецтва звертає 
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увагу на те, що зауваження, які раніше були зроблені митцю, зараз враховані, 
його талант подолав труднощі. Тепер він вливає душу в портретованих й 
підкреслює у них характерні риси.  

Слід відзначити, що оцінку працям І. Труша дали не тільки українські 
дослідники, а й польські. Написана цікава стаття польського художника Романа 
Братковського під назвою «Перша вистава української штуки і промислу у 
Львові», знову ж таки доказує нам великий талант митця. Р. Братковський 
відзначає, що І. Труш, «щиро закоханий у природу маляр, для якого все в ній 
важне, який уміє надихати свій малюнок якимось мужеським, поважним 
чутєм…», і немає значення, що то за краєвид. Замилувавшись цим живописом 
йдеш за митцем як за вчителем не задумуючись [1, 252]. Потрібно відзначити, 
що художник створює красу своїми руками, адже мистецтво оперує узагальне-
ним поняттям краси. Краса в мистецтві – це правда, поєднана із враженням, 
одержаним від споглядання природи. 

На початку творчої діяльності на І. Труша великий вплив мають праці 
Лессінга. Митець опирається на його думку про красу, все більше проймається 
мистецтвознавчими й естетичними проблемами. Німецький просвітник – автор 
славетного трактату «Лаокоон» – вважав, що мистецтво наслідує природу, в 
якій прекрасне становить малу частину. Істина і виразність є її головним зако-
ном, і так само, як природа приносить красу в жертву вищим цілям, так і ху-
дожник мусить підкорятися своєму основному потягу і не зосереджуватися на 
красі більше, ніж це дозволяють правда й виразність. А мистецтво завдяки 
істині й виразності робить найпотворніше в природі естетичним у мистецтві.  

Вплив Лессінга на погляди І. Труша можна підтвердити й оцінкою, яку у 
рецензії «Малюнки Івана Труша» дав І. Франко. Ця рецензія була надрукована 
в «Літературнонауковому вістнику» (1899). І. Франко зазначав, що в роботах, 
виставлених на першій виставці художника, прослідковується прагнення 
підкорятися своєму основному потягу й не зосереджуватися на красі більше, 
ніж це дозволяють правда й виразність. Він, зокрема, зауважує: «Не все в 
природі він (І. Труш. – Н.П.) уважає гідним свойого пензля; не всюди він ба-
чить красу. Він шукає мальовничих куточків, силкується підхопити певні 
колористичні моменти, і хоч не прикрашує природу, але шукає такої природи, 
яка б подобалась йому… Він шукав кольористичного але, не характеристично-
го» [13, 61–62]. 

На думку І.Франка, погляди молодого митця односторонні. Це пов’язано, 
поперше, з тим, що І. Труш нехтує українським церковним та історичним ма-
лярством, а, подруге, обумовлюється особливим підходом до трактування пей-
зажу. Попри все, поет пише, що кожний індивідуальний талант є одностороннім, 
тому що, знаючи свої здібності, може себе обмежити у виборі. І.Франко 
уточнює, що митець не є наївним, він просто береться до своєї роботи з ясно 
виробленими поглядами, хоч може вони й односторонні. Окрім цього, Іван Яко-
вич висловлює щире захоплення талантом молодого художника, високо оцінюючи 
персональну виставку І. Труша, так називаючи його праці: «…правдиві твори 
штуки, що свідчать про сильну і своєрідну індивідуальність автора і приносять 
честь руському народови. І не забуваймо, що се тілько початок…Се чоловік 
серйозний, що ненастанно працює над собою, пристрасно шукає краси і правди…» 
[13, 63]. 
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У перший період творчості для І.Труша ця справжня ґрунтовна рецензія 
мала велике значення. Погоджувався він як з позитивними, так і критичними 
зауваженнями. Молодий митець після таких відгуків активно працює над со-
бою, але не тільки в напрямі мистецтва, а й виступає як критик, як дослідник 
естетичного досвіду, як організатор культурного процесу. У автобіографії 
«Творчий шлях художника» (1940), згадуючи свого вчителя професорапейза-
жиста Станіславського, І. Труш зазначає, що йому приглядались його дрібні, 
принадні пейзажі, які мали на нього вплив. Водночас він визнавав власний 
сентименталізм, який пройшов поза його увагу: «не помітив і того, що багато з 
них були дуже бідні художньою гадкою. Цей снобізм тривав, – як пише ІТруш, – у 
мене, на велику шкоду, кілька років» [8, 12]. Пізніше, І. Труш написав чимало 
пейзажів, висвітлюючи своєрідну красу природи Італії, Єгипту, Палестини. Тут 
митець зумів передати красу з глибоким поетичним відчуттям. 

Наголос на красі в природі й необхідності «переносити» її в образотворче 
мистецтво є типовим для доби становлення Трушаживописця. Така тенденція 
чітко простежується в творчості видатних російських митців другої половини 
ХІХ століття. У творах Ф. Васильєва («Відлига» – 1871), О. Саврасова («Граки 
прилетіли» – 1871), І. Левітана («Березень» – 1895, «Озеро. Русь» – 1900) «вибу-
довується» концепція «пейзажу настрою» із сміливим варіюванням поетичних 
асоціацій, ідеалізація краси сільських околиць, а подекуди з’являються спроби 
драматизувати пейзажні мотиви. 

Означена тенденція близька і творчості І. Труша, пейзажі якого і поетичні, і 
ідеалізовані, і драматичні. Але усі вони просякнуті спробою зафіксувати красу 
природи й визначити природу краси. Надзвичайно показовими є спогади самого 
І. Труша, подані у автобіографічних нотатках «Творчий шлях художника»: «Якось 
теплим літнім вечором проходив я селом і побачив гурт моїх товаришів, що при-
глядалися до чогось під плотом. Я прибіг до них і побачив чудо: при вході до 
садиби Вільхових лежав об'ємистий пень, який світив ясним фосфоричним сяйвом. 
Довго стояв я під плотом і приглядався до того надзвичайного явища, яке назавжди 
лишило незатертий слід в моїй пам'яті. Першим моїм лісовим мотивом, намальова-
ним в Бродах в часі гімназійних студій, був пень» [8, 10]. 

Звернемося ще до одного, досить типового для І. Труша зауваження: 
«Етюди з природи були для мене відпочинком після гнітючої праці над порт-
ретами і з ними спорідненими всякими кічами, були вікном в моє художнє 
майбутнє і початком планів на задумані мої твори. Значна їх частина була 
призначена як підготовка до творів у формі циклів: «В обіймах снігу», «Про 
самоту», «Луги і поля», «Квіти», «З життя пнів» і на селянських мотивах ос-
нований цикл «Наше життя»» [8, 14]. 

Слід зазначити, що виокремлення природи як об’єкта вивчення краси, бу-
ло типовим для естетики першої половини ХХ ст. У період 60–70х років мину-
лого століття переоцінка природи як начебто єдиного матеріального носія краси 
викликала, поперше, формування руху «природників», а подруге, гостру дис-
кусію між «природниками» та їх опонентами «суспільниками» [3]. 

Саме інтерес до естетичної сутності краси стимулює історикофілософські 
студії І. Труша, його послідовний інтерес до ідей Лессінга, Шіллера й Гегеля. 

Повертаючись до рецензії І.Франка, зазначимо, що на жаль він тільки ще 
раз згадує про І. Труша у 1905 р. у відгуці з нагоди виходу першого українського 
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мистецтвознавчого журналу «Артистичний вістник», редактором якого був ми-
тець. І.Франко відгукнувся про журнал, тому що той був вартий уваги й похва-
ли: «Гарний папір, ґустовний друк із широкими полями, гарно виконаний 
артистичний додаток (робота І. Труша – Н.П.) і декілька рисунків у тексті, все 
те складається на принадну цінність» [12, 151]. Цей часопис – перша спроба 
внести «естетичне світло» в безладдя друкарського оздоблення книжок. Ця ро-
бота І. Труша пізніше стала прикладом для інших українських журналів. 

Небайдуже ставлення І.Труша до оформлення періодичних видань цілком 
зрозуміле, адже як живописець він був добре обізнаний з традиціями української 
книжкової графіки. І як теоретик, і як живописець І. Труш з повагою ставився до 
традиції як такої. Споглядання ж процесу руйнування традицій викликало бажан-
ня шукати аргументи задля їх збереження. 

Першою розвідкою в «Артистичному вістнику» стала стаття І. Труша 
«Артистичний орнамент окладинки», в якій він критикує стереотипи львівської 
книжкової графіки того часу. Митець виступає справжнім естетиком, даючи 
оцінку тодішнім видавництвам. Його зацікавило оформлення чотиритомного ви-
дання «Вік», у якому друкувалися твори українських літераторів, та «Кобзаря» 
Т. Шевченка. Відзначаючи гарну колористичну гаму тому «Вік», І. Труш критикує 
перенасиченість ілюстрації мотивами: дівчинамужичка, що декламує, ангелгеній з 
лірою, старий козак з кобзою, на дальньому фоні – українська хата; на першому 
плані – водоспад, який дисонує з цією суто українською символікою. 
Аналізуючи видання «Кобзаря», митець також звертає увагу на її претензійну 
мотивність. Він пише, якщо б художник намалював постать Кобзаря без водо-
спаду, а з невеликим українським краєвидом обвівши його гострими лініями, то 
«бувби естетичний вигляд орнаменту уратований» [11, 47]. 

Оцінюючи збірку етнографічних матеріалів В. Шухевича «Гуцульщина», 
він задоволений орнаментом у гарних кольорах, проте водночас йому не 
подобається співвідношення цього зовнішнього орнаменту і внутрішнього напов-
нення книжки. Адже під обкладинкою з модерністичним малюнком вміщено 
етнографічний матеріал (про гуцульський побут). Таким чином, спостерігається 
повний дисонанс між обкладинкою й змістом, і, відповідно, немає цілісності у всій 
книжці. Завершуючи статтю, І. Труш робить висновок, що українські видавниц-
тва ніколи не звертали увагу на орнамент обкладинки, який мав велике значен-
ня в той час. Пов’язано це з тим, що не було такого митця, який би міг 
«передати цю працю естетично». 

Естетикомкритиком митець виступає і в статті «Естетика людового кос-
тюму», у якій йде мова про людей, які не мають смаку при підборі одягу. Роз-
гляд питання І. Труш розпочинає з конкретного роз’яснення, що таке почуття 
гармонії. Він наводить приклад про прекрасну залу, в якій стоять обшиті шовком 
дивани й крісла, на вікнах висять прекрасні гардини, на стінах – картини у 
різьблених золотих рамах, підлога лакована, і вся обстановка в ній віддзерка-
люється. У сусідній кімнаті з відкритими дверима видніються бюсти Бетховена та 
Вагнера і біля них фортепіано. Як приклад неестетичного поєднання, І. Труш 
пропонує уявити посеред цієї елегантної зали кущ аґрусу або ж картоплі: вони би 
повністю порушили гармонію інтер’єру й дуже б подивували людину, яка звикла 
до цієї гармонії, і яку вона постійно бачить у природі. Тобто саме природне сере-
довище виховує почуття міри та краси. Так само невідповідно місцю буде ви-



 235 

глядати й панянка у вишиваному народному костюмі, яка буде схожа скоріше 
на ляльку. Натомість народне вбрання гармонійно вписуватиметься в побут 
простого селянина. Проте І. Труш переконаний, що цьому простому селянинові 
невідомі естетичні почуття. А яскраві кольори вишивок – це не результат роз-
витку, а, скоріше, просто вплив природи з її колористичною гамою. Оскільки й 
серед простолюду спостерігається невідповідності в одязі і місці. Наприклад, на 
смак митця, дуже неестетично виглядає яскрава вишиванка на тлі сірого весня-
ного саду, що ще не розквітнув. 

У наукових розвідках І. Труша з’являються питання, пов’язані як з 
аналізом феномену краси, так і з можливістю її трансформації на рівень пре-
красного. Краса – прекрасне є підґрунтям розгляду долі живопису в добу роз-
витку фотографії та ін. До теоретичних праць, у яких І. Труш піднімає ці 
питання, можна віднести наступні: «Фотографія і штука малярства», «З 
малярської робітні», «Артистичний орнамент окладинки», «Чи можлива у нас 
штука?» та ін. 

У статті «Фотографія і штука малярства», розміщеній в «Артистичному 
вістнику», митець зауважує, що фотографія допомагає художнику тільки в тому 
випадку, коли фіксується швидкий рух чи то людей, чи то природи. На думку 
І.Труша, природа на фотографії постає з правильною пропорцією величини 
предметів, однак між фотографічним малюнком і тим, який створив таланови-
тий митець, є велика різниця: «Поминувши уже неправильність у віданню 
кольору фотографією, має фотографічний апарат те до себе, що він видить усе 
однаково: чи то предмет, гідний уваги, чи сотки дрібниць, які в гармонії не 
грають ніякої ролі… фотографічний апарат може віддати половину краси…» [9, 
98]. Якщо б довелося фотографувати широкий степ, засіяний квітами, де 
вдалині або зблизька видніються людські постаті, то звичайно, що фотографія 
тут була б безсильна, адже фотоапарат – це простий бездушний механізм, який 
не може замінити людське око. Митець же, навпаки, з усіх мотивів може вибра-
ти собі те, що йому подобається, те, що є гармонійним, підкреслити красу при-
роди чи людські постаті. Художник має право робити з різних краєвидів одну 
композицію, а фотоапарат ніяк не може. 

І. Труш підкреслює, що для того, аби зобразити людину на папері, 
необхідно не тільки передати її подібність, а обов’язкова присутність точного 
кольору і форми, а також виражено індивідуальність, для цього потрібно 
більшменш знати портретованого: «Маляр має ту висшість над фотографом, що 
може розріжнити рухи і міни природні і неприродні…» [9, 100]. Звісно, що ху-
дожнику портрет не завжди може вдатися, чого не можна сказати про фотогра-
фа. Але все ж таки митець стояв і буде стояти вище механічного копіювання, 
тому що художник створює красу своїми руками. 

Даючи відповідь співредакторові на запитання «як постає образ?» у статті 
«З малярської робітні», надрукованій у журналі «Будучність», І. Труш знову 
порівнює намальований твір художника із фотографією. Редактор говорить: 
«Не знав я, що артист мусить так строго придержуватися студії з природи: я 
думав, що образ малюють малярі більше з фантазії…» [6, 23], а критик йому 
відповідає, що фантазія художника не має до цього відношення, пояснюючи, 
що це взагалі не фантазія, як він думає, це гарна пам’ять, без якої талановитий 
митець може малювати без моделі. На думку І. Труша, «… фантазія в 
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малярській творчості є умілість творити постаті, предмети, або в кінці ситуації, 
які в природі не існують». Він зауважує, що художник не може видумати того, 
чого не існує, тому що «артистична творчість опирається лише на обсервації 
природи; тому фантазія є лиш комбінуванням уявленого предмета зі складових 
частин, які існують в природі» [6, 23]. 

Потім І. Труш, відвівши співредактора в те місце, де він малює, пояснює, 
що кожна частина дня має свій колорит. Тому правильність у відображенні тону 
має важливе значення для краєвидів, як і широке трактування малюнка й уник-
нення точного передавання предметів. Якщо справжній митець хоче справити 
враження на людину, яка милується природою, то повинен зображувати тільки те, 
що найбільш виразне, тому що мистецтво не є докладною копією натури. 

Отже, можна зробити висновок, що, виходячи з точки зору історичного 
розуміння проблеми краси як такої, що будується на основі дотичних понять із 
різних наукових галузей, І. Труш, звертаючись до розгляду різних мистецьких 
жанрів (живопис, фотографія, дизайнерське оформлення), завжди дотримується 
саме критеріїв красивого та гармонійного поєднання елементів. Таким чином, 
практичне втілення краси він завжди розглядає з точки зору історикоестетичного 
контексту та власних поглядів на те, яким має бути мистецький твір. 
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Сьогодні проблематика глобалізації – одна з найбільш обговорюваних і 

дискусійних проблем, свідченням чого є велика кількість робіт з найрізномані-
тніших галузей і не менша варіативність в тлумаченні цього феномена. Безпе-
речно, що найзагальнішою характеристикою процесу глобалізації є зростання 
взаємозалежності всіх складників, сфер суспільного життя в сучасному світі. В 
орбіту глобалізаційних процесів втягнено всі сфери людського життя – від зви-
чайного побуту й споживання до продукування матеріальних і духовних благ і 
царини культуротворчості та взаємодії культур, цінностей і сенсів; усі форми 
комунікації – від буденної (на рівні інтернетспілкування) до наукової і культу-
рної. «Розглядаючи процес глобалізації, – робить висновок В.Л.Іноземцев (що-
правда, глобалізацію він тлумачить виключно як започаткований ще в епоху 
Відродження процес європейської експансії на інші частини світу і зводить її 
фактично до одного з її поверхових, не визначальних проявів – «вестернізації») – 
ми можемо констатувати, що на початок XXI ст. до нього тією чи іншою мірою 
втягнено практично все людство» [3, 69]. «Глобалізація, – зазначає В. Лях, – за-
чіпає усі аспекти життєдіяльності людей. Руйнується весь попередній звичний 
спосіб життя, відбувається злам у так званій психосфері, все більше людей від-
чувають психологічний неспокій. Глобалізація змінює соціокультурні, психо-
логічні, моральні форми існування людей. Втрачається певна стабільність, 
визначеність індивіда в соціальному середовищі, розриваються сталі зв’язки і 
приналежність людини до певних видів ідентичностей» [5, 9]. Слід визнати, що 
«у XXI столітті глобалізація з соціальноекономічного й соціальнополітичного 
явища все більше стає соціокультурним процесом» [10, 5]. 

Справді, розвиток інформаційних технологій і виникнення нових засобів 
зв’язку призвели до різкого підвищення інтенсивності взаємодій у всіх сферах з 
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культурною включно. Відповідно й дослідження глобалізаційних процесів здій-
снюються в межах наукових дисциплін з різних галузей знань: економічної, со-
ціологічної, філософської, культурологічної, політологічної, правової, 
історичної тощо. Окремі дослідження торкаються впливу глобалізації на певні 
вужчі ділянки суспільного життя та сфери – мовну, екологічну, інформаційну 
тощо. Складність і багатовимірність феномена глобалізації об’єктивно призво-
дить до того, що кожен з підходів, виявлюваних у присвяченій йому літературі, 
навіть за наявності авторських прагнень і претензій на всеохопність, розкриває 
лише окремі його аспекти й дозволяє тлумачити це явище чи як закорінене в 
логіку економіковиробничого розвитку, чи як епіфеномен комунікаційного по-
ступу людства чи ще будьяким чином.  

Однак, якщо в царині соціальнокомунікативній, економічній, політикоп-
равовій головними ознаками глобалізації (за всього визнання взаємозбагачення 
суб’єктів, втягнених в ці процеси) називають тенденцію до уніфікації та гомо-
генізації (хоча, наприклад, Е. Тофлер аргументовано оспорює цю тезу й дово-
дить принципову неуніфікаційність глобалізаційних процесів навіть в техніко-
виробничій та економічній площині [12]), то у сфері культурні оцінки наслідків 
глобалізації варіюють до полярно означених: від «апокаліптичного жаху» й де-
монізації (С. Амін, Л. Бентон, А. Гіршман, С. Жижек, В. Іноземцев, І. Каландія, 
Є. Квілінкова, А. Костенко, В. Міронов, О. Снеговая, А. Страус) до її оптиміс-
тичного «вітання» й оспівування (А. Гревцева, В. Малахов, Т. Метельова, 
В. Прозерский). Такі розбіжності в оцінках не випадкові і спричинені не лише, 
як уже зазначалося, складністю самого феномена глобалізації. Можна погоди-
тися з Е. Гідденсом, що «глобалізація являє собою не один процес, а комплекс-
ну сукупність процесів. І ці процеси діють суперечливо, а то й конфрон-
таційно» [1, 14]. Однак розбіжності в оцінках наслідків впливу глобалізації на 
культуру спричинені передусім тим, що, на відміну від інших сфер, культурна 
зазнає справді амбівалентного впливу глобалізаційних процесів. Лавиноподібне 
посилення культурних взаємодій в інформаційному суспільстві та зростання 
масштабів культурної індустрії і вихід її на транснаціональний рівень не лише 
загострили й оголили низку вічних «проблемних місць», іманентних культур-
ному буттю людини, а й проблематизували саму культуру в усіх її проявах і 
складниках. Серед таких передусім слід назвати постмодерне розмивання цін-
нісних систем, естетизацію світоглядних та «мікшування» етнонаціональних 
засад людського буття, надзвичайну проблематизацію культурної й етнонаціо-
нальної ідентичності, руйнацію статусних кордонів високої (класичної), тради-
ційної та попкультури (що часто кваліфікують як наслідок або ж суть так званої 
«вестернізації»), загострення проблем взаємодії й навіть збереження самого іс-
нування локальних культур у контексті формування наддержавних утворів (на-
приклад Євросоюзу) та посилення міграційних процесів. Остання проблема, 
маніфестації якої відсилають нас знову як до філософського, соціологічного, 
психологічного й, безперечно, культурологічного вимірів ідентифікаційних 
проблем особистості, так і до культурної політики мультикультуралізму, в 
практичному й прагматичному сенсі уявляється нам ключовою – такою, через 
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призму якої можна виявити глибинну суть трансформацій культури в добу гло-
балізації.  

На жаль, у дослідженні впливу глобалізаційних процесів на сферу куль-
тури та трансформацій культурного буття людини й досі домінують більше 
оцінковоемоційні, ніж зваженодослідницькі підходи. Крім того, хоча зазначе-
них проблем більшою чи меншою мірою торкається чи не кожен, хто взагалі 
піднімає тему глобалізації, існує вкрай мало робіт, у яких було б проаналізова-
но названі процеси й явища в річищі культурологічного аналізу. Коли ж такі 
з’являються, вони здебільшого не позбавлені явної чи прихованої політичної, 
етнонаціональної ангажованості та тенденційності, що заздалегідь прирікає їх 
на ту саму емоційну оцінковість замість тверезого аналізу. У дослідженні куль-
турних змін в добу глобалізації «слід уникати як наївного вихваляння, так і де-
монізації феномена «mondialisation» (так пропонує називати глобалізацію Жак 
Дерріда). Вихваляння й демонізація часто приховують інтереси й стратегії, які 
нам необхідно виявити», – підкреслює Ж. Дерріда [2, 125]. Тому сьогодні важ-
ливо провести незаангажований аналіз й, принаймні, намітити пунктирно його 
можливі напрями й форми.  

Серед досліджень культурних трансформацій у контексті глобалізаційних 
процесів не можна не назвати роботи, що стали вже науковою класикою: «Зітк-
нення цивілізацій» С. Гантінгтона та низку праць С. Бенхабіб, У. Бека, Д. Белла, 
З. Бауманна, Ж. Бодрійяра, І. Валлерстайна, Р. Дарендорфа, Т. Іглтона, 
М. Кастельса, Р. Робертсона, Е. Сміта, Е. Тоффлера, М. Уотерса, Ф. Фукуями, 
Д. Хелда. Для цих робіт притаманне прагнення системно розглянути процес 
глобалізації, внаслідок якого зміни в культурній царині постають як один – не 
менш, але й не більш значущий його вияв.  

Серед робіт, що незалежно від докладності викладу й обсягу, заслугову-
ють на особливу увагу через своє виважене, уважне, об’єктивне та позаоцінкове 
ставлення до глобалізації та її впливу на культурне середовище можна виділити 
дослідження Ж. Дерріда, Н. Варової, В. Ляха, Н. Пелагеші, Н. Тішуніної, 
Е. Устюгової. Значну увагу в цих роботах приділено як трансформації культур-
них феноменів в сучасну добу, так і виявленню нових форм, умов і можливос-
тей культурної ідентифікації особистості.  

Власне культурному аспекту глобалізації присвятили свої роботи Б. 
Адамс, Ш. Айзенштадт, Р. Робертсон, М. Файєрстоун, У. Ганнерз, які зосереди-
ли увагу на виявленні та дослідженні різноспрямованості векторів динаміки 
культурного розвитку, гібридного характеру взаємодії культур. Зокрема, Р. Ро-
бертсон у такому контексті акцентує імовірність не стільки гомогенізації, скі-
льки, навпаки, глокалізації культур.  

У цілому ж можна зазначити, що проблема глобалізаційних впливів на 
сферу культури користується увагою дослідників, що репрезентують найрізно-
манітніші наукові напрями, однак, акцент у таких дослідженнях ставиться в пе-
ршу чергу на соціальноекономічні, соціальнополітичні чи політикоправові її 
аспекти та їх «прикладне» оформлення у вигляді проектів культурної політики 
держав та їх об’єднань. Вивченню власне соціокультурного складника глобалі-
зації і, головне, виявленню умов та меж стабільності або ж змінності ціннісного 
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ядра культур за нових умов увагу якщо й приділено, то лише як похідному від 
зазначених вище складників. Тому існує необхідність саме культурологічного 
аналізу процесів, що безпосередньо проблематизують культурну основу людсь-
кого життя, змінюють життєвий світ людини, її статус і «формат» як «надпри-
родної», передусім культурної, нормативноціннісної істоти, що опинилася у 
стрімко змінюваному світі і розгубилася в ньому. Власне, проблема культурно-
го буття людини в сьогоденні – це, передусім, проблема її укоріненості в пев-
ний культурний ґрунт, який, як культурний, не може не бути локальним, та 
проблема «розмивання» меж і констант того ґрунту.  

Метою даної роботи є, власне, не розв’язання проблемного кола «взає-
мин» глобалізації й культури (що в принципі неможливо в рамках невеликої 
статті), а його окреслення і визначення векторів пошуку. Зважаючи на визна-
чення М.Уотерсом сутності глобалізації як глобалізації передусім культурних 
обмінів [13], питання можна сформулювати й парадоксальним чином: чи мож-
ливий діалог культур (у сенсі, кого йому надавали М. Бахтін та Ю. Лотман) в 
умовах, коли культурні обміни сягнули мікрорівня, перетворившись на міжосо-
бистісні й набули характеру буденності? Що, які механізми спроможні підтри-
мувати «семіосферу», коли вона тяжіє до перетворення на «інфосферу» [9, 25]? 
Або ж інакше: людина та її «інтимне» культурне коло – які зв’язкі між ними 
руйнуються, трансформуються і виникають у час «смерті автора» (Р.Барт та 
М. Фуко), «зіткнення цивілізацій» (С. Гантінгтон), «кінця історії (Ф.Фукуяма) 
та народження «транскультури» (М. Епштейн)? Можлива і чи можлива тради-
ційна культура в умовах панування «кліпкультури» (Е. Тоффлер), «мозаїчності» 
(А. Моль) та «колажа» (К. Гирц)? Чи справді «результатом процесів глобаліза-
ції в царині культури є уніфікація національних культур, здійснювана на ґрунті 
західних зразків» [4, 145], а процеси, що їх інспірує глобалізація у сфері куль-
тури, є «культурним імперіалізмом» західного світу [11, 5], який «може призве-
сти й призводить до негативних наслідків, зокрема, до зникнення культурної 
багатоманітності у світі» [7, 5]. Згадаймо, лишень, відоме твердження Кеєса 
Дж. Хамелінка про те, що внаслідок глобалізації «через культурну синхроніза-
цію, яка не має історичних прецедентів, вражаюче розмаїття світових культур-
них систем зменшується» [15, 3]. 

Негативних пророцтв і прогнозів, зафіксованих наведеними запитаннями, 
від всесвітньовідомих і майже невідомих авторів можна навести безліч. Питан-
ня ж полягає в тому, чи справді існує така загроза і чи вирують у надрах глоба-
лізаційних процесів інші можливості. А якщо так, якщо такі можливості є, то 
що їх забезпечує і які умови й межі їхньої реалізації.  

Пошук відповідей на поставлені запитання потребує передусім уважного 
розгляду й аналізу глобалізації як соціокультурного явища, виявлення співвід-
ношення в ньому цивілізаційних і культурних чинників, а отже, культурологіч-
ного аналізу самої глобалізації. Потребує він і виявлення кореляцій між ними та 
особливостей сучасного культурного процесу – «постпостмодерного» 
(М.Епштейн), як і аналізу ціннісного ядра сучасних локальних культур і мож-
ливостей їх діалогу та взаємообмінів. Лише від цього як від відправного пункту 
можливий вихід у практичну площину вироблення та реалізації певних культу-
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рнополітичних стратегій, спрямованих на підтримку тих складників глобаліза-
ції, що сприяють збереженню культурного розмаїття, і нейтралізацію протиле-
жно спрямованих.  

Як доводить В. Малахов, на локальному рівні – в межах державнацій, що 
формуються в попередню, індустріальну або Модерну добу, процеси культур-
ної уніфікації виразно мали місце, і саме завдяки їм свого часу й постали дер-
жавинації. «Сучасна держава, – пише він, – тому й є «національною державою», 
що її правителі стурбовані тим, аби люди, які мешкають на даній території, 
складали «націю», тобто належали до однієї і лише до однієї культури» [6, 112]. 
Становлення самих націй потребувало культурної уніфікації коштом нівелю-
вання регіональних розбіжностей, витіснення локальних традицій на периферію 
життя й винайдення «спільного знаменника» варіативності етнічних та локаль-
них традиційних культур, який уможливлював би зведення тієї варіативності до 
мінімуму. За спостереженням З. Баумана, перехід від традиційного типу органі-
зації влади до так званого сучасного, модерного, передував економічним і полі-
тичним революціям [14], випередивши їх на століття. У цей період 
розпочинається процес нав’язування культурних зразків, що практикувалися 
панівними верствами як взірцевих і нормативних, та приниження статусу на-
родної культури до некультури. І лише на ґрунті гомогенізації культурного 
простору окремих держав уможливилося їх перетворення на сучасні. «Культурі 
належить унікальна роль у становленні сучасних держав», що постають «як по-
літичний вираз деякої культурної єдності» [6, 108]. При цьому, однак, російсь-
кий культуролог протиставляє державинації державамімперіям і висновує, що 
останні – як індиферентні культурним розбіжностям – є толерантнішими за пе-
рші щодо меншин та етносів (теза настільки ж спірна, наскільки характерна для 
російських науковців і політиків). Однак на сучасному етапі спостерігається 
протилежний процес: мірою втрати культурного суверенітету держав в епоху 
глобалізації посилюється етнорегіональні компоненти національних культур, 
що, на думку В. Малахова, невідворотно веде до руйнації національних культур 
і їх «розпаду» на етнічні й групові складники. Інтернет і транснаціональні кор-
порації – у тому числі у сфері культурних індустрій, а також ринковий попит на 
ексклюзив і автохтонність – ось чинники, що сприяють такому процесу. 

На нашу думку, такий підхід до пояснення сучасного ефекту мультиплі-
кації культурних зразків, відзначуваного не лише Малаховим, а й іншими до-
слідниками, за всієї його позірної аргументованості є доволі спрощеним – з 
наданням провідного й вирішального значення знову ж таки соціальноекономі-
чним і соціальнополітичним процесам. Не заперечуючи їх вагомості й чинності, 
слід зауважити, що саморозвиток культури має свою специфіку й закономірно-
сті, і цивілізаційний та культурний процеси, значною мірою зумовлюючи один 
одного, переплітаються, але не ототожнюються. І причиною найновітнішого 
відродження традиційних культур є не лише «реакція» на десуверенізацію дер-
жавнацій і «відгук» на ринкові «виклики», або ж, скажімо, свідоме проведення 
політики мультикультуралізму, а й деякі зрушення в полі самого культурного 
буття людини.  
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Позиції В. Малахова до певної міри протистоять теорія «глобальної ой-
кумени» У. Ганнерса й суголосна їй концепція «гібридизації культур» 
Ш. Айзенштадта. Якщо У. Ганнерс розкриває способи взаємодії й взаємопро-
никнення культур, спираючись на сучасну базу, то Ш. Айзенштадт доводить, 
що культурні запозичення як наслідок взаємодії культур й їхня інкорпорація є 
іманентним шляхом розвитку локальних культур на будьякому історичному 
етапі, здатним приводити до їх розквіту. Інша річ, чи є такий розквіт, з одного 
боку, гарантом підживлення й відродження традиційних ідентичностей, а з ін-
шого, чи являє він і саме він, як переконує В. Малахов, загрозу для ідентичнос-
тей національних. Чи може «прописатися» індивід в окремому локусі таким 
чином трансформованої культури і, якщо так, чи означатиме така «прописка» 
вирок культурі національній – це питання потребує окремого дослідження.  

Варто припустити, що еволюційні шляхи цивілізації і культури можуть 
включати в себе й «гарант» їхнього паралелізму й кореляції, яким, на нашу ду-
мку, може слугувати певна комунікативна архітектоніка соціуму, забезпечува-
на, своєю чергою, конститутивним для певної культури цінніснім стрижнем, що 
проектується на її цивілізаційні особливості (в цьому контексті ми користуємо-
ся розрізненням культури і цивілізації, наведеним Т. Метельовою [8]). Врахо-
вуючи це, можна цілком погодитися з оцінкою сучасного етапу 
культурноцивілізаційного розвитку, наданою В. Ляхом: «Хоча глобалізація 
спричиняє повернення до традиційних ідентичностей, таке повернення не є 
адекватною відповіддю на виклик глобалізації. Потрібно сформувати нові іден-
тичності, які враховували б ті можливості для реалізації індивіда, що їх надає 
доба глобалізації. Для формування цих нових ідентичностей потрібно створити 
новий дискурс ідентичності, потрібна нова політика, яка працювала б в системі 
культурних цінностей і поведінкових моделей» [5, 19], а отже, глибокий аналіз 
культурних трансформацій в умовах глобалізації на часі.  
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ВІЙНАХ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВИБОРІВ 2004 РОКУ 
 
У статті здійснюється комплексний аналіз внутрішньополітичних інформаційних 

війн під час президентських виборів 2004 року в Україні. Особлива увага відводиться 
неоднорідності культурного простору України та ролі культури в інформаційно-
психологічних операціях.  

Ключові слова: культура, інформаційна війна, вибори 2004 р., «Помаранчева 
революція», культурний простір. 

 
In this article the complex analysis of the internal information warfare during the 

2004 presidential election in Ukraine is carried out. Particular attention is given to inho-
mogeneity of the cultural space of Ukraine and the role of culture in information and psy-
chological operations. 

Key words: culture, information warfare, election 2004, «Orange Revolution», cul-
tural space. 

 
Інформаційні війни, як і традиційні, в кінцевому результаті працюють на 

єдину мету – отримання певних матеріальних або нематеріальних ресурсів. 
Звідси випливає, що потенційним об’єктом інформаційної агресії може стати 
будьяка людина або організація, що має певний ресурс або може легітимізувати 
його відчуження. У такий спосіб, інформаційні війни ведуться як на 
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міжнародному і державному рівнях, так і всередині країни між представниками 
будьяких сфер суспільного життя. Інструментарій впливу на різних рівнях 
практично не відрізняється, хоча має свою специфіку і масштаби. Найбільш ви-
разно проявляють себе інформаційні війни в політичній сфері, особливо під час 
виборів; значну роль у них відіграє культура.  

Після здобуття незалежності, в Україні передвиборчі перегони ще харак-
теризувалися старими методами, з потужним використанням адмінресурсу, одно-
сторонньою пропагандою в ЗМІ, масовими фальсифікаціями тощо. Помаранчева 
революція в Україні стала справжньою революцією в сфері виборчих технологій 
та інформаційних засобів впливу, що будьколи застосовувалися на її теренах. На 
прикладі передвиборчих кампаній В. Ющенка та В.Януковича можна прослід-
кувати особливості внутрішньополітичних інформаційних війн в Україні, з ура-
хуванням ролі культури в них. 

Проблемами інформаційних війн займалися багато дослідників, серед 
них: М. Лібікі, Р. Моландер, І. Панарін, В. Прокоф’єв, С. Расторгуєв, Г. Почепцов, 
Л. Леонтьєва, В. Горбулін, Я. Жарков, М. Онищук, О. Саєнко, С. Степаниця та 
інші. Ними досліджувалися певні аспекти інформаційних війн, механізми їх за-
родження, розвитку та протікання у різних сферах суспільного життя. Однак 
маловивченою на сьогодні є роль культури в інформаційних війнах, зокрема під 
час «Помаранчевої революції» в Україні. 

Великий внесок у вивченні феномена «Помаранчевої революції» зробили: 
Г. Почепцов, С. КараМурза, Є. Головаха, Н. Паніна, Ю. Сурмін, В. Гельман, 
Ф. Рудич, Л. Кочубей та багато інших. Їх погляди різняться в залежності від 
суб’єктивної оцінки подій 2004 р., яка коливається від розуміння «Помаранчевої 
революції» як технології зміни влади в Україні з боку ЄС та США, спрямованої 
проти Росії, до розгляду її як внутрішньої кампанії громадянської непокори 
проти діючої влади. Поза увагою науковців залишаються особливості викори-
стання штабами претендентів на пост президента інформаційнокультурного 
простору України в ході внутрішньополітичних інформаційних війн. 

Мета даної статті – аналіз внутрішньополітичних інформаційних війн в 
ході виборчих кампаній В. Ющенка та В. Януковича у 2004 р. для з’ясування їх 
ефективності залежно від доступних ресурсів та культурноідеологічних запитів 
електорату. 

Завдання статті – дослідити специфіку внутрішньополітичних інфор-
маційних війн в Україні на прикладі виборчих кампаній 2004 р., з’ясувати роль 
культури у них, оцінити ефективність інструментів впливу з урахуванням особли-
востей культурного та інформаційного просторів держави. 

Інформаційна війна – це комплекс інформаційнопсихологічних заходів та 
операцій, які виконуються з метою цілеспрямованого впливу на психіку, масо-
ву та індивідуальну свідомість людей для зміни або використання їх світогляду, 
цінностей, моральних та культурних переконань, щоб послабити або 
нівелювати психологічний опір до певних моделей поведінки, наслідком 
втілення яких буде захоплення матеріальних чи нематеріальних ресурсів за до-
помогою внесення змін в соціальний договір. 
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Під час виборчих кампаній 2004 р. між політичними конкурентами велася 
боротьба за пост президента. В процесі виборів виокремилися два претенденти – 
В.Ф. Янукович та В.А. Ющенко. Таким чином, суб’єктами внутрішньополітичних 
інформаційних війн стали політичні сили – провладна і опозиційна. Об’єктами 
інформаційних війн був український народ, опонуюча сторона, світова 
громадськість. Результатом інформаційної війни мала стати перемога на вибо-
рах та легітимізація отриманої влади. Інформаційні кампанії передбачали залу-
чення на свій бік широких кіл громадськості, як в середині країни, так і за її 
межами. В ході кампаній вплив на населення України не передбачав змін у 
їхніх культурних цінностях – для цього потрібно набагато більше часу, ніж 
триває виборча кампанія, а здійснювався він з використанням домінуючих 
культурних цінностей і переконань електорату.  

Політичні конкуренти скористалися неоднорідністю культурного просто-
ру України. Східна частина держави, що найдовше перебувала в складі Росії, 
утворює своєрідний синтез української та російської культур, з тяжінням до 
останньої, західна – виражено українська, що пояснюється більш сприятливими 
історичними умовами для розвитку, центральна – коливається між Сходом і За-
ходом країни. Тому в культурному просторі України історично закладений 
внутрішній конфлікт. Опозиційний кандидат орієнтував свій інструментарій 
впливу, покладаючись на культурні цінності західної частини України, про-
владний – східної. 

В Україні один народ, де переважає українська нація – і у Львові, і в 
Ужгороді, і в Луганську, і в Харкові. Але історично так склалося, що східні та 
західні українці виховані на різних духовних цінностях і саме цей незбіг в 
сутнісних оцінках навколишнього буття, політики, ролі людини і держави став 
причиною розбрату в країні, що було майстерно використано політтехнологами 
у боротьбі за владу двох політичних еліт [6, 189]. 

Саме тому В. Янукович апелював до необхідності введення другої 
державної мови – російської, запровадження подвійного громадянства, розши-
рення співпраці з Росією, в той час, як В. Ющенко наполягав на єдиній 
державній мові – українській, українізації інформаційного простору України, 
розширення співпраці з ЄС та НАТО. Конфлікт між політичними опонентами 
лежав в ідеологічнокультурній площині, а в соціальній сфері програми 
кандидатів у президенти мало чим відрізнялися. Тому інформаційна робота 
штабів опонентів була спрямована на те, щоб переконати свій електорат в 
підтримці і прагненні реалізувати їхні очікування, понизити імідж опонента та 
довести його неспроможність задовольнити культурні потреби і прагнення гро-
мадян.  

Віктора Януковича команда Ющенка асоціювала з неосвіченістю, кримі-
нальними зв’язками, злочинними діями та старою владою. В інформаційній актив-
ності Януковича робився акцент на американізованості Ющенка та неком-
петентності більшості його політичних партнерів [5, 559]. 

Акцент на тому, що Ющенко – американський ставленик, був одним із ва-
гомих аспектів впливу на жителів Сходу України, які більше долучені до 
російського інформаційного простору, ніж жителі інших частин держави і в 
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якому США ще досі залишаються країноюворогом. Залякування людей 
необхідністю воювати у військах НАТО, при перемозі В. Ющенка, примусовим 
переходом на українську мову спілкування і навіть фашизмом стали важливими 
аргументами, щоб голосувати за В. Януковича. В свою чергу, Віктора Янукови-
ча його політичні конкуренти подавали як ставленика Москви, що викликало 
негативне ставлення до нього в західній частині України, де домінує сприйнят-
тя Росії як агресора і ворога. 

Виборчий штаб кандидата від влади В.Ф. Януковича у 2004 р. широко за-
стосовував економічні, функціональні, адміністративні види капіталу. Це 
відобразилося у масовому підвищенні зарплат і пенсій, демонстрації посиленої 
турботи уряду про різні найменш соціально незахищені категорії населення, ши-
року рекламну кампанію на провідних каналах країни, використання робочих 
поїздок Прем’єрміністра В.Ф.Януковича для ведення прихованої агітації [4, 9]. 

Велику роль в процесі виборчої кампанії відігравала церква. Українська 
православна церква Московського патріархату стала на підтримку провладного 
кандидата. В багатьох храмах священики закликали голосувати за В. Януковича, 
щоб не допустити до влади В. Ющенка, який за твердженням ієреїв є прихильни-
ком «розкольників» – Української православної церкви Київського патріархату. 

До агітації за Януковича було запрошено багато зірок естради, не лише 
українських, а й російських та білоруських. Вони здійснили два тури: «Молодь – 
проти! Молодь – за!» і «Ми діти твої, Україно». Була організована серія окре-
мих концертів «З любов’ю до України». Ющенка підтримали переважно 
українські рокмузиканти, які співали українською мовою. Він брав участь у 
всіх масових акціях в рамках туру «Пісня свободи» [6, 560].  

В процесі виборчої кампанії, перед другим туром виборів, інформаційний 
вплив настільки «підігрів» електорати, що вони не були готові до поразки свого 
кандидата. Коли ж, за попередніми результатами підрахунку голосів, стало відомо 
про перемогу В. Януковича, людей, обурених масовими фальсифікаціями, стало 
легко зібрати на київському майдані. Тоді опозиція продемонструвала владі од-
ну з найпотужніших технологій інформаційних війн, яка увійшла в історію під 
назвою «Помаранчева революція». Так почався новий виток інформаційної бо-
ротьби між опонентами, де вже опозиційний кандидат отримав додаткові 
можливості і ресурси для перемоги. 

Змістовим наповненням подій «Помаранчевої революції» як трансфор-
маційного каналу були антропоцентричні цінності: свобода, власність, незалеж-
ність, єдність, які, трансформувалися як цінності попередніх поколінь і давньо-
українських предків: «земля», «воля», «сонцепоклонництво» у формі вербальних 
(«Свободу не спинити!», «Разом нас багато! Нас не подолати!», «За Україну!») та 
невербальних (помаранчевий колір) комунікативних символів образу держави, 
що насправді віддзеркалює прагнення учасників гармонізувати взаємодію осо-
би, суспільства і держави [7, 63–64]. 

Справжня інформаційна боротьба розгорнулася в Центральній Україні, 
адже суттєво вплинути на східну чи західну частини країни носіям відмінних 
цінностей було неможливо. Тоді активно продовжуються взаємні обвинувачення, 
до яких долучається вся країна, активно застосовуються нечесні технології тощо. 
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Кампанії опонентів президентських виборів 2004 р. розгорталися у різних 
площинах: з одного боку – медіа, наочна реклама, офіційні масові заходи, з ін-
шого – у турах та на рівні неофіційної комунікації – від чуток, анекдотів до ма-
ндрівного вуличного театру. Значущість неформальних каналів комунікації 
пояснюється вагомим впливом традиційної культури в українському сус-
пільстві. Важливу роль зіграв Інтернет у породженні і розповсюдженні чуток та 
політичних анекдотів, велику популярність отримали мультиплікаційні, розва-
жальні проекти [1, 231–232]. 

Інструментарій впливу на населення був неоднаковим. Якщо кандидат від 
влади міг використовувати потужні канали національних ЗМІ, то його опонент 
мусив шукати інші канали впливу.  

Специфічність президентської кампанії В.А. Ющенка полягала в тому, що 
він провів її в умовах інформаційної блокади. Найбільш рейтингові телеканали 
були основними джерелами негативної інформації про кандидата від опозиції. 
Основними каналами поширення інформації про агітаційну кампанію Ющенка 
стали Інтернетсайти, власні інформаційні видання, «5 канал», а починаючи 
приблизно з вересня 2004 р. – ТРК «Ера». При цьому у сприйнятті цих медіа-
ресурсів також були істотні обмеження: «5 канал» вів мовлення лише на 48% 
території України, переважно у кабельних мережах, а ТРК «Ера» виходила в 
ефір рано вранці й після 23.00 години, що значно звужувало її глядацьку 
аудиторію [4, 8]. 

Однак наявність єдиного опозиційного телеканалу мала і свої переваги – 
він був, по суті, одним альтернативним ЗМІ, а тому приваблював телеглядачів, 
які шукали новини, позбавлені владної цензури. Крім того, «5 канал» вдало 
позиціонував себе, як «канал чесних новин», що збільшувало його глядацьку 
аудиторію саме як джерела новин, натомість новини на інших телеканалах 
ігнорувалися. 

В процесі «Помаранчевої революції» ряд телевізійних каналів та інших 
ЗМІ відмовилися від однобокого висвітлення подій і пообіцяли доносити до 
людей позиції опозиційних лідерів. Зокрема, журналісти телеканалу «1 + 1» 
публічно принесли вибачення людям за однобоке висвітлення подій. Відтоді 
команда В. Ющенка отримала додаткові ресурси і союзників. 

Про ефективність інформаційної кампанії В.А. Ющенка 2004 р. свідчить 
не лише її результат, а й істотна перевага в Інтернетпросторі, де не існувало 
владних обмежень та політичної цензури. Під час «Помаранчевої революції» 
відвідування Інтернету зросло в десятки разів. Саме в цей період найвпливовіші 
опозиційні сайти стали реальними засобами формування громадської думки та 
засобами комунікації для прихильників ідей демократичного оновлення 
української держави, що пропонували В.А. Ющенко та його політичні 
однодумці [4, 8]. 

Увесь Майдан перетворився на певний культурний феномен, там 
відбувалися яскраві дійства в реальному часі. Транслювання прямих включень з 
майдану можна було б порівняти з реалітішоу, яке спостерігали в різних куточ-
ках країни. Ключовими гаслами майдану були: «Свободу не спинити!», 
«Фальсифікаціям – ні!», «Ні, брехні!», «Ми не бидло, ми не «казли», ми – 
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України доньки й сини!», «Бандитам – тюрми!», «Зека на нари – тоді підем на 
пари!», «Разом нас багато – нас не подолати!» тощо. На майдані відбувалися різні 
культурнорозважальні заходи, як приклад – конкурс «Вбрання помаранчевої 
революції», який проводився у містечку «Молодою Просвітою» та журналістами 
Київського міжнародного університету. 

Крім того, в Інтернеті з’явились аматорські проекти, головною темою 
яких було кримінальне минуле В. Януковича та інцидент з киданням у нього 
курячим яйцем в ІваноФранківську. Переважна більшість з них містила 
інформаційні матеріали гумористичного характеру: карикатури, пародії на 
агітаційні плакати В. Януковича «Тому що…», флешгру «Хамське яєчко», 
флешмультфільми на тему президентських виборів тощо. Великої популярності 
набув розважальний Інтернетпроект «Веселі Яйця», головною темою якого бу-
ли президентські вибори, також там містилися флешігри, флешмультфільми, 
малюнки.  

Активну участь на Майдані беруть українські співаки, що виконують 
україномовні пісні. Там виступають гурт «Козацькі забави», Дмитро Гнатюк, 
народні артисти Анатолій Мокренко, Ніна Матвієнко та тріо «Золоті ключі», 
Неоніла Крюкова, заслужені артистки України Алла Попова та Жанна Бодна-
рук, Анжеліка Рудницька, Тетяна Піскарьова, Галина Решетар, Тарас Петри-
ненко та Тетяна Горобець, Святослав Вакарчук, Марічка Бурмака, Леся Горова, 
гурт «Тартак». Виступають капели «Думка», фольклорні ансамблі «Дарничан-
ка» та «Берегиня». Гурти «Кому вниз», «Немо», «Друга ріка». Юлія Лорд та 
співак Андрій Підлужний, що згадав свій, уже забутий, хіт «Вставай, Сонце, 
вставай, світ незрячим відкривай...» та багато інших. Майдан став найбільшою 
сценою України [2, с. 15]. 

Під час виступів на київському майдані відкрилося багато нових талантів, 
з’явилися нові українські твори, що, в свою чергу, позитивно позначилося на 
українському культурному просторі, цінностями якого послуговувалася коман-
да опозиційного кандидата. 

Як інструмент впливу, значну роль в ході кампанії В.Ющенка відіграла 
преса. А почалося все, зі спецвипуску газети «Експрес», де повідомлялося про по-
чаток Всеукраїнського страйку. Вже за кілька днів до неї долучилися «Сільські 
вісті», «Слово Просвіти», «Хрещатик», «Високий замок», «Україна молода», бю-
летень «Так!», «Вечірній Київ» та ін. Новим інформаційнокультурним феноменом 
та інструментом впливу стали самвидави, створені натхненними революцією 
людьми – здебільшого членами журналістських і громадських об’єднань. Всю 
друковану продукцію майдану можна розділити на такі розділи: агітаційні 
листівки, «революційні» додатки до друкованих ЗМІ та новітні, оперативно 
зареєстровані видання, такі як, наприклад, газета «Майдан». Одна із листівок 
під назвою «Віктор Ющенко переміг!» містила результати екзитполів та звернен-
ня Віктора Андрійовича до української інтелігенції і батьків військовослужбовців, 
«Цитатник свідомого українця», звернення «Українцю!», а також інформація про 
створення «Молодіжного комітету порозуміння». Наймініатюрнішим самвидавом 
Майдану була інформаційна стрічка під назвою «Такою буде наша Україна», 
розміром 10х210 мм, що видавалася розробником сайту www.happy.in.ua. За-
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слуговують на увагу самвидав «Їжак» Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шев-
ченка, дайджест «Галактичний коледж» сайту www.galactic.org.ua та бюлетень 
«Життя Майдану», створений групою випускників НаУКМА. Друкувалися 
листівки з віршами, свої самвидави розповсюдили на Майдані громадянські 
кампанії «Знаю!» та «Чиста Україна». Великою популярністю у читачів користу-
валися добірки гарячих новин «Революція», «Правда переможе», «Твоя Свобода» 
та «Гарячий вісник» УНІАН, який щопівгодини повідомляв людям на Майдані 
про те, що відбувається в країні. Львівська газета «Поступ» уже 27 листопада роз-
повсюдила спецвипуск для львів’ян у Києві, а київський молодіжний журнал 
«Торба» з того ж дня почав випуск таборового листка «Помаранчик» за підтримки 
ВМГО «Молода Просвіта», який за кілька днів став найпопулярнішим виданням у 
наметовому містечку [3, 7]. 

Інформаційну війну 2004 року виграв В.А. Ющенко. Його команді вдалося 
залучити на свій бік Центральну Україну, а головне – Київ, який став генератором 
«Помаранчевої революції». Активне використання новітніх технологій та інформа-
ційно-культурного інструментарію теж відіграли значну роль в інформаційній 
кампанії опозиційного кандидата. 

Сам феномен «Помаранчевої революції» викликає багато суперечок як в нау-
кових колах, так і в суспільстві. Ті, хто розглядає її як вдало реалізовану 
технологію, розроблену на Заході чи то в Америці, серед аргументів вказують на її 
тотожність з іншими мирними революціями, що відбулися в Сербії, Грузії, 
Киргизстані, ті ж, хто аналізує її як внутрішній протест мас, заперечують 
можливість організації штучного протесту, посилаючись на акції, такі як «Україна 
без Кучми» та ін., що не набули масштабів революції. Немає одностайної думки і 
щодо суб’єкта «Помаранчевої революції», одні називають команду Ющенка, інші – 
ЄС або США. 

Треба визнати, що більшість аргументів науковців, незалежно від їхнього 
ставлення до «Помаранчевої революції» виглядають досить переконливо. І якщо 
її розглядати комплексно, можна дійти висновку про те, що всі вони частково 
мають рацію, а мирна революція відбулася тому, що збіглися інтереси і ЄС, і 
США, і команди Ющенка з настроями тієї частини українського народу, які 
стали учасниками всеукраїнського протесту. Звичайно, не обійшлося без 
запозиченої технології, без коштів і тиску неурядових іноземних організацій та 
урядів країн ЄС і США, але ця технологія не могла б спрацювати без команди 
Ющенка, якби не була наповнена змістом, основу якого склали цінності 
українського культурного простору і очікування населення. Не могла б бути 
реалізована ця технологія без готовності українців виходити на вулиці, без 
їхньої віри в обіцяні зміни і без упевненості в те, що їх ошукали. 

Так само варто зазначити про величезні зміни в активності східної части-
ни України. Живучи в російськомовному середовищі і обираючи для перегляду 
регіональні та російські канали, люди більше цікавилися подіями в Москві, ніж 
в Україні; під час і після «Помаранчевої революції» вони зрозуміли, що їх жит-
тя залежить не від подій в Росії, а від того, що відбувається в Києві. 
Інтелігенція цієї частини України починає діяти більш активно, вони вступають 
в полеміку, захищають свій інформаційнокультурний простір. Великих змін за-
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знала команда і лідери провладного кандидата. В. Янукович освоює українську 
мову, зникає радикалізм стосовно подвійного громадянства і другої державної 
мови. Тобто починають враховуватися особливості і цінності українського 
культурного простору. 

Увесь інструментарій інформаційних війн, що відбувалися в ході виборів 
президента у 2004 р., був найбільш ефективним лише в тій частині України, де 
його зміст відповідав цінностям культурного простору цієї території. Навіть 
весь комплекс провладних ЗМІ не міг протистояти агітації опозиційного канди-
дата в тій частині України, де домінує український культурний простір. 

Тому, можна зробити висновок, що внесення змін в інформаційний 
простір не гарантує швидких змін у культурному просторі. Інформаційний 
простір є частиною культурного простору і може впливати на нього, однак, цей 
вплив здійснюється дуже повільно і може бути корисним лише під час ведення 
стратегічних інформаційних війн, які ведуться на перспективу. Отримання ж 
необхідного результату в рамках виборчої кампанії можливе при використанні 
вже існуючих цінностей, переконань, світогляду, що домінують в суспільстві. 

Опозиційному кандидату вдалося під час виборчої кампанії залучити до 
ведення інформаційних війн проти влади і провладного кандидата молодь, 
інтелігенцію, людей, які не мають відношення до політики. Саме тому 
найпотужнішою інформаційною зброєю його команди стають чутки, анекдоти, 
самвидави, народна творчість, креативна активність в Інтернеті. Велика частина 
суспільства виготовляла інформаційну зброю проти влади і провладного канди-
дата не гірше від партійних агітаційних відділів, і їм за це не треба було плати-
ти грошей чи заохочувати винагородами.  

Таким чином, під час виборів 2004 р., в ході інформаційних війн, активно 
використовувалася неоднорідність культурного простору України. На прикладі 
описаних інфовійн можемо зробити висновок про вагому роль культури у них. 
Інструментарій впливу на населення, що не корелюється з цінностями культур-
ного простору не дає ефективного результату. Загальнокультурні цінності, які 
притаманні в певній мірі різним народам чи групам людей, поступаються си-
лою впливу перед цінностями культурного простору населення, на яке 
здійснюється інформаційний цілеспрямований вплив. В інформаційних 
операціях виборчих кампаній 2004 р. теж використовувався інструментарій 
впливу, основу якого складали загальнокультурні цінності, але він носив 
допоміжний характер. Всі вибори, які відбувалися після 2004 р., продемонстру-
вали неготовність політичних сил відмовлятися від тем, які роз’єднують 
українське суспільство, тому що вони дозволяють мобілізувати електорат і є за-
собами потужного інформаційного впливу. Очевидно, що використання 
неоднорідності культурного простору України матиме місце і в наступних ви-
борчих кампаніях, хоча це і загрожує цілісності держави, послаблює її позиції 
та інформаційну захищеність на міжнародному рівні. Тож в інтересах України – 
не поглиблювати розмежування суспільства, а сприяти його консолідації на 
основі спільних культурних цінностей, однак, такий розвиток подій найближ-
чим часом є малоймовірним.  

 



 251 

Література 
 
1. Башук А. І. Комунікативні технології у контексті президентської виборчої кампанії 

«Україна2004» / А.І. Башук // Ученые записки. – Симферополь, 2005. – Т.18. – № 1 (57). – 
С.231234. 

2. Безсмертна Л. Пісня буде поміж нас… / Л. Безсмертна // Слово Просвіти. – 2004. 
– №50 (270). – С. 15. 

3. Букет Є. Сторінками революційного самвидаву / Є. Букет // Слово Просвіти. – 
К., 2004. – № 50 (270). – С. 7. 

4. Забєля М.С. Особливості президентських кампаній в Україні 2004 та 2010 років 
[Електронний ресурс] / М.С. Забєля // Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць. – К., 2012. – 
Вип. 61. – Режим доступу:  
http://www.nbuv.gov.ua/Portal///Soc_Gum/Gileya/2012_61/Gileya61/P7_doc.pdf 

5. Нікітіна В.В. Використання технологій шоубізнесу у виборчому процесі: порівня-
льний аналіз президентських виборів 2004 року в США і в Україні / В.В. Нікітіна // Економі-
чна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – Х., 2008. – Вип.1 (7). – С. 
556563. 

6. Радченко О. Латинська Україна: нескінченність демократичного транзиту / 
О.Радченко // Наукові записки. – Острог, 2008. – Вип. 3. – С. 183193. 

7. Ярошенко В. «Помаранчева революція» 2004 р. в Україні як факт та інтерпретація 
в політичній історії / В. Ярошенко // Наукові записки. – Острог, 2008. – Вип. 3. – С. 6374. 

 
 
УДК 316.7 Олексій Юрійович Коржов 

аспірант Київського національного  
університету культури і мистетцв 

 
ПРОТЕСТНІ АКЦІЇ ЯК ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ АЛЬТЕРГЛОБАЛІСТІВ 

 
У статті здійснено аналіз протестних акцій як однієї з форм діяльності альтерг-

лобалістів, зокрема розкрито їх стратегію і тактику при підготовці і проведенні. 
Ключові слова: протестні акції, кампанії громадянської непокори, соціальні ру-

хи, альтерглобалізм, антиглобалізм. 
 
The protests as a form of alterglobalist particular series of strategy and tactics in the 

preparation and implementation are exposed in the article. 
Key words: protest action, campaign of civil disobedience, social movements, al-

terhlobalizm, antiglobalism. 
 
Сучасний розвиток уже неможливо уявити без процесу глобалізації, який 

охопив різні сфери суспільства, – економіку, політику, культуру і соціальну 
сферу. У свою чергу, глобалізація активізувала діяльність нових соціальних ру-
хів, які, з’явившись у другій половині ХХ ст., пройшли довгий шлях становлен-
ня та розвитку. Деякі з них залишилися в минулому, деякі утвердилися, 
знайшовши підтримку серед населення своїх країн. Крім того, глобалізація 
сприяла появі в останні десятиліття нового альтерглобалістського руху, який 
поєднав у собі ознаки попередніх рухів, віддзеркалив особливості нового су-
часного мережевого суспільства, і зумів об’єднати під своїми гаслами різні кра-
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їни, соціальні верстви, рухи та організації. Більшість учасників та організацій 
руху (крім екстремістів) поділяють такі цінності, як соціальна справедливість, 
демократія, економічні та соціальні права громадян, самоуправління, здорове 
оточуюче середовище, культурне різноманіття. 

З одного боку, рух альтерглобалізму має свої особливості, характерні для 
попередніх соціальних рухів, а з іншого, ґрунтується на нових принципах орга-
нізації та використовує інші форми діяльності. Схожою ознакою є прагнення до 
корінної зміни логіки існування та розвитку світу. Відмінності виникають у за-
собах досягнення поставлених цілей. Так, у соціальних рухів попереднього часу 
передбачалася наявність єдиної позитивної ідеології, класу, керівництва, що 
об’єднує у всесвітньому масштабі організації, та чітко визначених меж. Альтер-
глобалістському руху, навпаки, властиві розмитість меж, відсутність керівних 
органів, ієрархії, обов’язковості, уніфікації. Основою такого руху є мережа: 
безліч різнотипних рухів, створених на різному «підґрунті» та не пов’язаних 
жодною дисципліно – ні ідеологічною, ні політичною, ні організаційною. Єди-
не, що їх об’єднує постійно – це неприйняття теперішнього стану речей; час від 
часу – акції протесту; зрідка – соціальні форуми. Багато з різних рухів та орга-
нізацій, що входять до альтерглобалістського руху, просто прагнуть встанов-
лення демократичного контролю над рухом капіталу і не виступають проти 
капіталізму як економічної системи загалом, крім того, вирішення будьяких 
конкретних завдань, що висувають рухи, залежатиме від розвитку процесу гло-
балізації в суспільстві. 

Загалом це визначило форми організації і діяльність альтерглобалістсько-
го руху, які, незважаючи на сталий науковий інтерес до даного явища та його 
широке обговорення, потребують вивчення не лише на аналітичному, а й на 
описовому рівні.  

Альтерглобалістський рух, пропонуючи альтернативу негативним наслід-
кам глобалізації, викликає великий науковий інтерес в усьому світі. Проблеми 
глобалізації за останні роки глибоко аналізуються в науковій літературі різних 
країн, наприклад у працях О.Т. Богомолова, Л.М. Клепацького, В.Б. Кувалдіна 
та інших. Теоретичному осмисленню передумов, принципів, протиріч та особ-
ливостей альтерглобалізму присвячені праці О.В. Бузгаліна. Ф.Г. Войтолов-
ський особливу вагу зосереджує на ідейнополітичних процесах, які відбуваю-
ться всередині антиглобалістського руху, і щорічних Всесвітніх соціальних 
форумах. Однак незважаючи на різноманіття праць з даної тематики, на сього-
дні й досі недостатньо комплексних досліджень ключових положень нових со-
ціальних рухів. Зокрема, недостатньо висвітлені особливості, форми діяльності 
та програмні настанови альтерглобалістського руху та координація міжнарод-
них дій. Відтак, метою даної статті є саме аналіз форм діяльності альтергло-
балістів, зокрема їх протестних акцій. 

Різнорідність груп і течій, що беруть участь в русі альтерглобалізму, по-
літика якого близька до класичного антиглобалізму, але який підтримує окремі 
вияви глобалізації, не дозволила до цього часу створити будьякі чіткі й оформ-
лені організаційні структури. Самі учасники досить часто розглядають таку 
розпорошеність як перевагу руху або навіть принципово новий тип організації, 
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заснований на мережевому принципі і діалозі. Так, один з теоретиків антигло-
балістcкого руху Еммануїл Валлерстайн оголошує його альтернативою старій 
моделі лівих політичних партій – централізованих та орієнтованих на завою-
вання влади. В антиглобалізму відсутні централізовані структури, але є «вкрай 
гнучка коаліція транснаціональних, національних і локальних рухів з різними 
пріоритетами» [3, 57]. 

На сьогодні діяльність альтерглобалістів можна поділити на дві складові: 
проведення Всесвітніх соціальних форумів та протестні масові акції і кампанії 
громадянської непокори, які, хоч за своїм складом і змістом не є найважливі-
шою формою альтерглобалізму, однак, є найбільш відомими, які супроводжу-
ються ходою і мітингами, в яких доволі часто беруть участь тисячі і навіть 
сотні тисяч людей. Передбачається, що така спрямованість на конкретні дії по-
винна дозволити поєднати разом різні ініціативні групи з різних країн для боро-
тьби під спільними гаслами, розвинути солідарність «знизу» і поступово 
закласти основу для знаходження консенсусу між учасниками. Протестні акції, 
які починалися з 1999 р. під час засідань різних міжнародних самітів (СОТ, 
МВФ, Давоський форум тощо), є не новим явищем в історії соціальних рухів. 
Разом з тим, альтерглобалістські акції протесту, на відміну від попередніх ру-
хів, мають свої особливості. Відмінними ознаками цих акцій, наприклад у Сіет-
лі, Празі, Квебеку, Генуї тощо, є: 

– масовість акцій (від 50 тисяч до понад 1 млн. учасників);  
– інтернаціональний характер виступів (у всіх випадках в акціях було 

представлено багато країн з делегаціями до 10 тисяч чоловік);  
– інтеркласова структура учасників (від безробітних і селян до професіо-

налів і дрібної буржуазії), представництво різного віку (при відносному домі-
нуванні молоді) і приблизно пропорційному представництві чоловіків і жінок; 

– принципова настанова ініціаторів і одночасно стихійно відтворена 
практика плюралізму ідеологій, форм і методів дій;  

– поєднання методів діалогу і громадянської непокори при взаємодії із 
владою (під час акцій учасники, як правило, розподіляються на колони, схильні 
чи не схильні йти на прямі зіткнення із поліцією, і які виставляють радикально-
ліві і помірносоціальні гасла); 

– поліцентричність, мережевий принцип організації акцій, відсутність 
єдиною політичною чи іншої інституційної структури, реально організуючої 
акції, рухливість і тимчасовість мереж, що координують акції [1]. 

Сьогодні марші та акції протесту, зазвичай, проводять коаліції груп. Ор-
ганізовують такі виступи спільні комітети, утворені з представників груп, рі-
шення приймаються, по можливості, на основі спільної згоди. Будьякий 
офіційний керівний центр і формальна ієрархія при цьому відсутні. 

Основними діючими суб'єктами альтерглобалістського руху є громадські, 
неурядові або політичні групи й асоціації. Вони мають місцевий, регіональний, 
національний чи міжнародний характер, займаються конкретною вузькою про-
блематикою або претендують на розв’язання проблем у масштабі всього суспі-
льства. Спектр цих організацій є досить широким. Наприклад, до складу 
«Соціального форуму Генуї» (Genoa Social Forum), який організував акції про-
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тесту проти зустрічі Великої вісімки в цьому італійському місті в липні 2001р., 
увійшло понад 500 груп. Серед учасників виступів були місцеві цивільні, паци-
фістські, антивоєнні, екологічні, правозахисні, жіночі, студентські і молодіжні 
організації, католицькі рухи, групи солідарності, рух за списання боргів «Тре-
тього світу», самоврядні соціальні центри і пов'язані з ними структури (помір-
кована «Все в білому» (Tute bianche) і радикальніша «Мережа за глобальні 
права» (Network per i diritti globali)), профспілки, політичні організації лівих 
тощо. Зазвичай вони координують свої дії залежно від конкретних потреб: для 
проведення акцій, спільного відстоювання інтересів тощо. 

«Крихкість» руху дозволяє йому самозберігатися, крім того, така органі-
зація є прийнятною для протестів і не надто продуктивною для довготривалої 
міжгрупової співпраці. Разом з тим, відсутність єдиного центру не заважає од-
ночасному проведенню акції протесту. Така форма організації відкриває доступ 
до руху різним за своїми позиціями, стилем поводження і тактикою дії соціаль-
ним групам, вивільняючи їх від необхідності підкорятися владі лідера. Саме 
неформальна традиція неформальних відносин визначає обличчя та зміст аль-
терглобалістського руху – виняткова різноспрямованість та неоднорідність, йо-
го рухливість та змінність. Організації, які входять до нього, можуть виникати і 
припиняти своє функціонування, а на їх місце приходять інші. Альтерглобаліз-
му властиві розмитість кордонів, девертикалізація та децентралізація руху, від-
сутність керівних органів, ієрархії, обов'язковості та уніфікації. Замість 
пірамідальної основи рух базується на мережі різнотипних об'єднань, не пов'я-
заних жодною ні ідеологічною, ні політичною, ні організаційною дисципліною. 
Така структура, з одного боку, робить рух винятково живучим, а з іншого, не 
дозволяє руху стати потужною, єдиною силою, здатною ставити і вирішувати 
спільні завдання. Крім того, окремими частинами руху можна легко маніпулю-
вати. В міру відходу руху від вуличного протесту до участі у форумах спостері-
гається формування ієрархічних структур всередині нього, а також різних 
частин руху із структурами як приватними, так і державними, які фінансують їх 
проекти та заходи. Відтак, існує можливість того, що рух альтерглобалізму, зо-
вні лишаючись розрізненим і таким, що нікому не підкоряється, насправді по-
трапить у залежність від різних політичних сил. 

В альтерглобалістському русі офіційно всі учасники є рівними. Насправді 
ця рівність є вельми відносною, оскільки різні групи й асоціації володіють не-
однаковим доступом до фінансових та інформаційних ресурсів, різною мірою 
близькості до політичного та інтелектуального істеблішменту, а значить – не-
порівнянними організаційними можливостями і мірою впливу на суспільство. 
Так, АТТАК («Асоціація за оподаткування фінансових трансакцій заради допо-
моги громадянам», Association pour une taxation des transactions financieres pour 
l`aide aux citoyens) за кілька років завоювала міцні позиції в антиглобалістсько-
му русі, включивши до свого складу багатьох провідних та авторитетних діячів 
з усього світу (наприклад лідера сапатистського руху в Мексиці субкоманданте 
Маркоса). Вона відіграє провідну роль в організації багатьох міжнародних фо-
румів та акцій антиглобалізму.  

Разом з тим, незважаючи на те, що структури, які беруть участь в акціях, 
є украй аморфними, різноманітними, принципово несхожими одна на одну, во-
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ни виявилися здатними не просто до взаємодії, а й до потужних дій, які за свої-
ми масштабами перевершують усі опозиційні рухи останніх двадцяти років. 
Причиною цього може бути, на думку О.В. Бузгаліна, лише те, що ці акції, бу-
дучи відповіддю (хай у вкрай суперечливих формах) на реальні виклики часу, 
знайшли відгук в умах і серцях мільйонів, а це відбувається лише тоді, коли ру-
хи виражають реальні інтереси і потреби широких верств населення, коли їх ці-
лі, форми і методи дій є адекватними інтересам тих, хто приїжджає і приходить, 
ризикуючи життям, щоб взяти участь у цих діях [1]. 

Альтерглобалісти використовують певну стратегію при підготовці і про-
веденні своїх виступів. Акцій протесту ретельно плануються за рік уперед, а 
розклад обговорюється та оголошується на Всесвітньому соціальному форумі, 
потім публікується та розповсюджується через Інтернет для інформування уча-
сників руху та опозиції. Багато груп та організацій зустрічаються за кілька мі-
сяців до протесту і формують коаліцію для мобілізації учасників. 

Сучасні соціальні рухи використовують нові стратегії в спільних акціях, 
застосовуючи досвід попередніх рухів і, водночас, розробляють нові ефективні 
способи досягнення своїх цілей. Вочевидь, зовнішні ознаки протесту – марші, 
демонстрації, блокування доріг – є лише невеликою часткою діяльності альтер-
глобалістського руху. Як приклад можна навести дві стратегічні лінії, регіона-
льних і субрегіональних неурядових організацій та соціальних рухів Латинської 
Америки, які ввійшли до альтерглобалістського руху. 

Найбільшого поширення в регіоні набула стратегія участі чи громадянсь-
кої дії, коли регіональні громадські об'єднання шляхом переговорів з урядами 
чи тиску на них домагаються прийняття міжурядових рішень з тих чи інших 
міжнародних питань з урахуванням пропозицій і розробок цих об'єднань. При 
цьому істотна роль відводиться так званому народному уряду, тобто форумам, 
які організовуються паралельно зустрічам керівників держав чи інших офіцій-
них державних діячів. 

До другого стратегічного методу дії – конфронтації з урядами у формі 
прямих виступів проти неоліберальної економічної та соціальної політики, яку 
вони проводять, вдаються переважно регіональні соціальні рухи. Але це не ви-
ключає об’єднання в ряді випадків обох стратегічних методів дії.  

Крім стратегії альтерглобалісти при проведенні протестних акцій, дотри-
муються певної тактичної лінії – захист і протистояння. Йдеться про розроб-
лення організацією «Товариство із вчинення шуму» та інших методичних 
матеріалів для проведення тренінгів з громадянської непокори, наприклад вони 
містять спеціальні стратегії з поводження в тюрмі, при взаємодії із поліцією 
тощо. 

Серед учасників руху є юристи і медики, які завжди готові за необхіднос-
ті надати консультативну та медичну допомогу під час проведення акцій. Як 
правило, в усіх учасників є телефони адвокатів, готових надати їм допомогу в 
разі затримання та ув'язнення в тюрму. Протестувальники навчилися користу-
ватися просякнутими оцтом носовичками для нейтралізації дії сльозоточивого 
газу, зав'язуючи ними обличчя. Із собою вони беруть гроші, різні документи, 
щоб на випадок арешту продовжити протест у тюрмі, поки поліція визначатиме 
особу затриманого. 
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Великого значення альтерглобалісти надають новим інформаційним тех-
нологіям. До їх використання активно закликав ще у 1990х лідер «Сапатистсь-
кої армії національного визволення» (Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional) – 
індіанського повстанського руху в Мексиці – субкоманданте Маркос, якого 
вважають одним з глашатаїв антиглобалізму. 1999 р., під час виступів проти зу-
стрічі Всесвітньої торговельної організації в Сіетлі (США), був створений «Не-
залежний медіацентр» («Індімедіа», Independent Media Center, Indimedia), 
покликаний інформувати громадськість в обхід корпоративних засобів масової 
інформації. Локальні мережі «Індімедіа» функціонують у багатьох країнах 
Америки, Європи, Азії, Африки й Австралії. Вони не лише поширюють інфор-
мацію про діяльність груп антиглобалістського спектра, а й дозволяють їм та-
ким чином координувати свої дії. 

Мобілізація протестувальників по всьому світу примушує планувати са-
міти глобальної еліти у важкодоступних для них місцях. Так, уряду Швейцарії, 
який намагався убезпечити 2001 р. Всесвітній економічний форум у Давосі, до-
велося здійснити найбільшу мобілізацію сил з часів Другої світової війни. На-
ступний саміт 2002 р. відбувся в НьюЙорку, оскільки швейцарський уряд не міг 
гарантувати його безпеку від зриву. У подальшому неформальні давоські зу-
стрічі та формальні саміти МВФ, Всесвітнього банку і «Великої вісімки» про-
ходили за прикладом ВТО. 

Проведення акцій протесту часто супроводжується зіткненнями із силами 
правопорядку, актами насилля та вандалізму. Переважно прояв насилля з боку 
протестувальників є відповіддю на насилля влади. 

На думку Ч.Тілі, суспільні рухи починають розвиватися як засіб мобіліза-
ції групових ресурсів у тому разі, коли у людей відсутні інституціональні фор-
ми вираження своєї думки, або коли влада виступає з прямими репресіями. 
Вірогідність появи насилля залежить не стільки від самої акції, скільки від ін-
ших факторів і сил, зокрема від реакції інститутів влади, які досить часто є 
джерелом насилля, віддаючи розпорядження про блокування протесту. У свою 
чергу, представники іншої сторони у відповідь завдають збитків різним матері-
альним об'єктам [1]. 

Природно, що громадян, як не беруть участі в протестах, хвилює пробле-
ма особистої безпеки та збереження майна. Засоби масової інформації, які на-
дають поверхневу інформацію, роблять акцент на насильницькому характері 
протестувальників, що викривляє суть того, що відбувається, для дискредитації 
руху. Більшість же учасників віддають перевагу ненасильницькій тактиці опо-
ру, наприклад акціям громадянської непокори. 

Стратегію громадянської непокори використовував в Індії М. Ганді про-
тягом 30 років у боротьбі за визволення країни від колоніального рабства. Ця 
стратегія являє собою відмову підкорятися законам та правилам, які сприйма-
ються як несправедливі. Так, на початку минулого століття жінки, які не мали 
політичних прав у США, приходили на виборчі дільниці, що було проти закону. 
Головним принципом такої форми незгоди була фізична непротидія насиллю з 
боку влади в разі його застосування.  

Сьогодні громадянська непокора виявляється в різних формах, наприклад 
у студентських кампусах оголошується бойкот текстильним товарам з універ-
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ситетською символікою, якщо вона виготовлена компаніями, які використову-
ють дитячу працю, а також влаштовуються сидячі страйки, голодування тощо. 
Громадянська непокора – одна з найпоширеніших стратегій, яку застосовують 
учасники глобального руху. 

Ризики руху пов'язані з тим, що зростання опору негативним наслідкам 
глобалізації збігається із появою різних ірраціональних, фундаментальних ру-
хів, які виступають проти глобального капіталізму та гегемонії супердержав. 

Однією з небезпек на шляху альтерглобалістського руху є практика фізи-
чного насилля представниками влади. Більшість альтерглобалістів віддають пе-
ревагу проведенню акцій громадянської непокори, вважаючи, що, якщо 
громадянська непокора й терпіла крах, забираючи життя протестувальників, то 
насильницькі методі досягнення будьяких цілей виявляли в історії ще більшу 
неспроможність. Зовсім інших позицій дотримуються анархічні організації, 
критикуючи рух за пасивність перед владою. Досить часто анархісти беруть 
участь у погромах та зіткненнях з поліцією, хоча і становлять лише кілька від-
сотків від усієї маси руху. 

Отже, підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що протестні 
акції спрямовані, перш за все, на привернення уваги громадськості до проблем, 
пов'язаних із процесом глобалізації. Збільшення кількості учасників протестів, 
які представляють різні соціальні рухи та організації, свідчить про значущість 
руху як в розвинутих країнах, так і в тих, які розвиваються, та про тенденції 
протестних акцій альтерглобалістів, серед яких мережева організація, продума-
на стратегія і тактична лінія, також сприяють успішній діяльності альтерглоба-
лістів. 
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Розглядаються теортичні основи форсування геокультурного образу Запорозь-
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Theoretical bases in formation of a geocultural image of the Zaporozhye steppe are 

considered and researches in the field of formation of a geocultural image in the Ukrainian 
society in XX century are shined. 

Key words: geoculture, geocultural a landscape, geocultural an image, an archetype. 
 
У свідомості сучасної людини просторова картина світу багатошарова, бо 

складається з міфологічного универсуму, наукового моделювання та побутово-
го здорового глузду. Ці шари створюють гетерогенну суміш, яка функціонує як 
суцільне ціле. Також на цій субстрат накладаються образи, які створенні мисте-
цтвом або більш заглибленими науковими уявленнями, що перекодовує прос-
торові образи на мову інших моделей. Отже, інтегрована якість особистості 
формується у процесі формування навколишнього середовища. Тобто форму-
вання геокультури особистості пов’язана з природним середовищем навколо 
неї. Якщо розглядати поняття «природа», то воно формувалось з дуже простого 
сприйняття навколишнього світу навколо роду – «при – роді». Природа спону-
кає людину до специфічного способу освоєння дійсності, визначає напрямок 
діяльності, що спрямований на створення цінностей. Таким чином, утворюється 
складний у постійному русі геокультурний механізм сприйняття світу. 

Проведемо дослідження процесу пізнання образу Запорозького степу у 
працях сучасних вчених, які вивчали стародавні часи з багатьох точок зору у 
кінці XX – на початку XXI ст.  

В роботах В.Г. Мордковича, Л.Н. Гумільова, Н.А. Гаврилюка, К.В. Креме-
нецького степ розглядається як «ландшафт з холеричним темпераментом». Тобто 
формується геокультурний образ «Степу», де постійно проходять природні, істори-
чні і соціальні зміни, але сутність екосистеми не змінюється, бо вона має бага-
тогранну ступень взаємозв’язків та взаємодій компонентів. 

Ярема Я. та Липинський В. дотримувалися думки, що зона степу, позбав-
лена різноманітності, тому вона спрямовувала людську увагу з зовнішнього сві-
ту на внутрішній; безмежний простір сприяв незалежності одиниці від 
оточення; родюча земля не вимагала підприємництва і тому давала можливість 
захопленню літературною та мистецькою творчістю, які мали переважно рома-
нтичне забарвлення [22, 16–18; 10, 9]. 
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Чижевський Д. у «Нарисах з історії філософії» вважав степ тією основою, 
яка зумовлює появу найголовніших національних рис українця. Серед них уче-
ний виділяв емоціоналізм, естетизм, релігійність і схильність до філософського 
мислення. Тут природне середовище викликає у людини почуття безмежномо-
гутнього або безмежновеличного, яке, в свою чергу, зумовлює певний неспокій 
за власну безпеку [20]. 

Замятін Д. підкреслює, що геокультурний образ охоплює найбільш су-
часні геополітичні, геоекономічні, геосоціальні проблеми, в яких розглядаються 
найбільш потужні і структуровані, масштабні і довгострокові геокультурні об-
рази. Кожний локальний простір, регіон, країна мають свій геокультурний об-
раз, де вони співіснують, перетинаються, взаємодіють у різноманітних просто-
рах [6]. 

Найбільш повну інформацію о географічних чинниках у формуванні гео-
культурного образу Запорозького степу можна знайти під час аналізу дослі-
джень В.Н. Даниленко, Л.Н. Гумільова, В.І. Цалкіна, В.А. Шнирельмана, 
Н.А. Гаврилюка, К.В. Кременецького, В.М. Массона, І. Мишиної, Л. Жарової, 
С.А. Дзяби, де з різноманітних поглядів розглядається «Малий льодовиковий 
період», який в історії європейських народів мав велике значення.  

Об’єктом розгляду даної статті є теоретичні засади формування геокуль-
турного образа Запорозького степу, де геокультурний образ виступає як суто 
географічнокультурне явище, в якому особливості географічних знань етносу 
формують особливості культури кожного члена цього етносу.  

На сторінках даної статті автор пропанує свої теоретичні викладки відно-
сно формування геокультурного образу Запорозького степу.  

Геокультурний образ формується як власне ім’я у відповідному контексті, 
з урахуванням місця, рівня культури етносів, які мешкають в його межах, за 
відповідний історичний час. Тобто, характеристика цього геокультурного яви-
ща абстрагується від самого географічного об’єкту. Вона застосовується в мов-
лені. Мовою визначається геокультурний простір, місцевість, геокультурний 
ландшафт, які є визначними в емоціональному та життєвому значені для етно-
сів, які живуть в їх межах. 

При тривалому використанні геокультурного образу виникає смислова 
асоціативна картина даної місцевості або геокультурного ландшафту, це не за-
лежить від змін, які виникають в історичному часі. Аналізуючи ці геокультурні 
образи, можна визначити наступні теоретичні засади:  

– межі розселення різних етносів на теренах геокультурного простору у 
минулому та їх міграції;  

– природні особливості, які впливали на формування геокультурного об-
разу цих етносів у історичному часі; 

– причини формування визначених геокультурних знаків, символів, які 
поступово формують загальну характеристику геокультурного образу; 

– розкриття наслідків змін або трансформацій одних геокультурних зна-
ків, символів, характеристик в інші, що спонукає наступні покоління етносів по 
іншому сприймати геокультурний образ свого місця розселення. 
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Тобто кожний геокультурний образ – це своєрідний історичний документ, 
який пізнається крізь призму можливого розв’язання історикогеографічносоці-
окультурних проблем взаємодії в системі природасуспільство. 

Розшифрування геокультурного образу – дуже важке завдання. Справа у 
тому, що від первинної смислової форми характеристики образу залишається 
дуже мало. Потрібне комплексне дослідження історичних, природничих та со-
ціокультурних умов, за яких з’явився та змінився геокультурний образ. Геоку-
льтурний образ може залишатись навіть тоді, коли явище, що його породило, 
давно минуло. Головна причина ускладнення геокультурного образу полягає в 
тому, що характеристика, символи, знаки, які його формують, поступово втра-
чають асоціативний сенс та наповнюються абстрагуючим значенням. Відбува-
ється втрата визначної ознаки, яка свого часу вплинула на появу того чи іншого 
геокультурного образу. 

Для визначення особливостей формування геокультурного образу окре-
мого регіону актуальною є проблема взаємодії етносу, як соціальнокультурного 
феномена, та конкретного природногеографічного середовища, а також про-
блема зміни екологічних функцій етнічних культур у часі. Мозаїчність і струк-
турні утворення спостерігаються не тільки в природнотериторіальних 
комплексах, а також у соціокультурному розвитку різних етносів в історичному 
часі на теренах Запорізької області.  

Згідно з цими міркуваннями автор статті бачить необхідність розгляду 
формування геокультурного образу Запорозького степу на території Запорізької 
області у характеристиках вчених, письменників і митців за допомогою герме-
невтичного методу. 

Виходячи з аналізу творів письменників, вчених XIX ст., зокрема харак-
теристик Г. Хоткевича, А. Лотоцького М. Грушевського створюється геокуль-
турний образ Запорозького степу з трьох архетипів: 

– архетип традиційний, як символ вільності духу та волі – Запорожжя; 
– архетип природного простору, де біосистема розвивається самостійно, а 

людина лише доповнює цю систему як один з елементів – «Дике поле» або 
«Степ». Г. Хоткевич визначав: «Жилось б нашим людям і нічого, бо земля доб-
ра, клімат теплий, але горе було в тім, що рівнина, з усіх боків одкрита – хто 
хоч іди, ніде не зачепишся» [18, 15]. А. Лотоцький писав: «Наприкінці 
п’ятнадцятого століття уся південносхідна Україна – над Чорним морем і долі-
шнім Дніпром – перетворилася на пустелю, на дикі, незаселені степи, звані опі-
сля «Дикими Полями» [11, 9, 85]; 

– архетип державного значення – «Козацька Вольність», де поєднався дух 
вільного простору з духом життя вільного від панства та постійна боротьба за 
цю волю. М. Грушевський висловлює гіпотезу утворення козацьких вольностей 
на цих землях: «Подніпров’я перетворилось в пустелю. Але саме ці розкішні, 
дикі пустелі, цей край хрещеного світу, який дістав спеціальну назву України, 
вабив до себе населення своїм диким привіллям – тим, що тут не було ні госпо-
даря, ні панів…» [1, 168]. 

Характеристики Я. Новицького та Д.І. Яворницького доповнюють загаль-
ні геокультурні образи «Запорожжя» і «Козацької вольності» геокультурними 
знаками «Дніпро» і «острів Хортиця», які у злитті утворюють традиційний ар-
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хетип «Великі Луки». За краєзнавчим описом Якова Новицького: «По предани-
ям, до построения Александровской крепости и основания города по рекам Су-
хой и Мокрой Московкам стеною тянулись дубовые леса, которые при выходе в 
долину Днепра сливались с бесконечным лесом Великого Луга. Дніпр, обрам-
ленный лесами правого и левого берегов, лесами величественного острова Хор-
тица, извивался синей лентой и бесследно терялся в зеленой дали» створюється 
картина покою й привілля багатих земель Подніпровських [16, 9]. 

Проведемо комплексне дослідження історичних, природничих та соціо-
культурних умов також XX ст., завдяки яким з’явився геокультурний образ За-
порозького степу. 

Важливе місце в цьому контексті має територія Запорізької області, яка 
завдяки географічному розташуванню, поєднала в собі геокультурні образи По-
ловецького степу (Золотої Орди), Козацької Вольності і Пекучої Таврії, щоб 
об’єднати їх у єдиний геокультурний образ Запорозького степу.  

Простір, який займає сучасна Запорізька область, – це степ, тобто базу 
для образу дає загальний природний ландшафт – степовий природнотериторіа-
льний комплекс. Це рівна і посушлива територія яка вкрита травою, але вздовж 
балок та ярів простягаються байрачні ліси, що притаманно для Українського 
степу.  

Зі словом «степ» у людини виникає бажання розкинути руки і бігти у да-
лечінь, тобто степ визначає дію, рух.  

За дослідженнями В.Г. Мордковича в історичний період степ допомагав 
людству розв’язувати багато проблем: 

– проблеми продовольчих ресурсів (скотарство і землеробство); 
– транспортну проблему (всі головні шліхи від заходу на схід і з півночі 

на південь проходять крізь степ); 
– проблеми біогенної міграції матеріальних і духовних ресурсів (непере-

рвне переміщення степових кочівників приводило до постійних зіткнень їх з 
народами, які заселяли поряд зі степом землі. Тому степові цивілізації протягом 
п’яти тисячоліть як губка вбирали в себе елементи матеріальної і духовної 
культури різних народів та транспортували їх по усьому світу); 

– проблеми військовоісторичні (відкритий простір спрощував військову 
стратегію, а багаті рослинністю і плодючими землями степові простори при-
ваблювали загарбників); 

– проблеми екологопсихологичні (ландшафтний вплив у дитинстві або 
юності супроводжує людину на протягом всього життя); 

– проблема взаємовигідного співіснування людини і ландшафту (людина 
вже зіткнулася з примхами еволюції екосистем, які можуть мати дуже негативні 
наслідки); 

– проблеми охорони людини від небажаних і непередбачених наслідків 
трансформації екосистем (адаптація людини до різних екологічних умов і їх 
змін) [15, 7–8]. 

Особливість степових екосистем – це максимальні зміни їх у часі. Пояс-
нює цю особливість: велика амплітудність явищ; незвичайна контрастність 
явищ; часта зміна явищ та їх неритмічність. 
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Неритмічність притаманна не тільки клімату степів, але і їх рослинному 
покрову, тваринному світові, мікробіоцинозу та ґрунтам. Зміна одного зразу 
знаходить відгук і підтримку інших. Таке взаєморозуміння компонентів сприяє 
великій виразності екологічних змін степу [15, 18]. Також ці зміни спостеріга-
ються у розвитку соціокультурного фактора етносів даних територій. 

При змінах клімату в періоди малих льодовикових епох народи Західної 
Європи стали на шлях інтенсивного розвитку на європейському континенті, бо 
ресурси для екстенсивного розвитку були вже вичерпані. На теренах євразійсь-
кого історичного простору наслідки різкого похолодання були подужані більш 
доцільним екстенсивним розвитком орного землеробства. Міграція на нові те-
риторії – південь України, Кавказ, Північний Казахстан, визначила спрямова-
ність розвитку господарства в бік осілого, а не кочового населення [8, 27]. Це 
був останній удар по класичному кочовому господарству, яке було у степу ще з 
скіфських часів. Починаючи з XVIII століття степ перетворюється повністю в 
рілля [19, 27]. 

Екстенсивний спосіб сільського господарства на півдні України створює 
умови того, що природний символархетип «Степ» трансформувався у антропо-
генний символархетип «Хлібні лани». Слід зазначити, що рілля півдня України 
і Запорозького степу також, потребували нових технологій обробки земель. 
Складні агрокліматичні умови: найбільші різки контрасти в взимку; весна при-
ходить рано і швидко; осінь тягнеться довго і спокійно, а у перший половині її 
повертається літня погода – сприяли екстремальному господарюванню. В 30ті 
роки проводиться масове засадження лісосмугами сільськогосподарських угідь. 
Потрібно було захистити чорноземи від вітрової ерозії (пилових бур) і врожаї 
від суховіїв. Так повністю була змінена ландшафтна структура Запорозького 
степу. Залісення проводилось породами дерев, які швидко ростуть, але не при-
таманні сталим ландшафтам українських байрачних лісів. Так в ландшафтах 
степу з’явились лісосмуги робінії лжеакації, які потім за багато років поступово 
замінили вербу, дуби, клени, верболози і інші. Посуха змусила проводити мелі-
оративні заходи південних чорноземів, але безмірне зрошення доводило до за-
солення ґрунтів [17, 710]. Таким чином, первинна степ залишилась тільки в 
межах природоохоронних ділянок, а загальна її частина – це рілля з лісосмуга-
ми. Отже традиційне сприйняття геокультурного образу «Степ» змінилось на 
нове «Рілля».  

Багаторічне використання степу створило другу рослинність: це штучні 
ліси або лісосмуги (зараз 108000 га) та рілля. У лісах ростуть: сосна звичайна і 
кримська, робінія лжеакація, берест, можжевельник, береза, платан, гледичія, 
клени та ялина, а також екзоти, що пристосувалися до нашого клімату: каркас 
(залізне дерево), лжелимон, піхта, сибірська туя та інші види. З 1846 р., німці-
меноніти оселилися у степу (мешканці лісів в минулому), почали створювати 
ліси на теренах запорозького степу: СтароБердянський ліс, пізніше – Родионов-
ська та Алтагірська лісові дачі, Розумовські та Крутоярські лісництва. Зараз – 
це унікальні лікувальні центри, де поєднались зцілюючи властивості повітря лі-
су, степу та моря. [17, 51–56] Така особливість доводить, що традиційні росли-
ни для запорізького степу у поруч з екзотами з далеких країн та інших 
континентів створюють особливий малюнок геокультурних ландшафтів, які, в 
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свою чергу, формують, згідно культурного сприйняття етносами регіону, новий 
геокультурний образ Запорозького степу – «Колиски культур народів Євразії».  

Якщо розглядати українську літературу ХХ століття та дослідженнями 
молоді XXI ст., то важливим було вичленування образу степу як особливого 
архетипу, це показують в своїх дослідженнях молоді вчені. В аналізі творчості 
поетів Запорозького краю розглядається архетип степу саме на рівні степземля 
батьків. Відповідно, даний архетип веде за собою наступні: батьківська хата, 
дорога додому й т.п. «Широкий степ – моя колиска», – стверджує Г. Бідняк. А 
П. Ребро запитує: «Дитинство розхристане, де ти? Майнуло і зникло в степах». 
Г. Лютий запрошує: 

В мої степи приїдь, як зійде сніг, 
На берегах, на схилах зійде зелень. 
Як птаство обживатиме оселі, 
Галасуватиме над гаєм цілі дні [12, 14]. 
Функціональний різновид архетипу «степ  мала батьківщина» для запорі-

зьких поетів – це берег дитинства, невичерпна духовна криниця, яка наснажу-
ватиме все життя. Колоритний образ безмежного степового простору постає 
перед читачем з рядочків поезії Г.Лютого: 

Він стрів її над клекотом прибою. 
Вона була народжена в степах. 
В рожевім платті сміхомпростотою 
Для нього квітла тихо, як тюльпан [12, 36]. 
Поєднання метонімії з синекдохою «народжена в степах» увиразнює в 

думці читача поняття степмала батьківщина, місце народження, викликає в ду-
ші степовика відчуття щему в серці, чогось рідного, знайомого до болю, є своє-
рідним євшанзіллям.  

Розглянуте дослідження архетипного образу степу та його функціональ-
них різновидів у поезії письменників Запорозького краю дає нам підстави стве-
рджувати, що образ «Степу» у творах земляків використовується досить часто. 
До того ж, смислове навантаження останнього дуже широке й виявляється на 
різних функціональних рівнях. У більшості випадків він трактується у звично-
му, так званому «побутовощоденному» вияві, але можемо твердити про його 
архетипне значення, закоріненість у «колективну підсвідомість», що виявляєть-
ся в різноманітній символіці, зверненій до давніх вірувань та міфології. 

Отже, степова зона виявилась чутливим індикатором при реконструкції 
зв’язків між змінами клімату і історичними аспектами. Це підтверджує думку, 
що геокультурний образ «Запорозький степ» сформувався в унікальному місці, 
де перетинаються у історичному часі геокультурні символи, знаки та характе-
ристики різних етносів, які формують геокультурний образ, який поступово 
трансформується в інший, або знищується державним апаратом, або змінюється 
залежно від змін природи під дією людини, але залишає постійну сутність сте-
пового рухливого життя. Отже теоретичні засади формування геокультурного 
образу Запорозького степу базуються суто на географічнокультурному явищі в 
якому особливості географічних знань етносу формують особливості культури 
кожного члена цього етносу.  
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Аналізуючи православну книгу, як матеріальний і духовний продукт, 

можна відвести їй одне з чільних місць в системі духовної культури. Книга ста-
новить собою всезагальний комунікативний засіб, що пронизує всі компоненти 
культури. Феномен православної книги виступає в органічній єдності всіх 
компонентів, усвідомлюється і розвивається людиною, передаючись від 
покоління до покоління, видозмінюючись, збагачуючись і удосконалюючись. І 
це є особливо актуальним нині, в часи відродження духовних цінностей. 

Книжкове просвітництво на Русі почало поширюватися з часів введення 
християнства. Книга була не матеріальною, а духовною власністю, основною 
частиною духовного багатства людини, так званою духовною нерухомістю, 
цінністю, яка мала переходити від батька до сина, протистояти побуту, 
повсякденності [7, 473]. Писемність розвивалася на основі кирилиці – алфавіту, 
який створили слов’янські просвітники Кирило і Мефодій у 860 р. 

До нашого часу збереглися найдавніші рукописи,виконані кирилицею, 
такі як «Остромирове Євангеліє», переписане в 1056 – 1057 рр., «Ізборники 
Святослава» 1073 – 1076 рр. та інші. Створення Кирилом і Мефодієм слов’янської 
азбуки, переклад окремих частин Біблії і богослужбових книг мали неоціненний 
вплив на розвиток всієї слов’янської культури і писемної зокрема. Солунські бра-
ти допомогли слов’янам отримати спільну мову, прищепити їм ідею слов’янської 
єдності. Церковнослов’янська мова стала мовою не лише релігійного культу, а й 
мовою літератури. Це стало підґрунтям слов’янської культури – тієї культури, що 
вивела слов’янство на рівень «великих» народів [3, 321]. 

У ХVІ – ХVІІ ст. рукописна книга існувала по сусідству з друкарством. 
Оскільки друкарство в Україні фінансувалося малими коштами, воно не могло 
витіснити рукописну книгу. Винайдене Йоганном Гутенбергом в Німеччині в 
середині ХV ст., книгодрукування в східнослов’янських народів пов’язане з 
іменами трьох видатних книгодрукарів – Швайпольта Фіоля, Франциска Ско-
рини, Івана Федорова, які друкували книги духовного змісту: Біблію, Часосло-
ви, Тріоді, Апостоли, Псалтирі та значно в меншій кількості – 
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побутовоужиткову літературу. Відомий «Буквар» І. Федорова призначений для 
навчання грамоті. Слід зазначити величезний вплив Острозької школи в роз-
витку освіти, науки, книгодрукування. Тут І. Федоров видав знамениту «Ост-
розьку Біблію». Іншими осередками слов’янського книгодрукування були 
типографії православних церковних братств, зокрема Львівське Успенське 
братство, Почаївська Лавра на Волині, КиєвоПечерська Лавра. Всього на поча-
ток ХVІ ст. існувало в Україні 25 друкарень, з яких 17 були православними. У 
ХVІ – XVII ст. регулюючими культурноосвітніми центрами, що зосередили в 
своїх руках джерела освіченості, були монастирі. В їх стінах зосереджувалася 
майже вся книжкова діяльність. Визначні діячі свого часу, наприклад Петро 
Могила, здійснюючи свої реформи в галузі упорядкування православної догма-
тики і обрядів, використовував друкарню КиєвоПечерського монастиря, дру-
куючи свої трактати на захист православ’я від нападок з боку грекокатолицької 
та католицької церков. Друкарями лаври були ченці, які у подальшому займали 
високі церковні посади, а також вчені люди, що віддавали своє життя книзі. 
Тому друкарство на той час, говорячи словами І. Огієнка «… буйно розцвіло 
відразу і ясно засвітило на цілу Україну» [5, 256]. 

Монастирські бібліотеки, як джерела духовної культури, відобразили в 
собі всі етапи історичного процесу, були історично збагаченим сховищем 
пам’яток мови і писемності, мали не лише культурне, а й економічне значення. 
Пов’язані безпосередньо з переписуванням книг, пізніше з друкарством, 
бібліотека у провідних монастирях об’єднувала іноді у собі освітній заклад та 
книжкову майстерню. Вона була при цьому основним сховищем національного 
православного фонду.  

За даними Т. Горбаченко, структуру книжкового фонду України ХVІ – 
XVII ст. можна представити у такому співвідношенні: богослужбові книги (55–
65%), книги церковнослужбові, «четьї» релігійного змісту (33–34%), книги з 
церковного права (1–3%), книги світського змісту (2–10%). Загалом на той час, 
православна література складала близько 95% фондів монастирських і церков-
них бібліотек [1, 107]. 

З часу виникнення писемності духовне життя суспільства постійно 
пов’язане з книгою, яка була і є відбитком епохи, естетичних смаків і уподо-
бань. Православні книги можна розглядати як певні історичні «віхи», як 
своєрідні знаки – символи епохи. Книга акумулювала духовне життя 
українського народу, його пізнавальні інтереси і художні потреби, вона є 
пам’яткою мови, писемності, літератури. Христова віра в Україні принесла з 
собою початки освіти і засоби до неї; духовенство православне заснувало перші 
школи, взяло під свою опіку освіту і стало на довгі часи мало не монополістом 
письменства. Книга від часів прийняття християнства була невід’ємним еле-
ментом давньої культури українського народу.  

XVII ст. в культурному розвитку України можна назвати межею між 
культурою середніх віків і нового часу. Це був початок епохи зменшення 
релігійності і падіння моральних устоїв. Внаслідок збільшення надходжень 
перекладної світської літератури значно зменшується кількість церковної. 
Текст перестає бути Богооткровенним і душеспасительним, починає сприйма-
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тися як джерело насолоди, задоволення, а читання слугує лише особистим 
цілям. Так, Л. Левшун виділяє новий тип книжника: вчений – письменник – 
інтелектуал, для якого словесна творчість є способом самовираження і формою 
заробітку [4, 309]. 

Відбувається трансформація старих і освоєння нових жанрів, зростання 
самосвідомості автора. Навіть проповіді стають більше схожими на церковне 
красномовство, агіографія перетворюється на жанр побутової повісті, 
молитвослів’я набуває вигляду моральнодидактичної творчості.  

Кінець XVII – XVIIІ ст. характерний зменшенням релігійної та поступо-
вим збільшенням світської літератури. Проте в навчальних закладах, зокрема в 
парафіяльних та повітових школах, гімназіях, університетах, поруч з вивчанням 
мов, історії, арифметики, географії, викладаються і релігієзнавчі дисципліни. 
Наприклад, як зазначає І. Огієнко, КиєвоМогилянська академія, заснована зі 
спеціальною метою служити справі оборони православної віри, приділяла бага-
то уваги теологічним питанням, зокрема, вивченню катехізису. У недільних 
школах поміж підручників з арифметики, граматики, був підручник «Дещо про 
світ Божий», виданий в Києві [6, 272]. 

Православне книгодрукування ХІХ – початку ХХ ст., на думку В.Рожко, 
зазнало значного впливу Росії, яка була цензором майже всієї друкованої 
продукції, виданої українськими видавництвами. Проте починають з’являтися 
православні товариства, метою яких було нести духовну просвіту українському 
народу [8, 183] Так, в Києві було створено КирилоМефодіївське товариство, в 
Луцьку – товариство імені митрополита Петра Могили, які видавали журнали-
хроніки, часописи. Слід наголосити і на величезному внесоку І. Огієнка, який, бу-
дучи на чолі ХолмськоПідляської єпархії, впродовж 1840 – 1844 рр. видав низку 
Богослужбових книг, молитовників, календарів. 

Після вбивчих для православ’я «радянських» часів з початку 90-х рр. ХХ ст. 
спостерігається процес відродження православного книговидання. Небувале 
зростання і розвиток книжкової справи, а також широкий тематичний склад ви-
дань ставить актуальне питання про якість та точне відображення позицій пра-
вослав’я. 

З цією метою в Києво-Печерській Лаврі створюється видавничий відділ 
Української Православної Церкви як окрема Синодальна установа з функціями 
видання неперіодичної літератури. Основною метою діяльності відділу є задо-
волення потреб православної Церкви у богослужбовій, богословській, навчально-
катехетичній, духовнопросвітницькій, релігійнофілософській та іншій літературі, 
розповсюдження якої сприятиме відродженню та розвитку духовних засад 
українського суспільства. Першочерговим завданням, яке потребувало якнайш-
видшого вирішення, стала організація самого процесу додрукової підготовки вида-
ваних книг. Це в свою чергу вимагало залучення відповідних спеціалістів 
книжкової справи.  

Важливою складовою іміджу будьякого видавництва є розробка власного 
брендбуку, який визначає правила візуальної ідентифікації книжкової марки, 
тобто правила розпізнавання продукції видавництва. Це має неабияке значення 
для підтвердження автентичності книжкової марки, що надає змогу саме в 
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юридичній площині протистояти розповсюдженню так званої піратської 
літератури, яка сьогодні, на жаль, є доступною навіть на виставках церковної 
літератури. Саме тому фахівцями Видавничого відділу і був розроблений свій 
власний оригінальній брендбук, остаточний варіант якого втілений в нещодав-
но виданому «Древньому Києво-Печерському молитвослові». Наступним ета-
пом становлення видавництва є створення офіційного сайту Видавничого 
відділу Української Православної Церкви, на якому розміщуються всі книжкові 
новинки видавництва [2]. 

Конкретними результатами роботи Видавничого відділу УПЦ є, в першу 
чергу, видання книги «Закон Божий», присвячене 1020літтю Хрещення Русі, 
здійснене разом з Київською Духовною Академією та Видавничим центром 
«Пролог». Книга розрахована на широке коло читачів, але насамперед – це по-
сібник катехізичного характеру і один із найкращих посібників для здобуття 
початкової богословської освіти і для підготовки абітурієнтів до вступу в духо-
вні навчальні заклади Церкви. 

У пропонованій праці розкриваються основні поняття християнського ві-
ровчення, є короткий виклад біблійної та церковної історії, а також загальні ві-
домості про богослужіння Православної Церкви. Історичний розділ доповнено 
відомостями з найновішої історії Української Православної Церкви. При укла-
данні книги використовувалися праці православних богословів, відомих не ли-
ше в церковному середовищі, але й у колі світських вчених. При підготовці 
матеріалу враховувалися також усі попередні напрацювання та видані раніше 
праці такого характеру. 

1020літтю Хрещення Русі присвячена і книга Блаженнішого митрополита 
Володимира «Слово Предстоятеля». До неї увійшли різдвяні та великодні по-
слання, написані з 2006 по 2008 рр. У книзі розміщено офіційні звернення 
Предстоятеля до пастви з приводу тих чи інших подій. 

Українською мовою видана брошура «Як готуватися до Таїнства сповіді». 
Нещодавно вийшов з друку «Древній КиєвоПечерський молитвослов», який є 
частковим перевиданням відомого «Полуустава», укладеного святителем Пет-
ром Могилою у 1643 р. Це видання, що з’явилося на три роки раніше від Треб-
ника, може вважатися результатом наукової роботи могилянського гуртка з 
кодифікації богослужбових текстів. Матеріали книги розміщені в трьох сто-
впчиках: в першому стовпчику подається оригінальний текст, взятий з видання 
«Полуустава», зі збереженням орфографії оригіналу; у другому розміщено 
український переклад цього тексту, а в третьому – відповідні молитви церков-
нослов’янською мовою у сучасній редакції.  

Особливістю пропонованого читачеві молитвослова є його двомовність. 
Питання про адаптацію молитовних текстів до сучасної української мови стоїть 
на сьогодні доволі гостро і нерідко стає об’єктом далеких від Церкви 
спекуляцій. Проте необхідність подальшого поступу в такій роботі є беззапе-
речною, оскільки ситуація, коли значна частина християн погано розуміє зміст 
молитов, є неприпустимою. У цьому виданні також дається найбільш точний і 
вивірений життєопис святителя Петра Могили, з урахуванням досягнень 
сучасної церковноісторичної науки. 
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Прикрою сторінкою на теренах церковного книговидання є випуск так 
званої контрафактної (піратської) літератури, яка начебто друкується з благо-
словення архієреїв нашої Церкви. Як діють такі видавці? Вони вибирають 
найбільш популярні видання, підготовлені провідними церковними видавниц-
твами Росії та України, і повністю копіюють макет. Потім ці книги друкуються 
на застарілому обладнанні з використанням низькоякісного паперу. Заміняється 
лише обкладинка і титул. 

Апологети таких піратських видань стверджують, що в цьому немає 
нічого поганого, навпаки, книги у таких видавців дешевші, ніж зазвичай і це 
дає можливість долучитися до книжної мудрості найбіднішим верствам насе-
лення. Але дана логіка є хибною по багатьох причинах. Поперше, такі видав-
ництва існують за рахунок праці інших колективів. Піратська книга дешева 
тому, що для її виготовлення не потрібно витрачати кошти на заробітну плату 
висококваліфікованих працівників, спроможних створити добротну книгу.  

Суттєвою протидією появі та розповсюдженню контрафактної продукції 
в парафіях та єпархіях Української Православної Церкви може стати створення 
Книжкової палати Київської Митрополії. Давно існує потреба у складанні 
єдиного каталогу літератури, яка видається з благословення правлячих 
архієреїв. Це допоможе достеменно встановлювати факти книжного піратства 
та ефективно протидіяти цьому явищу. 

Поява рішення, викладеного у журналі засідання Священного Синоду 
№12 від 26 лютого 2010 р., пов’язана з існуванням у Руській Православній 
Церкві єдиної мережі розповсюдження православної літератури. Книги, які ви-
даються в Росії, Україні та Білорусії, так чи інакше потрапляють до загального 
колектора і розповсюджуються навіть у країнах Західної Європи. Тому одразу 
після рішення Священного Синоду РПЦ про обов’язкове рецензування всіх 
церковних видань Священний Синод також прийняв відповідну постанову. Ад-
же Українська Православна Церква, яка в своєму житті керується власним ус-
тавом, має право самостійно проводити експертизу всіх своїх видань. Тепер є 
змога безперешкодно розповсюджувати видання не лише в Україні, але й за її 
межами, на будьякій парафії Руської Православної Церкви.  

На початку 2010 р. Священний Синод Української Православної Церкви 
ухвалив рішення про обов’язкове проведення богословської та літературної ек-
спертизи всіх видань, призначених для розповсюдження через систему 
церковної книготоргівлі. Видавничий відділ УПЦ розробив процедуру прове-
дення такої експертизи. 

Інформація про проведення богословської і літературної експертизи 
розміщується на офіційному сайті Видавничого відділу УПЦ. Після цього нове 
видання набуває право на розповсюдження в мережі церковної книготоргівлі і 
виходить під грифом «Рекомендовано до друку рецензійною комісією 
Української Православної Церкви». Цей гриф означає насамперед, що книга не 
містить тверджень, які суперечать віровченню Православної Церкви. Крім того, 
література з грифом «Рекомендовано до друку рецензійною комісією 
Української Православної Церкви» може безперешкодно розповсюджуватися 
через систему церковної торгівлі в межах всієї Руської Православної Церкви. 
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Видавничим відділом був проведений аналіз книжкової продукції, яка 
розповсюджується в монастирях та парафіях Української Православної Церкви. 
Головний висновок такий: книги потребують суттєвого підвищення рівня 
редакційної підготовки. Це також стосується й оформлення видань, яке часто не 
відповідає видавничим стандартам. У багатьох виданнях відсутня навіть 
технічна сторінка, на якій має розміщатися інформація про редакторів, 
дизайнерів, верстальників та контактна інформація видавця. На титульній 
сторінці часто не вказується навіть місце видання книги та назва видавництва. 
Вже сама відсутність такої інформації свідчить про незаконність подібних ви-
дань і має насторожувати настоятелів, які несуть персональну відповідальність 
за розповсюдження церковної літератури в межах їхніх парафій. 

Далеко не всі єпархії, особливо новоутворені, мають нині змогу утриму-
вати навіть невелике видавництво. Взагалі, щоб випустити якусь нову книгу, 
потрібні чималі фінансові затрати та значні інтелектуальні ресурси. Тому таких 
видань не так вже й багато. Проте зараз перевидається чимало богослужбової, 
церковноісторичної та катехізичної літератури, яка друкувалася з дозволу 
Церкви ще в дореволюційні часи. Проводити експертизу таких видань набагато 
простіше, аніж тих, що публікуються вперше. Але вона теж необхідна, бо часто 
в такі видання вкрадаються помилки не лише літературного, але й технічного 
характеру, що призводить до суттєвих смислових змін в самому тексті. 
Трапляється так, що перевидана книга містить помилки, яких взагалі не було в 
оригіналі. Це пояснюється тим, що в процесі сканування книги та переведення 
її у відповідний формат, текст не був ретельно опрацьований редакторами та 
коректорами.  

Впровадження експертизи має позитивно вплинути на процес упорядку-
вання системи розповсюдження книжкової продукції, а також унеможливить 
появу в мережі церковної книготоргівлі сумнівної та неякісної літератури. 

Протягом 2010 р. Видавничий відділ Української Православної Церкви 
співпрацював з Білоцерківською, СєвєродонецькоСтаробільською та Полтавсь-
кою єпархіями, з Синодальним відділом «Церква та медицина», Відділом у 
справах молоді Київської єпархії, зі СвятоТроїцьким Іонінським монастирем, 
СвятоПокровською Голосієвською пустинню, СвятоВведенським та СвятоПок-
ровським київськими монастирями, з видавництвами «Дух і літера» та «По-
слушник», з деякими київськими приходами. Всі ці церковні установи та 
видавництва зверталися до видавничого відділу з проханням дати експертну 
оцінку виданням, які вони підготували до друку. Загалом було дано 39 експерт-
них висновків щодо можливості присвоєння виданням грифу: «Рекомендовано 
до друку рецензійною комісією Української Православної Церкви». 

Так, з огляду на історію існування на РусіУкраїні православної книги, 
можна дійти висновку, що вона здавна була та існує нині як невичерпне джере-
ло духовної мудрості, духовної освіти. Вона акумулює духовне життя народу, 
його пізнавальні інтереси і духовні потреби. Тому постає серйозне питання про 
вивчення сучасної православної книги, стану та перспектив її розвитку, і одне з 
важливих місць в цьому питанні посідає саме якісна характеристика виданої 
продукції. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІГРОВОЇ  

СКЛАДОВОЇ З АМКОВОГО ТУРИЗМУ ЗАКАРПАТТЯ  
(На прикладі міжнародного проекту «Місцями слави Ракоці») 

 
У статті визначений потенційний об’єм рекреаційного потенціалу регіону через 

аспекти організації історичної складової ігрового туризму на Закарпатті. Також в 
статті представлена можливість інтеграції ринку туристичних послуг краю в європей-
ські туристичні ринки. На прикладі проекту «Місцями слави Ракоці» окреслені пере-
думови розвитку міжнародних соціальнокультурних стосунків комунікативного 
характеру засобами міжнародного туризму. 

Проаналізовано історичні та полікультурні особливості використання рекреа-
ційних ресурсів краю на прикладі замкових комплексів, які особливо важливі для ор-
ганізації ігрового туризму. 

Ключові слова: замковий туризм, ігровой туризм, туристичні ресурси, проект 
«Місцями слави Ракоці», екскурсійні послуги, , рекреація, замкова архітектура.  

 
In the article certain and described level of recreation potential of region through the 

specific aspects organization of historical constituent in playing tourism on Zakarpate, 
which characteristic only for this region. Also in the article the presented possibility of 
integration market of Zakarpatya tourist services, in the European tourist markets. On the 
example of the project «Places of Rakoczi glory» identified prerequisites for the develop-
ment of international social and cultural relations of the communicative nature of the means 
of international tourism.Preconditions of development international social and cultural 
relations of communicative character are certain . 

Key words: сastle tourism, playing tourism, project «Places of Rakoczi glory», tourist 
resources, excursion services, archaeological skansens, recreation, castles architectures.  
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Актуальність даної теми полягає в дослідженні проблеми історичної ре-
конструкції святкової та побутової культури засобами ігрового туризму. Акти-
вне посилення соціальної уваги до якісного рівня відтворення історичної 
основи та її адаптації в ігровому туризмі України і Європи, наводить нас на фо-
рмулювання та подальше вирішення вагомих питань стилістичної адаптації се-
редньовічної культури до вимог сучасної. Для окреслення основного напряму 
даного дослідження, необхідно звернути увагу на особливий вплив основних 
соціокультурних тенденцій на історичне формування ментальності і побуту на-
селення Закарпаття. 

Одним із стратегічних напрямків розвитку Закарпаття туристичного є 
пріоритетне освоєння його рекреаційного потенціалу. Для підтвердження об-
ґрунтованості цього вибору можна навести такі основні аргументи׃ 

1. Регіон розташований в центрі Європи, через нього проходять різнома-
нітні зв'язки, а непогана транспортна доступність є сприятливим фактором за-
лучення контингенту відпочиваючих не тільки з східних регіонів, а й 
Європейських країн. 

2. Закарпаття може слугувати своєрідним полігоном дислокації центрів 
міжнародного бізнесу та відпочинку, що стимулюватиме ріст туризму. Особли-
вою складовою, котра в умовах тотальної стрессовості сучасного урбанізовано-
го суспільства робить найбільш споживанішим новий для України та дуже 
перспективний для Закарпаття вид туризму з анімаційною, яскраво вираженою 
ігровою складовою, котра базується на історикокультурній основі. 

3. Особливості ландшафтної географії краю. З одного боку, природа Ка-
рпат у порівнянні з іншими регіонами зазнала менших втрат і в багатьох місцях 
зберегла свій первісний стан. А для різних форм відпочинку і туризму це дуже 
важливо. З іншого боку, враховуючи винятково важливе кліматичне і водно ре-
гулююче значення Карпат як для України, так і для сусідніх Європейських 
держав, що пов’язані з даним регіоном спільною історією гостро стоїть питання 
збереження унікальної природи цього краю історичної та архітектурної спад-
щини [1, 9].  

Світовий досвід показує, що ігровий туризм є високорентабельною галуз-
зю. Наприклад, в Італії він дає 17 млрд. дол., що дорівнює 30% від суми доходів 
щорічного експорту цієї країни; в Італії прибуток від туризму становить 11%, в 
Данії – 8%, в Австрії – 9%. Сьогоднішні показники економічної результативно-
сті вітчизняного туризму поки що далекі від зарубіжних [2, 254]. 

Слід відзначити, що культурноісторичну та соціальну складову, котра 
охоплює замки та замкові комплекси Закарпаття розглядали׃ Т. Легоцький в 
монографії про середньовічну історію краю, Д. Поп та І. Поп у виданнях І «сторія 
Підкарпатської Русі» та «Замки Підкарпатської Русі» [3], О. Філіпов в нарисі «Істо-
рія Мукачівського замка». Історичні особливості та зміст переказів та легенд навко-
ло замків та фортифікаційних споруд краю описували: М.Й. Рутинський [2], 
П. Федака [4], В. Пагиря, С.С. Варга [6], О.Іванов[11], М. Троян [12]. Визначив 
шляхи перспективного розвитку замкових комплексів краю в анімаційному туризмі 
О.В. Касинець, підкреслюючи визначну роль вищевказаних атракцій в інтеграції 
міжнародного ринку екскурсійних послуг.  
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Проблеми використання та збереження пам’яток архітектури сформулю-
вали в «Концепції збереження і використання історичних замків і замкових 
комплексів Закарпаття» Є.О. Лукша, О.В. Лукша, Ф.Ф. Шандор, О.Д. Коваль 
[5]. Та актуальними і неопрацьованими залишаються аспекти активізації істо-
ричної та культурної спадщини засобами анімаційного туризму, котрі базують-
ся на територіальній, архітектурній та соціокультурній специфіці краю. 

Метою даного дослідження постає вирішення питань детального аналізу 
та визначення перспективних шляхів розвитку міжнародного туризму, через 
поєднання специфіки анімаційної складової з регіональною історикокультур-
ною та архітектурною базовими основами у вище вказаному регіоні. Доцільним 
є завдання виділення та адаптації певних видів туризму та ігрової анімації на 
території Закарпаття. Вирішення даних питань поставили за мету координатори 
проекту «Місцями слави Ракоці», важливою метою котрого є не тільки презен-
тація замку «Паланок» як атракції міжнародного туризму, але і виховання пат-
ріотизму та підвищення знань з історії та культури Закарпаття у краян.  

При розгляді питань специфіки історикокультурних дозвіллєвих рекреа-
цій, слід звернути увагу на фортифікаційні споруди оборонного типу та замки 
даного регіону. З огляду на тривалу історичну відірваність Закарпаття від 
решти території України й перебування під владою європейських феодалів, тут 
збереглися класичні феодальні замки західноєвропейського типу: Мукачівський 
(«Паланок»), Ужгородський, Невицький, Середнянський, Чинадіївський, 
Виноградівський («Канків»), Королевський («Нялаб»), Боржавський тощо. 

Туристичною «візитівкою» Закарпаття є славнозвісний замок «Паланок» 
XIV–XVI ст. Експерти одностайно визнають його наймальовничішим замком 
Карпатського регіону і другим (після Кам'янцяПодільського) за туристичною 
атракційністю замком України. Мукачівський замок («Паланок») – один із найбіль-
ших оборонних комплексів Східної Європи, що майже повністю зберігся до наших 
днів. У цій «перлині» середньовічної архітектури поєднані різні стилі оборонного 
зодчества. Замок «Паланок» розташований на горі вулканічного походження 
висотою 68 м і займає площу 14 тис. м2. Замок складається з трьох частин і 
розміщений на трьох терасах. Найстаріший – Верхній замок (XIV–XVI ст.) – 
знаходиться на вершині гори. Середній замок (XVII ст.) – на терасі на 6 м нижче і 
Нижній замок (теж XVII ст.) – ще на 10 м нижче від Середнього. На початку XVIII 
ст. на четвертій терасі ще на 10 м нижче була збудована башта для охорони воріт, 
а також дорога до замку по західному схилу гори [3, 351]. 

У наші дні Мукачівський замок – це один з найбільших історичних музеїв 
України. Тут експонуються знаряддя кам'яного віку, міднобронзової доби, 
зброя та ужиткові речі від кельтських часів до пізнього середньовіччя тощо. 

До послуг туристів у замку відкритий художній салонмагазин, в якому 
можна придбати картину чи вироби декоративноприкладного мистецтва. На 
бастіонах замку можна перепочити за горнятком кави, милуючись краєвидами 
долини Тиси та смарагдовими вершинами Вулканічних Карпат. Розробляється 
інвестиційний проект, що передбачає відведення частини замку під елітний 
готель і ресторан у середньовічному стилі, а також організацію розважальних 
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лицарських шоу та інших складових ігрового туризму, в яких могли б приймати 
участь ввідвідувачі замка [5, 21]. 

 Зараз у замку ведуться реставраційні роботи, метою яких є пристосування 
його для потреб музейнотуристичного комплексу. 

Для успішного використання даної атракції в туризмі взагалі та в ігровому – 
зокрема, необхідно запобігти руйнуванню, здійснити реставрацію і відновлення 
шляхом проведення відповідних ремонтних робіт без зміни властивостей об'єкту; 
забезпечити захист, пристосування і відповідне утримання приміщень замку, 
які на сьогодні не використовуються, для створення на їх основі елементів турис-
тичної інфраструктури замку для організації прийому та обслуговування туристів, 
екскурсійної діяльності, музеєфікації. Передбачається реконструкція і ремонт 
будівель середнього та нижнього дворів замку «Паланок» з метою створення ін-
фраструктури комплексного обслуговування туристів у середньовічному стилі. 
Існує міжнародний інвестиційний проект повного відродження замку як 
культурнорозважального туристичного комплексу [5, 4]. 

Варто підкреслити, що найперспективнішим варіантом культурного від-
родження замків Закарпаття засобами туризму, буде залучення іноземних інвести-
цій та використання міжнародних грантів на кшталт проекту – «HUSKROUA 
1001⁄049» «Місцями слави Ракоці», що є транскордонним туристичним марш-
рутом, котрий охоплює історично об’єднані міста в трьох країнах Європи – Украї-
ні (Замок «Паланок»), Угорщині (Шарошпатак), Словаччині (Східнословацький 
Музей). Завдяки ініціативній роботі команди активістів під керівництвом коорди-
натора даного проекту Євгенія Лукши та європейських однодумців – даний 
проект стартував з третього квітня поточного року загальним терміном трива-
лості два роки.  

Організаційна мета № 1 даного проекту: 
1⁄1) розробка рекомендованих матеріалів (бренд бук)для туристичного 

маршруту «місцями слави Ракоці»; 
1⁄2) проведення тренінгів для ЗМІ на тему туристичного маршруту 

“МСР”( на основі МСР, бренд бук); 
1⁄3) просування туристичного маршруту «МСР». Вигоровлення і демон-

страція постійних демонстрацій промофільму та фото презентацій по маршруту 
МСР у музеях замку Паланок, замку Ракоці у Шарошпотоку та музеї у Кошіце. 

Організаційна мета № 2 даного проекту: 
2⁄1) покращити експозицію Ракоці в Мукачівському замку «Паланку» та 

Східнословацькому Музеї (Кошіце); 
2/2) реновація діючої експозиції Ракоці в замку Паланок: оновлення сис-

теми освітлення експонатів, оновлення виставкових меблів, дизайноформлення 
експозиції (елементи декору, обмежувачі, таблички). 

2/3) експертний аналіз і розробка ТЕО проекту розширення експозиції 
Ракоці в замку Паланок: розробка дизайнпроекту майбутньої експозиції, розро-
бка кошторису на виготовлення копій з експонатів, які зберігаються в музеях 
Угорщини та Словаччини;  
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2/4) реновація діючої експозиції Ракоці у Кошіце (СхідноСловацький му-
зей) оновлення шоурумів, інсталяція тачскріна та програмування інформації, оно-
влення опису і вказівників до експонатів, ремонт системи освітлення. 

2/5) облаштування конференцзалу замку «Паланок» відеосистемою: прове-
дення поточного ремонту, придбання меблі, встановити аудіовізуальну систему; 

2/6) монтаж ремісничого містечка і громадської вбиральні (ВЦ) у замку 
Паланку: проведення тендерних процедур, монтажних робіт, семінарупрезента-
ції для представників цільових груп (потенційні користувачі невеликого реміс-
ничого містечка, ремісники, туристичні аніматори). 

Організація туристичних анімацій як елемента туристичного маршруту 
«МСР» охоплює: 

Створення туристичних анімацій у ремісничому містечку – розробка ди-
зайну проекту ремісничого містечка у стилі часів Ракоці; розробка і пошиття 
одягу для туристичних аніматорів; облаштувати шоуруми у ремісничному міс-
течку виробами місцевих ремісників, деякими експонатами музейного фонду, 
предметами приватних колекцій; відкриття і Презентація ремісничого містечка 
до міжнародного дня (відкритих дверей) музеїв і замків: розробка і затверджен-
ня програми заходу; проведення інформаційної кампанії (друк оголошень, фла-
єрів, постерів тощо), проведення заходу; 

Загальна мета Проекту – привабити туристів до провідних об'єктів турис-
тичної галузі регіону шляхом здійснення ряду заходів, спрямованих на розви-
ток та промоцію транскордонного туризму в Карпатському регіоні як в 
унікальному просторі культурноісторичної спадщини. 

Основою та передумовами для досягнення поставленої мети є: 
– спільність історикокультурної спадщини регіону; 
– наявність у кожній країні цільового регіону (Угорщина, Словаччина, 

Україна) атрактивнихтуристичних об'єктів (замків); 
– історикокультурною єдність вказаних туристичних об’єктів, що базу-

ється на минулому династії Ракоці. Зокрема у кожному з міст добре збереглися 
замки сім’ї Ракоці, які є одними з найвизначних історикокультурних пам'яток 
цільового регіону і місцями туристичного паломництва зі значною перспекти-
вою розвитку як регіонального, так і загальноєвропейського значення. Визнач-
на для цільового регіону подією є 300річчя завершення Визвольної війни 
угорського народу під проводом Ракоці у 1711 р. 

Основним завданням даного проекту постає питання створення спільного 
туристичного продукту – тематичного маршруту «Місцями слави Ракоці». 

Тематичний транскордонний туристичний маршрут «Місцями слави Ра-
коці» охоплюватиме Закарпатську область, Словаччину (Східнословацький 
край – Кошіце, Борша), Східну та ПівнічноСхідну Угорщину (Шарошпоток). 
Вказаний регіон хоч і належить до різних держав, – є тісно пов'язаним історич-
ним минулим та родинною спадщиною сім’ї Ракоці (національний герой угор-
ського народу) й може виступати на міжнародному ринку туристичних послуг 
як одне ціле, а не кожна по окремо, конкуруючи між собою. Спільний тематич-
ний маршрут об’єднуватиме навколо себе широке коло залучених до його 
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впровадження операторів туристичного ринку – адміністрації замків, туропера-
торів, екскурсоводів, підприємства туристичного сервісу. У результаті такої ко-
операції виграє кінцевий споживач послуг – турист. 

Відчувається потреба у розбудові замкової інфраструктури, спрямованої 
на забезпечення потреб зростаючого туристичного потоку, у створенні нових та 
розвитку існуючих туристичних продуктів та розважальних заходів, які б нада-
вали високоякісні комплексні послуги туристам, забезпечуючи доступ до об'єк-
тів культурноісторичної спадщини. 

В Україні (замок «Паланок»): 
– благоустрій подвір'я замку та облаштування ремісничого містечка за 

стилістикою часів Ракоці як одного з анімаційних елементів туристичного ма-
ршруту на території замку «Паланок»; спорудження громадської вбиральні для 
відвідувачів; 

– реновація приміщень та збільшення площі для експозиції Ракоці, створен-
ня медіа продукту для демонстрації відвідувачам (фільм та фотопрезентація); 

– розширення експозиції Ракоці у замку «Паланок» у тому числі шляхом 
виготовлення копій експонатів з партнерських музеїв; 

– проведення поточного ремонту лицарського залу з влаштуванням кон-
ференцзали. 

У Словаччині (Східнословацький Музей):  
– ремонт діючої експозиції Ракоці в Кошіце (Східнословацький Музей) – 

оновлення виставкових кімнат, встановлення сенсорного екрану та інформацій-
ного програмування, поновлення описів і позначок на експонатах, ремонт сис-
теми освітлення. 

В Угорщині (Шарошпатак): даний проект не передбачає інвестування у 
розвиток інфраструктури в замку Ракоці в Шарошпатак. Експерти Угорського 
Національного музею (відділення Шарошпатак) нададуть допомогу у прове-
денні заходів проекту в Україні та Словаччині. 

Проект «Місцями слави Ракоці» надасть в майбутньому змогу значно розши-
рити перелік послуг, які надаватимуться відвідувачам. Отже, як результат запро-
вадження даного проекту в недалекому майбутньому замок «Паланок» може 
стати популярним об’єктом міжнародного туризму. А на території даної туристи-
чної інфраструктури, можна буде відвідати ряд нових експозицій з максимальним 
відтворенням інтер'єрів замку, його потаємних місць та підвальних і підземних ко-
мунікацій минулого (створенням оглядових майданчиків) та проведення різномані-
тних масових заходів, діючих народних промислів, зокрема ковальських майсте-
рень, де майстри за «дідівськими» технологіями здатні виготовити туристу будь-
яку кузнь (сувенір) на замовлення і навіть залучити туриста до її виготовлення. 

Передбачається також, як варіант розширення можливостей туристичної 
інфраструктури замку «Паланок» – відведення частини кімнат під «графські» 
готельні номери. Відкриття в підземних казематах замку вишуканого ресторану, 
оформленого у відповідному стилі з оригінальною давньоруською й давньо-
угорською кухнями, а також відкриття «лицарського залу» та кімнат, в яких 
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будьякий турист міг би приміряти на себе лицарські обладунки, а у дворі 
«середнього замку» випробувати власну вправність у стрільбі з лука й арбалета.  

Можна навести ще приклади на користь культурноісторичної орієнтації 
розвитку замків Закарпаття, як от проект фестивалю лицарської культури «Срі-
бний Татош», що проводився в травні 2012 р. на території Чинадіївсикого замо-
ку. Але, це аж ніяк не означає, що в даних напрямках розвитку туристичної 
галузі Закарпаття можна швидко досягти бажаних результатів. Необхідні зва-
жені рішення і продумані практичні дії. В перспективі замковий туризм пови-
нен посісти одне з профілюючих місць в туризмі краю. Та і статистичні 
дослідження показують, що замки Закарпаття щорічно відвідують понад 100 тис. 
осіб [1, 17]. За таких умов, з наведеного вище прикладу виходить абсолютно досту-
пним і економічно обґрунтованим процес досягнення належного рівня утримання 
замків та охоронної території навколо них у належному стані на умовах часткового 
самофінансування і залучення міжнародних грантів та інвестицій з боку держави та 
окремих меценатів.  

Додатковим і дуже суттєвим ресурсом є подальше використання волонтерсь-
кого руху у сфері охорони історикокультурної спадщини. Це надає змогу поєднати 
виховну, навчальну, ігрову і прагматичну функції анімаційного туризму.  

 
Література 

 
1. Закарпаття – санаторії та туризм //Статистичний збірник. – Ужгород, 2011. – 98 с. 
2. Рутинский М.Й. Замковий туризм в Україні ⁄ Рутинский М.Й. – К., 2007. – 431 с. 
3. Поп Д., Поп И. Замки Подкарпатской Руси ⁄ Д. Поп, И. Поп. – Ужгород׃издво 

«Романа Повч», 2004 – 124 с.  
4. Федака П. Пам'ятки Замкової гори ⁄ П. Федака. – Ужгород, 1999 – С 175.  
5. Збереження і використання історичних замків і замкових комплексів Закарпаття. 

КОНЦЕПЦІЯ ⁄ [Лукша Є.О., Лукша О.В., Шандор Ф.Ф., Коваль О.Д.]. – ПРОЕКТ 2008⁄1507332. – 
Ужгород 20090514. – С 1423. 

6. Варга С.С. Мукачівський замок «Паланок» ⁄ С.С. Варга.: Історикокраєзнавчий на-
рис. Ужгород,видво «Закарпаття», 2002. — 48 с. 

7. Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси ⁄ И. Поп.— Ужгород, издательство В. Падяка, 
2001.— 656с. 

8. Горбик В. О. Проблеми дослідження і збереження пам'яток історії та культури в 
Україні ⁄ В.О. Горбик, Г. Г Денисенко // Український історичний журнал. – 2003. – № 3. – С. 
143151. 

9. Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 8.06.2000 р. 
10.  Охрана памятников истории и культуры : справ, пособ. ⁄ Й.А. Игнаткин. – К.: 

Вища школа, 1990. 
11.  Іванов О. Замки і палаци Західної України: історія – культура – туризм 

(Історикоархітектурні пам'ятки замкового мистецтва) ⁄ О. Іванов. – К.: Наш світ; 
Укргеодезкартографія, 2004 – С. 356362. 

12. Троян М. В. Мукачевский замок: Историкокраеведческий очерк. 2е изд., перераб. и 
доп. ⁄ М.В. Троян. – Ужгород: Карпаты, 1982. – С 56. 

13.  Bagyinszki Z. Madyar várok ⁄ Zoltán Bagyinszki. – Debrecen : Huszár Gál, 1995. – 56 p. 
14. Lehotczky Tivadar. Munkács Város uj Monografiája. – 1907 // Ungvar: KMKSZ, 1998. – II ko-

tet, 144149 old. 
 



 278 

УДК 738.1 (477) Людмила Вікторівна Бех 
здобувач Національної академії  

керівних кадрів культури і мистецтв 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ФАРФОР: ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ  
ВИМІР ТА НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА 

 
Стаття присвячена українському фарфору кінця ХVІІІ – ХІХ ст., який розгляда-

ється як феномен культури в контексті західноєвропейських традицій порцелянового 
мистецтва, що дозволяє поновому оцінити власне український фарфор, виявити його 
національну своєрідність. 

Ключові слова: фарфор, історизм, контекст, ХІХ ст., Україна, Європа. 
 
The article is devoted to Ukrainian porcelain late 18th – 19th century. Ukrainian por-

celain regarded as a phenomenon of culture in the context of Western European tradition of 
porcelain art, that allows to evaluate Ukrainian porcelain in a new light, reveal its national 
identity. 

Key words: porcelain, historicism, context, 19th century, Ukraine, Europe. 
 
Дослідження української порцеляни кінця ХVІІІ – ХІХ ст. – часу свого 

становлення та розквіту – актуалізується в сучасних умовах руйнації українсь-
кого фарфорового виробництва, що в свою чергу торкається надважливої про-
блеми збереження традицій, яка гостро ставить питання про визначення місця 
порцеляни в культурному житті країни. Світове визнання китайської керамічної 
інновації спричинило формування регіональних варіантів порцелянового виро-
бництва і, відповідно, – традицій сприйняття та побутування нового матеріалу. 
В Україні на ґрунті загальноєвропейських традицій сформувалася власна куль-
тура порцеляни, яка, на жаль, досі недостатньо осмислена сучасною науковою 
думкою.  

Не зважаючи на те, що на даний момент існує низка досліджень з історії 
мистецтва української порцеляни, основна увага в них приділяється колу суто 
мистецтвознавчих та історикоджерелознавчих питань. Осмислення ж українсь-
кої порцеляни в більш широкому значенні, як явища культури, вимагає нового 
кута зору. Тож запропонована робота є спробою застосувати культурологічний 
підхід до дослідження українського фарфору кінця ХVІІІ – ХІХ ст., що певною 
мірою ліквідує прогалини в його теоретичному осмисленні. Таким чином, осо-
бливо цінними для дослідження виявилися теоретичні розробки М.Фуко [9], 
Й.Хейзінги [10], Х.Зедльмайра [4], а також досвід російських мистецтвознавців, 
які у своїх дослідженнях торкалися проблеми історизму, сприйняття та побуту-
вання творів декоративноприкладного мистецтва, зокрема порцеляни в межах 
ХІХ ст. [2; 3; 5; 6; 7]. Окрім того, автор використовував дані з історії французь-
кого та українського фарфору, наведені в роботах Н.Бірюкової та Н.Казакевич 
[1], Л.Федевич [8] та О.Школьної [11]. 

Ведучи розмову про специфічність української порцеляни, перш за все, 
слід зупинитися на тому, що порцелянове виробництво в Україні виникло на 
злеті ХVІІІ ст., розгорнувши своє становлення та розвиток в межах наступного, 
часто супроводжуваного епітетом «розірване», ХІХ ст. Акцентування цього фа-
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кту є принциповим для усвідомлення процесу формування власне українського 
образу порцеляни.  

Кінець ХVІІІ – ХІХ ст. для європейських країн став початком нової епо-
хи, яка супроводжувалася складними соціальними та духовними шуканнями й 
конфліктами. Головну причину кардинальних змін М. Фуко вбачає в тому, що 
основним способом буття предметів пізнання стає не простір, а час, точніше – 
історичний час. «Історія (…) роздвоюється, в непереборній двозначності, на 
емпіричну науку про події і корінний спосіб буття, що приписує долю і всім 
взагалі емпіричним істотам, і нам самим у всій нашій специфіці» [9, 245]. Істо-
ризм стає головною рисою світосприйняття людей нової епохи. Разом з тим, що 
особливо цікаво, і сама людина, і майже кожен предмет пізнання окреслює в 
цей час поле власної історії. Свою власну історію здобуває і мистецтво фарфо-
ру. Європейські, а разом з ними і російські майстри звертаються до своєї не та-
кої вже й довгої «порцелянової» історії, перемішуючи цитати задля отримання 
бажаної новизни з обов’язковим присмаком часу, часу історичного. В цей пері-
од український фарфор лише вступає на шлях свого становлення. Позбавлений 
власної історії, відповідаючи загальним тенденціям, він спирається на чужий 
досвід, звертається до чужих історій. Таким чином, на початковому етапі свого 
розвитку український фарфор виявляється «вписаним» у загальноєвропейський 
контекст, не вирізняючись особливою оригінальністю. Домінуючими в стиліс-
тиці українських виробів були характерні для більшості європейських вироб-
ництв переспіви класицизму, або рококо. 

Єдність світу ХVІІІ ст. розпадається, а разом з нею відбувається і розпад 
стильової єдності мистецтва. Показово, що саме в ХІХ ст., яке втратило опору 
однієї художньої норми, вперше починають використовувати саме слово 
«стиль» [5, 10], яке означає певну, визначену сукупність ознак, що характери-
зують мистецтво тієї чи іншої епохи. Ця сукупність, яка не репрезентує ціліс-
ність епохи, а представляє лише її, так би мовити, загальний нарис, створює 
можливість розчленування цілого на окремі складові, на окремі ознаки, які 
отримують самостійне існування. Але висмикнуті з контекстуального поля, що 
породило їх, такі стильові прикмети часу були приречені на втрату конструкти-
вної, визначеної за ними функції, перетворюючись на декоративну оболонку, 
яку легко можна було приміряти на будьяку основу і конструювати з будьяких 
елементів. У цьому контексті нам видається доречним використання влучного 
терміну «аплікація», до якого звертається у своїх працях Х. Зедльмайєр [4], а 
слідом за ним і Н. Сиповська [7], характеризуючи архітектуру зазначеного пе-
ріоду. «Вирізаючи» з образу попередніх епох «окремі фігури», майстри ХІХ ст. 
накладають їх на створену окремо основу, яка таким чином набуває певного ес-
тетичного виміру. Відбувається нечуване до того розділення форми та декору, 
між якими відтепер існує умовна залежність. Так, ми спостерігаємо, з якою 
майстерністю та невимушеністю керамісти конструюють для своїх порцеляно-
вих витворів фантастичні шати, складені з безлічі достовірних, хоча й інколи 
перекручених, цитат. Винятком була й українська порцеляна, варто лише згада-
ти вибагливі вироби заводу Міклашевського, у яких на будьякій формі неймо-
вірним чином поєднуються рокайльні завитки, орієнтальні візерунки, 
живописні медальйони сусідять з надлишковим ліпним декором та позолотою. 
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Важливим видається наголосити на вже озвученому слові «цитата». Ци-
татність стає однією з характерних ознак, художнім прийомом мистецтва ХІХ 
ст. На відміну від порцелянових виробів попереднього часу, при створенні яких 
майстри доволі вільно поводилися зі зразком, з однаковою легкістю та артисти-
змом трактуючи європейські, чи далекосхідні першоджерела, фарфор аналітич-
ного століття не може дозволити собі такої несерйозності. Звертаючись до 
витворів майстрів ХІХ ст., ми не говоримо про ретельне копіювання, проте но-
ві, без сумніву, досить вигадливі компіляційні образи, стоячи на позитивістсь-
кому ґрунті, складаються саме з цитат з їх претензією на достовірність і 
посиланням на першоджерело.  

Змінюється й ставлення до графічного чи живописного зразка для розпи-
су порцеляни. Ми спостерігаємо за тим, що відтворення графічних та живопис-
них творів стає все більш ретельним. Порцелянові вироби перетворюються на 
своєрідні галереї, які представляють нам не міфічний світ, а конкретні події, 
конкретних людей, конкретну місцевість чи окремі шедеври – витвори знову ж 
таки конкретної автономної людини, образ якої став ще одним надбанням епо-
хи. Відбувається надзвичайно цікаве перевтілення – порцеляновий виріб пере-
стає бути собою і перетворюється на репродукцію, повторюючи конкретний 
зразок більшою мірою заради нього самого [2, 34]. Вже у перші десятиліття 
ХІХ ст. живопис на порцеляні перебирає на себе головну увагу і демонструє 
дисбаланс у відношенні між формою та декором. Так і в українському фарфорі 
ми зустрічаємо вироби з «портретами» конкретної місцевості – зображеннями 
мануфактур, українських краєвидів і низку портретів відомих особистостей. 
Популярними тут були і відтворення графічних творів. Показовим видається 
створення порцелянових декоративних пластів – своєрідних картин на порце-
ляновій основі. Фарфор разом з тим був і «найпослідовнішим прибічником мо-
ди» [3], відтворюючи ілюстрації до популярних романів, карикатур на відомих 
сучасників тощо. Звичайно такі вироби високо цінувалися і зазвичай не викори-
стовувалися безпосередньо у побуті, переважно виступаючи у ролі репрезента-
тивного предмета. Проте це репрезентація у відмінному від попереднього 
століття масштабі – домашня, приватна репрезентація [2, 33] розчарованої у 
публічності людини, яка «не володіє вже ніякою суспільною архітектурою, нині 
вона стає справою державних посадових осіб; єдине, що їй належить, – зі сма-
ком облаштований будинок і чарівні меблі» [4, 59]. 

Серйозність століття, на якій акцентує Й. Хейзінга [10, 183185], доміну-
вання поняття користі та функціональності накладають відбиток на усі аспекти 
культурного життя. Зусилля ХІХ ст. були спрямовані не на створення цільного, 
непохитного порядку, а на виявлення «механізмів виникнення конкретних “по-
рядків”» [7, 29]. У такому багатоголоссі історій формується й повсякденне жит-
тя людини означеного часу. Якщо ми звернемося до інтер’єру епохи історизму 
(1830 – 1890), то повинні констатувати, що він виглядає надміру перевантаже-
ним. Не можна сказати, що раніше інтер’єри відрізнялися особливою мінімаліс-
тичністю облаштування (згадаймо хоча б переповнені фарфором кабінети ХVІІІ 
ст.), проте саме зараз, коли речі набули власної історії, дистанціюючись від лю-
дини, коли важливою стала деталь, «конкретний порядок», речі ніби проступи-
ли на полотні інтер’єра в усій своїй нестерпній реальності. Подробиці сховали 
ціле, річ зруйнувала інтер’єр. В цьому переповненому речами особистому світі 
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автономної людини намічається розділення цілісного предмета на предмет де-
коративний та побутовий (утилітарний). Подібні процеси відбуваються й у ар-
хітектурі цього часу, демонструючи протистояння архітектора та інженера, 
поступово розділяючи цілісну архітектуру на архітектуру як мистецтво та про-
заїчне будівництво. Так, в межах зазначеного періоду поряд з виробництвом 
порцелянових речей суто декоративного характеру – інтер’єрних ваз чи декора-
тивних статуеток, пластів тощо – виготовляється значна кількість столового по-
суду різної якості, що разом з тим свідчить про поширення порцеляни серед 
широких верств населення та укорінення її в побутовій культурі, в тому числі й 
українській.  

Позитивістський тиск століття призводить до втрати особливого, трепет-
ного ставлення до порцеляни. Мова не йде про те, що фарфор втратив свою 
цінність чи репрезентативну функцію, проте, змінилися акценти. Вироби з пор-
целяни виступали у ролі пам’ятного чи просто дорогого подарунка, предмета 
колекціонування, сімейної реліквії, художньої прикраси. Проте головним тут є 
слово «вироби», а не «порцеляна». Роздивляючись порцелянові вироби ХІХ ст., 
ми з подивом та інтересом, проте рідко з щирим захватом, відмічаємо в першу 
чергу майстерність керамістів, технічні можливості фарфору. Разом з тим, якщо 
раніше порцеляна була приводом для створення дивовижних пам’яток, то тепер 
ці вироби просто отримують життя у порцеляні. Власне, в першу чергу важливо 
не те, що річ виготовлена з порцеляни, а те, що ця річ унікальна, що вона де-
монструє технічність та вигадливість. Немає сенсу ховати дорогоцінний камінь 
під шаром фарби, проте, не викликає питань і подиву подібне приховування до-
рогої та якісної цегли, зовсім не тому, що остання не ціниться, а через те, що це 
всього лише добротний матеріал, один серед низки інших. Естетичне ж сприй-
няття самого матеріалу відсилає нас вже до панування стилю модерн, хроноло-
гічні рамки якого не збігаються з визначеними у даному досліджені.  

Особливу роль у процесі демонстрації технічних можливостей різних ма-
теріалів та виробничих нововведень відігравали промислові виставки. Перша 
всесвітня виставка у Лондоні 1851 р. є чудовим тому підтвердженням. Окрім 
Кришталевого палацу Джозефа Пакстона, що продемонстрував будівельні мо-
жливості скла та заліза, увагу привертали численні представлені винаходи: мо-
делі мостів, нові друкарські машини, продуктивніші ткацькі верстати, макет 
Суецького каналу тощо. Поруч з тим демонструвалися досягнення порцеляно-
вих мануфактур, дорогоцінні шовкові тканини, коштовні килими тощо. На ви-
ставці був особливо відмічений англійський фарфор, разом з тим і російський 
Імператорський фарфоровий завод отримав золоту медаль «за великі порцеля-
нові вази» [6, 51] (тут слід зазначити, що технічний прогрес сприяв створенню 
складніших виробів – більших за розмірами та вибагливо декорованих, що й 
допомагало їм отримати найвищу оцінку). У 1829 р. відбулася перша мануфак-
турна виставка у Росії (СанктПетербург), яка відкрила низку всеросійських та 
регіональних виставок, на яких зустрічалися мистецтво та індустрія. Окремі 
українські порцелянові виробництва, які демонстрували на виставках свою 
продукцію, отримували визнання за якість маси, високу технологічність або 
оригінальність задуму. Виставки ставали розповсюдниками нових технологій та 
модних тенденцій, приваблюючи представників усіх станів суспільства. Атмо-
сфера невблаганного технічного вдосконалення накладала відбиток на тендітні 
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порцелянові вироби, обважнілі від своєї матеріальності. Потроху зникає витон-
ченість, життєвість виробів першої половини ХІХ ст., тепер, почасти зберігаю-
чи благородність та навіть подекуди витонченість, вироби остаточно втрачають 
глибину, поступово встановлюється верховенство технічної й холодної краси.  

Нові виставки, які демонстрували досягнення художньої промисловості, 
відігравали важливу роль у швидкому розповсюдженні художніх ідей, які тепер 
активно використовувалися різними прошарками суспільства, почасти спро-
щуючись та набуваючи грубіших форм. ХІХ ст. стає тим періодом, коли «зло-
щасний обиватель сформувався як абсолютно нова і вельми позитивна 
соціальна сила» [7, 27]. Формування нової буржуазнодемократичної культури 
спричинило підвищення попиту на продукцію порцелянових виробництв, що 
сприяло не тільки ширшому розповсюдженню фарфору, але й падінню його 
якісного рівня, що демонструють і деякі українські виробництва. Твори, розра-
ховані на нового покупця з претензією на витонченість, намагаються зберегти 
певний зв'язок з мистецтвом, з образом «старого фарфору», образом «“справж-
ньої” порцелянової речі: вишуканої і вигадливої, марної і безцінної, доступної 
небагатьом як знак приналежності до елітарного кола, знак хорошого тону і ви-
тонченого смаку» [2, 36]. Тому такими популярними, особливо серед комерцій-
них приватних виробництв, стають переспіви рококо – стилю, пов’язаного з 
витоками європейської порцеляни, стилю, який підкреслював зв'язок із блиску-
чим, величним минулим розкішного придворного життя ХVІІІ ст., «фарфорово-
го століття». Вироби, декоровані у стилі рококо, стали, за влучним виразом М. 
Бубчикової, «неперевершеним міщанським ідеалом порцеляни» [2, 36]. Поява 
нового масового замовника сприяла значній комерціалізації фарфорового виро-
бництва. Почасти саме економічна вигода стає причиною створення тих чи ін-
ших виробів, що породжує компромісність художнього рішення.  

ХІХ ст. умовно можна назвати періодом всеїдності, в якому для усього 
знаходиться чільне місце, для прекрасного і потворного, піднесеного і низько-
го, елітарного та масового, офіційного та неформального, що стирає чіткі межі 
між різними сферами культурного життя. Мистецтво порцеляни, існуючи в 
умовах комерціалізації та чуйного реагування на запити широких верств суспі-
льства, стає відкритим для засвоєння впливів різних прошарків художньої куль-
тури. Важливим для нас є акцентування впливу народного мистецтва на 
творення нового образу порцеляни. Для українських приватних виробництв та-
ка тенденція є характерною. У виробах Барановки, Городниці, або ж Волокити-
на ми можемо чітко прослідкувати запозичення народних форм та особливостей 
розпису, що знаменує збагачення української порцеляни власними традиціями. 
Саме Баранівський завод став згодом основою формування національного фар-
фору України [11, 8].  

Складність історичної ситуації виникнення українського фарфору поля-
гала й у тому, що кінець ХVІІІ ст. став часом остаточної руйнації української 
автономії. Розірвана територіально і духовно між різними державами і різними 
культурними традиціями, Україна втрачає надзвичайно важливий соціальний 
прошарок – національну еліту. Власне порцелянове мистецтво, мистецтво елі-
тарне, завжди супроводжувало життя представників вищих прошарків суспіль-
ства, відображаючи їх смаки та погляди. Українська порцеляна виникає в 
умовах відсутності національної еліти. І в цьому принципова відмінність вітчи-
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зняного фарфорового виробництва від загальноєвропейського чи далекосхідно-
го досвіду. Основними ініціаторами, замовниками, споживачами виробленої 
продукції були місцеві представники зорієнтованих на іноземні традиції елітар-
них прошарків суспільства. Так, засновник заводу у Волокитині А.М. Міклашев-
ський за свідченнями сучасників був людиною західної культури: «Живучи за 
кордоном і у Волокитині, займався виключно своїми справами, слідкуючи бі-
льше за тим, що діється у політичному житті Франції, аніж за тим, що відбува-
ється в Росії» [8, 4]. Показово, наприклад, що Севрську мануфактуру 
наприкінці ХVІІІ ст. від ліквідації рятували лише королівські субсидії, і навіть 
після падіння монархії було прийнято рішення будьщо зберегти виробництво, 
яке було національною гордістю Франції [1, 12]. Таким чином, на відміну від 
китайського або європейського фарфору, українська порцеляна не була 
пов’язана з ідеями державності, не стала символом державного престижу. Але 
справа не лише в тому. Якщо ми згадаємо перше виробництво, розбудоване у 
Корці, той факт, що засновувалося воно ще в межах Польщі, яка сподівалася на 
здобуття незалежності, що Ю. Чарторийський мав виражені польські уподобан-
ня, що саме з Корцем пов’язані й виробництва у Барановці та Городниці, то ма-
ємо визнати, що засновники порцелянового виробництва на теренах сучасної 
України навряд чи асоціювали себе з останньою або прагнули своєю діяльністю 
підтримати її престиж. Українська порцеляна, таким чином, опинилася у над-
складній ситуації – позбавленою ґрунту для вкорінення, що могло б зробити її 
своєрідним індикатором нації та її самобутності. Цю роль в Україні перебирає 
на себе гончарство, пов’язане з народними традиціями, які у зазначений період 
стають синонімом власне українського. Не дивно, що й сьогодні, після здобуття 
вистражданої незалежності ми спостерігаємо розквіт гончарного виробництва 
України, що супроводжується й науковим ажіотажем, і майже повний занепад 
українського фарфорового виробництва, вивченням історії якого опікуються 
поодинокі вчені. 

Звичайно ж порцелянові виробництва, які існували на теренах сучасної 
України, були справою приватних осіб, потреби, смаки та амбіції яких відбива-
лися на специфіці виробництва. В цьому контексті хотілося б зупинитися на 
постаті Андрія Міклашевського, зусиллями якого було засновано порцелянове 
виробництво у Волокитині. Саме на заводі Міклашевського були виготовлені 
перші порцелянові твори культового призначення, які були використані при 
оздобленні місцевої церкви: іконостас, культове начиння та окремі елементи 
оздоблення інтер’єру. В еклектичному багатоголоссі стильового рішення чітко 
проступає барокова мелодія, яка одразу ж відсилає нас до попередньої епохи 
розквіту державності та художньої культури України. Однак створення порце-
лянового інтер’єру, в першу чергу, викликає спогади про фарфорові безумства 
європейських кабінетів, а разом з тим, будучи породженням свого часу, є де-
монстрацією технологічноінженерних звершень. Але для нас особливо важли-
вим є акцентування того, що цей інтер’єр, на відміну від своїх європейських 
попередників, був культовим. Іконостас є головною смисловою та художньою 
домінантою православної церкви і має глибокий символічний зміст. Отже, вті-
лення іконостасу в новому порцеляновому матеріалі видається нам подією над-
звичайної значущості не лише в світлі піонерських технологічних досягнень, а 
в першу чергу як особливо яскрава грань феномена української порцеляни. Ви-
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користання фарфору як матеріалу для виготовлення не окремих культових 
предметів – свічників, панікадил тощо, які вже мали свою традицію у гончарст-
ві, а цілісного інтер’єру і його смислового центру – іконостасу, вводить цей мо-
лодий для України матеріал у сакральнотрадиційну сферу. І тут показовим є 
використання барокових форм, характерних для українських дерев’яних іконо-
стасів. Дивовижним чином у амбітному задумі, зорієнтованого на іноземну 
культуру, Андрія Міклашевського проступає українська національна традиція, 
виявляється прадавня сакральна функція кераміки, що зводить до єдиного ко-
ріння гончарство та порцелянове виробництво. 

Отже, однією зі специфічних рис української порцеляни є час її виник-
нення. З одного боку, це час загальноєвропейської історії з її позитивістськими 
настроями, культом автономної людини, а з іншого боку, це час національної 
історії – болючої руйнації Української держави, знищення національної еліти, 
пошуків національної своєрідності та відстоювання права на її існування. Ма-
буть, важко уявити собі більш складні умови для розбудови нового фарфорово-
го виробництва, тендітні вироби якого звикли до привітного простору 
європейської культури ХVІІІ ст. Порцелянове виробництво складається в Укра-
їні в умовах орієнтації фарфору на досягнення блискучого минулого, втрати 
ним ореолу раритетності, розширення кола замовників та комерціалізації виро-
бництва. Європейські пошуки втраченої цілісності в розірваних прикметах ми-
нувшини стали для українського виробництва початком власної історії, яка 
розбудовувалася в контексті втрати державності та подолання національної 
кризи. Порцеляна ж, яка в Європі з перших кроків була пов’язана з ідеями дер-
жавності й виступала символом державного престижу, в українських умовах 
стає лише символом приватного престижу автономної людини. Ідеї державнос-
ті, національної самобутності були пов’язані в першу чергу з народним мистец-
твом, яке опосередковано впливало на порцелянове виробництво, проте останнє 
не мало можливості, в умовах відсутності національної еліти, стати індикато-
ром національної автентичності. Молоде порцелянове мистецтво опиняється в 
надскладній ситуації позбавлення можливості пустити глибоке коріння в націо-
нальний ґрунт. Таким чином, мистецтво порцеляни опиняється поза межами 
авангардної лінії розвитку української культури, стурбованої в цей час пробле-
мою національної самоідентифікації. Разом з тим, підкоряючись законам євро-
пейської культури, вбираючи впливи народної творчості, і будучи введеним в 
сакральнотрадиційну сферу культури, український фарфор набуває специфіч-
ного образу, перетворюючись на складний феномен, у якому віддзеркалився 
мозаїчний характер кризового періоду в історії національної культури. 
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ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ ТЕАТРУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ 

 
У статті аналізуються причини втрати ідентичності національним українським 

театром, а також розкриваються основні проблеми розвитку сучасного театрального 
процесу в Україні.  

Розглядаються соціальні та ідейнохудожні процеси в національній культурі, які 
можуть вплинути на збереження національної ідентичності театрального мистецтва. 

Ключові слова: ідентичність, театральне мистецтво, національна культу-
ра,національний театр, традиції. 

 
The article analyses the causes of the loss of identity of the national Ukrainian theatre 

and exposes the major problems of the development of modern theatrical process in 
Ukraine. 

The social and ideologicalartistic processes are being considered in the national cul-
ture, which may have an impact on the preservation of the national identity of theatrical art. 

Key words: identity, theatrical art, national culture, national theatre, traditions. 
 
Сьогодні фактор національної культури стає символом соціальних змін, 

адже в ній найкраще втілюється майбутнє української національної ідеї.  
Одним з найбільш актуальним питань культурної ситуації України є про-

блема національнокультурної ідентичності, адже як проблема вона постає тоді, 
коли приходить руйнування старої соціальної структури. У цьому випадку, не-
обхідно поставити питання про ідентичність, тому що більше не існує очевид-
ної відповіді на це питання. 
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 З прийняттям незалежності в Україні почали розширюватися контакти 
між різними країнами і культурами. Сьогодні наслідком цього процесу можна 
вважати поступову втрату культурної самобутності (особливо це очевидно для 
молодіжної масової культури), проте, природною реакцією на це стало праг-
нення зберегти існуючі особливості та відмінності власної культури. Тому 
сьогодні у міжкультурній комунікації особливої актуальності набуває проблема 
культурної ідентичності. Адже культурна самобутність є неоціненним багатст-
вом, яке розширює можливості для всебічного розвитку суспільства, спонукаю-
чи його черпати сили у своєму минулому, засвоювати елементи інших культур, 
сумісні зі своєю, і в такий спосіб продовжувати процес самотворення. 

В контексті вищезазначеної культурної ситуації України театральне мис-
тецтво також не позбавлене проблеми національної ідентичності. У статті роз-
глянуто феномен театру, як засіб збереження національних звичаїв, традицій, 
символів, цінностей, які у подальшому впливають на виховання національної 
самоповаги, створюють характерну спадщину української нації [3, 247–248].  

Метою статті є з’ясування проблеми збереження ідентичності україн-
ського театру в системі національної культури, що виникає перед театральною 
спільнотою. 

Питання ідентичності постає перед національними культурами багатьох 
країн світу, різними народами; сьогодні багато дослідників вивчають це питан-
ня. Серед них С. Хантінгтон зазначає: «Японці відчули справжню агонію, коли 
спробували вирішити: їх географічне розташування, історія і культура робить їх 
Азією, чи їх багатство, демократія та сучасність – Заходом». Іран був описаний 
як «нація в пошуках ідентичності». Сирія і Бразилія, зі свого боку, наблизилися 
впритул до «кризи ідентичності», Канада – в «тривалій кризі ідентичності», Да-
нія – «гостра криза ідентичності». На думку дослідника – в Росії та Україні – 
глибока криза ідентичності, як продовження дебатів ХІХ ст. між слов’яно-
філами і західниками [11, 12–13]. 

Узагальнюючи сучасний культурологічний досвід, відомий дослідник 
М.В. Гончаренко зазначає, що про високу історичну зрілість, ідентичність і 
міжнародне значення будьякої національної культури можна говорити тоді, ко-
ли вона: 

– поперше, здатна ставити і розв'язувати провідні загальнолюдські про-
блеми, що зачіпають корінні запити людського буття, які не обмежуються суто 
локальними інтересами; коли її ідеали, цілі й програми збігаються з об'єктив-
ним напрямом історичного поступу і виражають потреби суспільного прогресу; 
коли вона висуває художників, вчених і діячів культури, здатних виразити ці 
потреби та ідеали з такого мірою істини й досконалості, що їх творчість набуває 
міжнародного значення; 

– подруге, коли вона досягає такого рівня розвитку, що її можна розглядати 
як цілісну систему, всі елементи якої міцно пов'язані між собою, продуктивно фу-
нкціонують, підтримують на належному рівні її життєздатність і спроможність 
самозбереження; 

– потретє, коли вона тісно і дієво включена в міжнародний культурний про-
цес, коли її духовні цінності ефективно діють на міжнародній арені, а її творчі си-
ли беруть активну участь у культурному житті всього світу, в розв'язанні так 
званих глобальних проблем людства – політичних, правових, екологічних тощо; 
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– почетверте, коли вона має багатий духовний і матеріальний потенціал, 
здатний зумовити її фактично безмежний успішний розвиток, коли їй властива 
здатність до самовідтворення на вищому рівні [4, 510]. 

Театр в системі національної культури в основному відповідає цим вимо-
гам, хоча, звичайно, про місце українського театру у міжнародному культурно-
му просторі говорити ще зарано. 

Інший вчений, що займається дослідженням розвитку української культу-
ри та мистецтва, – М.В. Попович наголошує на тому, що серед головних пріо-
ритетів сучасного мистецтва України сьогодні виділяють: сприяння розвитку 
всіх видів та жанрів сучасного мистецтва, збереження національних мистець-
ких шкіл, розбудова та модернізація культурномистецької інфраструктури, за-
безпечення широкого доступу до надбань українського мистецтва [8, 156]. 

Усе це безумовно залишається пріоритетом і для театрального мистецтва, 
адже театр завжди був чимось більшим, ніж просто вид мистецтва. Він був то 
кафедрою, то трибуною, то єдиним острівцем вільнодумства. Український те-
атр в системі національної культури також був на особливому рахунку, як при-
клад захоплення і наслідування. У нас є свої, лише нам притаманні якості, які 
не кращі і не гірші якостей інших народів, проте вони саме наші. Гостинність, 
гостре відчуття правди і прагнення до неї, терплячість і працелюбство… Усе це 
відображено в національному театрі, який може бути орієнтований лише на по-
зитивні задачі і мету [9, 443].  

Нажаль, зараз український культурний ринок заповнений переважно ро-
сійською та американською культурною продукцією: книжки, фільми, музика. 
Усе це замінило «живе спілкування», яким можна насолодитися лише на теат-
ральних виставах. Багато хто вважає, що таке становище є загрозливим не лише 
для розвитку національної культури, але врештірешт і для української націона-
льної ідентичності. 

Національна культура нині проходить через складний і болісний процес 
трансформації. Змінився масштаб творчої особистості. Хто сьогодні може бути 
поставлений поряд з Л. Курбасом? Це був режисер зі своїм стилем, переконан-
нями, які він намагався захистити перед владою і перед суспільством. Здавало-
ся б, що свобода від цензорів дасть неабиякі творчі плоди, проте, цього не 
сталося. Вигадати красиву просторову картинку можна, і молода режисура це 
вміє. А вибудувати внутрішнє життя вистави – під силу далеко не всім. З нашо-
го національного театру зникає психологізм. Режисер О. Неллі писав: «Театр 
займається вивченням людської душі. І це залишиться поза певної історичної 
естетики» [6, 113]. Цей закон вічний, поки людина зберігає свій людський об-
раз. Тому «працювати над собою» так як і «працювати над роллю» належить 
кожному театральному поколінню. Нажаль проблеми національного українсь-
кого театру сьогодні хвилюють дуже невелике коло творчих людей. 

Не можна забувати і про роль українського театрального мистецтва в 
процесі формування особистості. Її можна визначити як корегуючу, збагачува-
льну, посилюючу моральноестетичний і творчий вплив. Передусім потрібно 
підкреслити: театральне мистецтво не є провідною формою суспільної свідомо-
сті, що формує особистість. Виховне навантаження здійснює наука, політика, 
ідеологія, мораль, право. Проте, вплив кожної з цих форм носить локальний ха-
рактер. Мораль визначає моральне виховання, право – правове, ідеологія, полі-
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тика – ідейносвітоглядне. Театр впливаючи на свідомість, духовноемоційний 
світ людини, формує його цілісний образ, сприяє духовному зросту, виховує 
ідейні і моральні переконання, стимулює соціальну діяльність, підвищує полі-
тичну культуру, культуру побуту і праці, формує національну ідентичність. 
Саме тому суспільне призначення театру вимагає від нього: 

– ясної ідейної позиції; 
– безперервного зв’язку з життям та літературою; 
– сценічної правди, реалізму; 
– твердих етичних та естетичних принципів; 
– творчого колективу, художнього ансамблю.  
 Що театральне мистецтво – це галузь мистецтва, найбільше зв’язана із 

суспільством, так би мовити – мистецтво найбільш суспільне – заперечити не 
можна. З огляду на суспільний характер театрального мистецтва і його безпосе-
редню потребу бути постійно сприйнятим суспільством виникає стремління за-
собами театрального мистецтва впливати на суспільство, обертати театральне 
мистецтво в агітаційний засіб. Український національний театр завжди був та-
ким. Прагнення використовувати театр як агітаційний засіб, як знаряддя для 
впливу на суспільство властиве всім країнам, яскраво це виявилося і на Україні, 
де, можна сказати, театральне мистецтво не могло емансипуватися від призна-
чення бути агітаційним засобом, знаряддям суспільної боротьби! Протягом 
майже півстоліття до революції 1917 р. український театр в Царській Росії був 
єдиним місцем, де прилюдно могло звучати українське слово. Тому українці 
так міцно трималися українського театру, і можна сказати з повним правом, що 
українське театральне мистецтво було найулюбленішою галуззю українського 
мистецтва в часи лихоліття українського народу [1, 3]. 

Український театр періоду національнокультурного піднесення 20х рр. 
ХХ ст. прагнув бути духовною трибуною народу, увібрати складні перипетії 
українського життя, допомогти їх осмисленню новими засобами художнього 
впливу, новою мистецькою технікою. 

Протягом 50–60х рр. український театр виглядав досить консервативно; 
найскромніші зрушення в бік сценічної умовності, авангардизму піддавалися 
нищівній критиці. Домінував сценічний «реалізм» зразка середини ХІХ ст. Ли-
ше в 70–80х рр. стають відомі більш оригінальні рішення таких режисерів як 
А. Скибенко, С. Сміян, В Афанасьєв, С. Король, М. Шейко [2, 337]. 

Проголошення незалежності України викликало злет національного духу, 
нові надії. У цей період було досягнуто значних успіхів у поширенні українсь-
кої мови, як державної, було прийнято чимало Законів, спрямованих на іденти-
фікацію української культури. 

Головним змістом українських культурних оновлень і відродження була 
робота багатьох дослідників, ентузіасти, практиків, з реконструкції деформова-
ної культури. Значна робота в цьому напрямку проводиться створеною в останні 
роки Національною комісією з питань повернення в Україну культурних цінностей 
при Кабінеті Міністрів України. Так, організована нею державна програма 
«Повернуті імена» інтегрує зусилля багатьох інституцій, зокрема Національної 
Академії наук, Українського фонду культури, товариства «Україна», Фонду спри-
яння розвитку мистецтв України, спрямовані на висвітлення невідомих фактів 
української культури. В архівах, музеях, бібліотеках України створюються спе-
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ціальні відділи, де поширюється інформація про українську культуру в зарубіжних 
країнах [10, 178]. 

Протягом останніх двох років було проведено чимало міжнародних конфере-
нцій, фестивалів, виставок, де стали реабілітовані імена Михайла АндрієнкаНечи-
тайла – відомого художника театру, скульпторів – Олександра Архіпенка та 
Григорія Крука, композитора Федіра Акименка, режисера Леся Курбаса і багатьох 
інших. 

У сфері художньої культури відбулися найбільш радикальні зміни. Наміти-
лися принципово нові тенденції і у галузі театрального мистецтва: якщо з початку 
український театр був орієнтований в основному на сільського глядача, то сьогодні 
такий глядач майже не обслуговується, а значить, в театральному середовищі 
з’явилися нові орієнтири. Театр виходить на міжнародну арену, часто нехтуючи те-
матикою та проблематикою актуальною для українського глядача. 

Разом з тим, сьогодні театральні митці зіштовхнулися з проблемою куль-
турного рівня публіки, що значно знизився. Значна частина населення України 
мало обізнана з українською, російською та зарубіжною класичною літерату-
рою. Є театри, які задоволені цією обставиною: «Не знають Лесі Українки, зна-
чить буде цікавіше дивитися, в театрі і пізнають». Добре, якщо такий глядач 
зрозуміє хоча б сюжетну лінію твору, тут вже не до підтекстів і філософського 
осмислення відомих тем, відображених у творах генія. Театральні діячі вважа-
ють, що театр часто йде шляхом задоволення невибагливих потреб. 

Важливою традицією розвитку українського театру був і є його високий, 
(порівняно з іншими країнами), фольклоризм. Театр повинен не просто підтри-
мувати етнографічну культуру як таку (бо в її масових осучаснених формах не-
мало «шароварщини»), а ставити на одне із головних місць в її збереженні 
якісний рівень, тобто відродження української етнографічної культури в її кра-
щих класичних зразках. 

Особливістю національного театру є також те, що в основній своїй формі 
він є репертуарним. Репертуарний театр – тип, що історично склався, і який має 
беззаперечні достоїнства. Стабільність, осілість – ті умови зросту культури, яка 
проявляє себе і у різноманітному репертуарі, і у можливості ставити серйозні 
вистави, не дивлячись на масовий смак, вихований серіалами. Репертуарний те-
атр дозволяє не просто зібратися заради однієї постановки, а й створює умови 
для збереження творчої атмосфери, пошуку, розвитку для самих акторів. Якщо 
ми хочемо, аби український театр зберіг національну ідентичність, залишався 
художнім явищем, небезпечно реформувати його за законами ринкової еконо-
міки. Фінансове становище українських театрів є дуже різним; воно великою 
мірою залежить від їхнього статусу (національний, обласний, міський) та роз-
ташування (столиця, велике місто чи невелике містечко). Сукупні доходи теат-
рів коливаються від кількох сотень тисяч гривень у малих міських театрів до 
десятків мільйонів у національних театрів Києва. Структура фінансових надхо-
джень у всіх театрах є подібною: 

– бюджетне фінансування – 70–80%; 
– доходи від основної діяльності – 15–25%; 
– інші надходження – 5–10%. 
Сьогодні потрібна театральна реформа, яка буде спрямована на поліп-

шення фінансування театрів.  
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Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розглянутої теми, проте 
все ж можна визначити проблеми, що впливають на збереження ідентичності теа-
трального мистецтва:  

– незадовільний господарчий стан та матеріальна база мистецьких закладів; 
– недостатні обсяги, недосконалі механізми бюджетного фінансування; 
– недостатня підтримка недержавних некомерційних мистецьких організацій; 
– недостатній культурний рівень переважної більшості глядача; 
– відплив мистецьких кадрів в інші сфери та за кордон; 
– недоступність високого національного мистецтва для широкого загалу. 
У подоланні проблем, що постали перед театральною справою України 

важливу роль відіграє державна культурна політика. Після участі України в 
Програмі оглядів національних культурних політик Ради Європи у 2008 році 
було визначено цілі, що їх має досягти держава; стратегії їх досягнення для 
розвитку сучасного мистецтва України. Зокрема наголошується на підтримці 
національного академічного мистецтва, удосконаленні механізмів держзамов-
лення та закупівлі мистецьких творів, посиленні державної підтримки гастрольної 
діяльності вітчизняних митців, поліпшенні якості, доступності й асортименту ми-
стецьких послуг, розвиткові мережі навчальних закладів культури і мистецтв [5, 
154–155]. 

Також для розвитку театрального мистецтва, збереження його національ-
ного духу та традицій необхідно на законодавчому рівні захистити національну 
культурну спадщину, культурні цінності. Саме тому велике значення має факт 
прийняття Закону України «Про культуру» від 14 грудня 2010 року спрямова-
ний на збереження унікальних культурних цінностей, що мають виняткове іс-
торичне, художнє, наукове та інше культурне значення для формування 
вітчизняного культурного простору і визначають внесок українського народу у 
всесвітню культурну спадщину [7, 16]. 
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СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 
У статті проаналізований вплив глобалізаційних процесів, що потужно розгорта-

ються у світі, на мистецтво сучасності, яке поступово стає знаряддям багатих країн у зма-
ганнях за право домінування на світовому культурному просторі.  

Ключові слова: глобалізація, масова культура, сучасне мистецтво, позасвідоме, мані-
пуляція, артринок. 

 
In the article the influence of globalist processes on contemporary art, widely devel-

oping in nowadays world, are analyzed. Because of that the art becomes to be a tool of 
reach countries to have the right of domination in a world cultural space. 

Key words: globalization, mass culture, contemporary art, unconscious, manipulation, 
artmarket. 

 
Глобалізація потужною трансформаційною хвилею із кожним днем все 

більше докорінно змінює наше життя, настирливо і впевнено проникаючи в усі 
його сфери. Вона поставила людську цивілізацію, яка по суті і спричинила її 
виникнення, перед фактом свого існування й примусила усіх нас замислитися 
над причинами та наслідками цих глобальних перетворень. Попри оптимістичні 
надії на об'єднання людства під гаслами загальнолюдських цінностей утвори-
лося безліч проблем, що суттєвим чином ставлять під загрозу реалізацію цих 
гуманістичних принципів. 

Розробкою глобалізаціної проблематики займались С.Б. Кримський, 
В.Л. Іноземцев, В.І. Толстих, О.С. Панарін, В.Г. Табачковський, А.В. Толстоухов, 
П. Бьюкенен, Л. Харрісон, С. Хантінгтон та інші. 

Мета статті – дослідити глобалізаційні процеси, які, трансформуючи 
усі сфери життєдіяльності людини, не можуть не впливати й на тенденції, що 
відбуваються у мистецькому просторі сьогодення. На розвиток мистецьких 
явищ сучасності впливають як об'єктивні явища глобалізації, що виявляються у 
взаємозалежності мистецтва та соціального й науковотехнічного розвитку люд-
ства, так і політична стратегія неолібералізму, завдяки якій мистецтво стає зна-
ряддям багатих країн у змаганнях за право домінування на світовому 
культурному просторі. У цьому контексті достатньо розповсюдженим стає пе-
реконання, радикально озвучене азербайджанським філософом і художником 
Теймуром Даімі, який вважає, що «глобалізація як легітимна експансія однопо-
лярного англосаксонського світу — це світоглядний кошмар...», її суть «в агре-
сивнонав'язливому експорті постмодернізму в світ, розповсюдженні по всій 
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планеті гнійного ментального вірусу під прикриттям зовнішньо бездоганних 
ідеологічних лозунгів (демократії, плюралізму, свободи). Це є приведенням усіх 
існуючих у світі модусів мислення й духовних парадигм до єдиного загально-
планетарного знаменника  євроамериканської цивілізаційної моделі» [1]. 

Ці критичні висловлювання у достатньо різкій манері ілюструють побою-
вання багатьох авторів, що акцентують увагу на негативних наслідках глобалі-
заційних явиш, серед яких «на першому місці стоять уніфікація культурно-
історичних форм, нівеляція цінностей, відділення знаків від ціннісних смислів, 
наслідком чого стає тотальна симулякризація культурного простору, втрата су-
б'єктної ідентичності (історичної, національної, етнічної, особистісної)» [2]. 

Альтернативою цим песимістичним побоюванням цілком слушно висту-
пає позиція, відповідно до якої ідеї глобалізаційної всезагальності, універсаль-
ності, стають реальною можливістю об'єднання світу під гаслами загально-
людських, зрозумілих і прийнятних для всіх цінностей. Подолання спожи-
вацько-гедоністичних настанов й перекодування сучасних суспільств на 
постматеріалістичні ціннісні орієнтири безумовно можливе лише на основі об'-
єднаних зусиль усього людства. Й невипадково, «в історичному досвіді само-
свідомості культури ідея цілісності, універсальності протягом багатьох століть 
не сприймалася як загроза, а скоріше, навпаки, виступала як деякий культурний 
ідеал. Прообраз єдиного світу закладений в основних світових релігіях, в ідеї 
суперекуменізму, в різних гуманістичних концепціях, до пошуку універсалій 
прагнула філософська думка, (...) мистецтво відтворювало образ єдиного ціліс-
ного світу, а з XIX ст. цілеспрямовано велися пошуки універсальної художньої 
мови» [2]. 

Але незважаючи на позитивну потребу створення єдиного світового спів-
товариства, ідею відновлення колективної відповідальності людства за своє 
майбутнє, відкритості до культурного діалогу, глобалізаційні процеси несуть у 
собі також цілу низку ризиків та небезпек світового масштабу. Окрім глобаль-
ної екологічної загрози, перед людством постає загроза глобальної культурної 
руйнації, маніпулятивно спрямованої задля підкорення найбільш слабких та 
вразливих культурних ареалів за допомогою деструктивних мистецьких тенде-
нцій, що своїм потужним психологічним впливом послаблюють і, врештірешт, 
знищують традиційні культурні, ціннісні орієнтири. Задля підкорення інших 
народів вже не потрібно іти на них війною – потрібно лише примусити їх при-
йняти прості, модні й спокусливі вихідні, завдяки яким стане можливим ефек-
тивне керування «підкореними» територіями. 

Однією з найефективніших спокус сучасності стала західна модель масо-
вої культури з її коміксами, «мильними» серіалами, бойовиками та різноманіт-
ними проявами попарту, завдяки яким поступово, але настирливо формувалась 
свідомість рядового споживача, вже практично не здатного до критичної реф-
лексії. Поняття масової культури у даному випадку використовується у най-
більш розповсюдженому його значенні, яке застосовується в філософії, 
соціології тощо для характеристики стану культури середини XX століття та 
пов'язується із виникненням та глобальним розповсюдженням засобів масової 
інформації (радіо, телебачення, інтернет). Вже у радянській енциклопедії, на 
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нашу думку, дається достатньо ґрунтовна та чітка характеристика феномену 
масової культури, незважаючи на існуючу ідеологічну заангажованість подіб-
них видань того часу. Разом із іншим там зазначається, що «через систему ма-
сової комунікації масова культура охоплює переважну кількість членів сус-
пільства, через єдиний механізм моди орієнтує, підкорює усі сторони люд-
ського існування: від стилю оселі та одягу до типу хобі, від вибору ідеологічної 
орієнтації до форм і ритуалів інтимних відносин; претендує на охоплення й 
підкорення культури усього світу, його культурну «колонізацію» [3]. 

Відчуваючи загрозу подібної «колонізації», колишній СРСР та інші краї-
ни соціалістичного табору до моменту свого розпаду завдяки мінним кордонам 
«залізної завіси» у певній мірі утримували цю експансію споживацтва, надзви-
чайно жорстко протиставляючи їй ідеологічно структуровану культурну систе-
му, яка, врештірешт, не змогла витримати потужного натиску західного світу. 
Утворення значної кількості незалежних, але ще достатньо слабких держав 
призвело на початку 90х р. вже минулого століття до їх стрімкого захоплення 
потужною масовою культурою Заходу. Процес перекодування людської свідо-
мості почав активно діяти у вільному просторі молодих країн, призвичаюючи 
новохрещених споживачів до «закордонних» цінностей. Мистецтво замість уні-
кальних творів почало із конвеєрною швидкістю продукувати товар, ставши ві-
ртуозним інструментом маніпулятивного впливу на позасвідомість. На думку 
Пітірима Сорокіна, «як комерційний товар для розваг, мистецтво все частіте 
контролюється торгівельнимп ділками, комерційними інтересами та віянням 
моди» [4]. Він слушно зазначає, що подібне мистецтво створюється лише зара-
ди релаксації, споживацтва, розваг та задоволення. Воно покликано заспокою-
вати хворобливу нервову систему та стимулювати сексуальну енергію. Масова 
індустрія зорієнтована насамперед на попит споживача, вона не розрахована на 
створення істинних, вічних цінностей. Вона «призводить до масової продукції 
минущих «хітів» та недовговічних «бестселерів». [4] 

Сучасна людина практично опиняється в ситуації облоги сумнівних, але 
надзвичайно привабливих цінностей масової культури. Однак, ця проблема ви-
являється достатньо складною й неоднозначною. З одного боку, ми маємо не-
обмежений доступ до різноманітної інформації і в змозі (за бажанням) 
самостійно обирати ціннісні орієнтири. Ніхто нам не заважає купити квиток до 
філармонії, замість квитка на концерт однієї з численних попзірок. Також, на 
перший погляд, немає нічого поганого у тому, щоб отримувати задоволення від 
перегляду «мильного» серіалу або розважального шоу з метою релаксації після 
тяжкого робочого дня. З іншого боку, потужний пресинг масової індустрії, за 
відсутності сильних вольових настанов особистості, здатний призвичаювати 
нашу психіку до такої надзвичайно розповсюдженої спокусливої релаксації. 
Мистецтво попарту привчає невибагливого глядача до сприйняття «культових» 
робіт Енді Ворхола у вигляді яскравого тиражування всесвітньо відомих персо-
нажів на кшталт Мерілін Монро або коміксоподібних шедеврів Роя Ліхтен-
штейна чи колажних варіацій Роберта Раушенберга. Серіальнорозважальна 
атмосфера сучасного телебачення із часом викликає у своєї постійної аудиторії 
синдром майже наркотичної залежності, у стані якої людина беззастережно по-
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глинає масивні дози маніпулятивної інформації у вигляді постійно повторюва-
ної реклами та майстерно відрежисованих інформативних блоків. Середньо-
статистичній людині набагато простіше та зручніше у даній ситуації спокійно 
плисти за течією й не опиратися цим надто приємним спокусам. 

На думку відомого європейського куратора, теоретика та критика сучас-
ного мистецтва Акіллє Боніто Оліва, «саме попарт і став результатом того, що 
прийнято називати глобалізацією в мистецтві... У цьому сенсі мистецтво Аме-
рики, від «живопису дії» й через попарт до мінімалізму, продовжує дюшанівсь-
ку лінію в мистецтві, яка звільняється тут від своєї ідеологічної складової та 
стає лабораторним експериментуванням з матеріалами з метою створення 
об’єктивно нової художньої мови» [5]. 

Але результатом цього «звільнення» стає повний волюнтаризм та безвід-
повідальність як перед сучасністю, так і перед майбутнім. Глобальними стають, 
на жаль, цінності масової культури, які, зазвичай, практично не мають відно-
шення до вічної тріади істини, добра і краси. їм на зміну приходить культ на-
силля, сексу й безмірного споживацтва. «Ефект від глобалізації у першу чергу 
виявляється у сфері масової культури і полягає в тому, що нескладна, скроєна 
за певним лекалом розважальна продукція захоплює серце, душу і розум масо-
вого обивателя, готового по всьому світу до бездумних насолод голлівудськими 
бойовиками, мильними операми, музикальною попсою, крикливою модою й 
вульгарним дизайном. Якщо глобальна економічна система забезпечує цирку-
ляцію фінансового капіталу, то попкультура забезпечує циркуляцію масових 
культурних цінностей» [6]. 

Під впливом цих процесів сучасна людина все більше віддаляється від 
своїх коренів, пов'язаних із цінностями традиційної культури. Духовна спад-
щина минулого, яка протягом багатьох століть була джерелом базових життє-
вих орієнтирів, поступово витісняється на другий план, поступаючись місцем 
новим, «прогресивним» віянням, що позбавлені будьяких обмежень та заборон. 
Нарешті відбувається омріяне Фрейдом вивільнення первісної енергії позасві-
домого та її повнокровне втілення у різноманітних сферах новомодної масової 
культури. Мистецтво безвідмовно поглинає усі заборонені в минулому бажан-
ня, миттєво трансформуючи їх у комерційно привабливий продукт масової ін-
дустрії. Як песимістично зазначає Жан Бодрійяр, «мистецтво розчинилося не у 
піднесеній ідеалізації, а у загальній естетизації повсякденного життя, воно зни-
кло, поступившись місцем чистій циркуляції образів у трансестетиці банально-
сті» [7]. 

Але масова, зрозуміла культура не в змозі повною мірою спокусити більш 
освідчені, більш претензійні верстви населення, які завжди тяжіли до інаковостї 
та елітарності. Таким більш винахідливим демономспокусником стало у світо-
вому просторі сучасне, так зване актуальне мистецтво, яке взагалі не ставило за 
мету подобатись масовій аудиторії, а й навпаки – намагалося безперервно її 
дратувати, самоутверджуючись у подібному протиставленні. Воно постулює 
себе, за висловлюванням ОртегиіГассета, мистецтвом для «обдарованої меншо-
сті». «Нове мистецтво, вочевидь, не є мистецтвом для всіх, як, наприклад, мис-
тецтво романтичне: нове мистецтво звертається до особливо обдарованої 
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меншості. Звідси – роздратування у масі. Коли комусь не подобається витвір 
мистецтва саме оскільки воно зрозуміло, ця людина відчуває свою «перевагу» 
над ним, і тоді роздратуванню немає місця. Але коли річ не подобається тому, 
що не усе зрозуміло, людина відчуває себе приниженою, починає неясно підо-
зрювати свою неспроможність, неповноцінність, яку намагається компенсувати 
обуреним, розлюченим самоствердженням перед лицем твору» [8]. 

Таким чином, сучасне, актуальне мистецтво, з одного боку, отримало мо-
жливість спростовувати усі закиди на свій бік, зараховуючи незгодних до сірої 
когорти «усіх», а з іншого боку, стало потужним інструментом підкорення та 
духовної руйнації так званої «обдарованої меншості», яка у прагненні відмежу-
вання від народних мас потрапляє у набагато більшу небезпеку – небезпеку сві-
домого прийняття деструктивноруйнівних орієнтирів світу псевдоцінностей. 

Отже, сучасне (актуальне) мистецтво «поступово входить у згоду із рит-
мом глобалізації, яка стандартизує економічні й фінансові структури, створюю-
чи із різноманітності форм її пряму протилежність – однаковість» [9]. 

Воно стає потужним знаряддям формування необхідних психологічних 
настроїв у суспільстві, що активно використовується в політиці культурних 
експансій більш розвинених і багатих країн по відношенню до більш залежних і 
слабких, інструментом підкорення та ідеологічної обробки, каналом передачі 
необхідної інформації, що поступово, але наполегливо формує каркас суспіль-
ної свідомості. Так званий «експорт» демократичних цінностей окрім відверто 
агресивних іракськоафгаиськобалканських варіантів набуває маніпулятивнос-
покусливого вигляду мистецької анестезії, в результаті якої рівень інтоксикації 
суспільства досягає критичних меж і стає загрозливим для його подальшого іс-
нування. Але найбільш страшна руйнація відбувається на індивідуальнопсихо-
логічному рівні – на «продуктах» сучасного, актуального мистецтва вихо-
вується ціле покоління, «нова» генерація молоді, для якої вигляд розчленованих 
тіл, замордованих тварин та жахливих видовищ стає буденністю, яка не викли-
кає ані протесту, ані жалю, ані відрази. Фрейдівське «незадоволення культу-
рою» активно реалізується його нащадками й виражається у звільненні 
тваринної енергії позасвідомого у безмежному просторі сучасного мистецтва. 
Але лікувальні властивості психоаналізу у даному випадку вже будуть малоефе-
ктивними – глобальний характер сучасних процесів зі швидкістю епідемії розпо-
всюджує хворобливі тенденції по всьому світу, інфікуючи свідомість новоство-
реними вірусами руйнації. 

Сучасне, актуальне мистецтво претендує сьогодні на елітарність, проти-
ставляючи себе масовому продукту. Класичні естетичні орієнтири проголошу-
ються застарілими, прекрасне вже не є пріоритетом для митця, а скоріше 
навпаки – воно є вектором, що віддаляє нас від актуальної сучасності, лише за-
нурюючи у минуле, до якого немає вороття. Потворне, примітивне, деструкти-
вне, руйнівне – ось невеликий перелік домінант сьогодення, розрахованих на 
так звану «обдаровану меншість». Незгодні проголошуються ретроградами, їм 
пропонується ознайомитися з «абеткою» сучасного мистецтва, лише після ви-
вчення якої вони будуть підготовлені для його сприйняття. Майже на кожний 
закид у бік «актуального» його адепти мають старанно заготований набір стан-
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дартних відповідей на захист свого священного фантому. Західні інституції в 
унісон шаленому попиту старанно готують цілі армії кураторів, які своїм чисе-
льним десантом підкорюють все нові й нові території, привертаючи до своїх 
лав енергійну, але ще ідеологічно не сформовану молодь, що стає благодатним 
ґрунтом для формування нового, «актуального» коду сучасності. Шалені кошти 
вкладаються у цю обробку. Але руйнація свідомості коштує набагато менше, 
аніж відверта воєнна експансія. Тому сучасне мистецтво стає стратегічною 
зброєю у великих глобальних перегонах, головна мета яких – змагання наддер-
жав за контроль на світовому культурному просторі. Глобалізаційні бренди у 
цих перегонах стають вдалим прикриттям мегазавойовницьких амбіцій. Замість 
інтеграції людства на базі загальноприйнятних, загальнолюдських духовних 
орієнтирів, відбувається планомірне отруєння світового культурного простору 
під лицемірною егідою його об'єднання. 

Відбувається повальна комерціалізація мистецтва. Глобальні мистецькі 
мегапроекти сучасності на кшталт Венеціанської бієнналє, німецької 
Documenta, французького FІАС, швейцарського АртБазель тощо, авторитарно 
спрямовують мистецький мейнстрім у прогнозоване русло жорсткого артринку. 
Основним, домінуючим критерієм стає «прибутковість і продажність» [10, 117|. 
Так звані «твори» сучасного мистецтва стають вигідним об'єктом капіталовкла-
день, який, за прогнозами всюдисущих артдилерів, вже через декілька років бу-
дуть лише зростати в ціні. Сучасний покупець, що не є перекупником, для 
якого артторгівля є лише бізнесом й джерелом отримання коштів, вже не є, як 
раніше, цінителем, шанувальником мистецтва, який при придбанні роботи ке-
рується відчуттям власного естетичного смаку. Він просто вкладає кошти – йо-
му байдуже що це – нерухомість, земля, картини, автомобілі, аби це у 
перспективі приносило прибуток і, бажано, працювало на твій імідж. Йому 
байдуже, що твори актуального мистецтва почасти жахливі й огидні – важливо, 
що він віддав за них шалені кошти. Адже на сьогоднішній день не завжди до-
статньо бути лише вельми заможнім, бажано мати репутацію «прогресивної» 
особистості, що іде «в ногу із часом» і знається на сучасному мистецтві, та ще й 
вкладає в нього немалі кошти. Наприклад, на останньому мистецькому ярмарку 
світового масштабу АртБазель, який заслужив звання Олімпійських ігор артсві-
ту, за даними представника женевської галереї Krugier, гіпсова робота Пабло 
Пікассо «Персонаж» була продана через п'ять хвилин після відкриття експози-
ції за 15 мільйонів доларів, а жахлива казкова деструкція із п'яти скульптур 
спаплюжених гномів, створена відомим сучасним художником із ЛосАнжелеса 
Полом Маккарті, «пішла з молотка» за не менш казкову суму – 3 мільйона до-
ларів! [11]. Важко собі уявити подібну ситуацію, наприклад, за часів Веласкеса, 
роботи якого також продавалися за величезні кошти ще за життя автора, але, на 
відміну від теперішніх «шедеврів», завдяки тому, що були прекрасними і до-
сконалими, а не жахливими й потворними. Окрім цього, автор мав можливість 
отримати за них такі величезні суми лише завдяки своїй геніальності й надзви-
чайній майстерності, що здобувалася протягом багатьох років кропіткою що-
денною працею, чого не можна сказати про сучасних авторів, які тиражують 
свої «шедеври» із карколомною швидкістю й без зайвих зусиль. Головне – ма-
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нінулятивний маркетинг та потужна реклама, за допомогою яких андерсенівсь-
ка казка про «голого короля» в сучасному світі вже мало відрізняється від реа-
льності. 

Жан Бодрійяр ставить подібним явищам достатньо професійний діагноз: 
цей артринок «влаштований за зразком оборотного капіталу фінансового ринку: 
це  спекуляція, всезагальна ленна залежність, яка, здається, не має іншої мети, 
аніж як кинути виклик закону вартості. Цей ринок мистецтва більше схожий на по-
кер або потлач – на науковофантастичний сюжет у гіперпросторі цінностей» [7]. 

Філософ із сумом зазначає, що безглуздо шукати в сучасному мистецтві 
будьяке естетичне призначення. Воно виносить нас за дужки як прекрасного, 
так і потворного, не даючи можливості робити будьякі висновки, прирікаючи 
нас на байдужість [7]. Але з цим не у повній мірі можна погодитися, оскільки 
сучасне, актуальне мистецтво не залишає нам можливості знаходитися у стані 
байдужості, як правило, воно провокує на агресивні, негативні імпульси, що ав-
томатично виникають внаслідок споглядання «актуальних» творів. Завдяки 
надзвичайно потужній артшокотерапії, Деміан Херст зробив собі ім'я, ставши 
найбагатшим художником сучасності. Відрубані коров'ячі голови, обліплені 
купою мух, розчленовані акули у формаліні, муляж підвішеної корови із розпо-
ротим черевом та виваленими нутрощами тощо ледве можуть налаштовувати 
нас на відчуття байдужості. Жах, відраза, обурення — ось невеликий перелік 
того, що відчуває нормальна людина при погляді на подібні шедеври. Відверто 
кажучи, людина, що турбується про чистоту свого внутрішнього світу й взагалі 
не буде забруднювати свою психіку подібними речами, а не те що намагатися 
зрозуміти їх концептуальну значущість. 

На жаль, до подібних умовиводів приходять далеко не всі. Зазвичай, на 
виставки подібного масштабу вишиковуються величезні черги переважно мо-
лоді, на яку ці заходи, насамперед, й розраховані. Окрім цього, безкоштовно 
ведеться потужна просвітницька робота, завдяки якій західні й вітчизняні «мет-
ри» артринку доводять надзвичайну концептуальну значущість подібних робіт, 
що через відразливе й потворне допомагають нам вийти за межі буденності й 
доторкнутися до справжньої, істинної творчості. 

А насправді це безпрограшний психологічний прийом – відчуття жаху від 
побаченого максимально потужно впливає на людську позасвідомість, завдяки 
чому відбувається ефективне запам'ятовування твору, що викликав негативні 
емоції. Активізація позасвідомих тваринних інстинктів (куди нам подітись від 
доктора Фрейда) – благодатне поле для сучасних артманіпуляторів, й було б 
дуже дивно, якщо б вони цим вміло не користалися. 

Як слушно зазначає Олександр Панарін, в сучасній культурі постмодерну 
домінують мефістофельські начала, «негативним поняттям, які означають «по-
засвідоме», «небуття», «вигадка», «потворне» (...) віддається явна перевага» 
[10, 196]. 

Окрім цього сучасне, актуальне мистецтво надзвичайно тяжіє до демон-
страції відвертої сексуальності, яка іноді межує із порнографічністю, тим самим 
роблячи акцент на максимальній візуалізації людської тілесності й чуттєвості. 
«Емансипована чуттєвість сьогодні стає ставкою у великій глобальній грі». [10, 
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289] «Народам країн, позбавлених справжнього суверенітету — разом із соціа-
льними гарантіями й іншими досягненнями класичного модерну, глобалісти 
пропонують у вигляді компенсації небувалий набір засобів символічного задо-
волення, пов'язаних із потаканням насамперед «репресованій чуттєвості» (у пе-
ршу чергу сексуальній)» [10, 289]. 

Постмодерністський культ тілесності спонукає представників сучасного 
мистецтва до щонайбільш натуралістичної передачі людського тіла завдяки пе-
редовим досягненням науковотехнічного прогресу. Але намагаючись до дріб-
ниць наблизити створений образ до існуючої реальності, вони вихолощують з 
нього загадковість, неоднозначність, глибинність. Це мертвонароджене ство-
ріння стає черговим симулякром, оболонкою без внутрішньої суті, големом, ті-
ла якого навряд чи торкнеться дихання життя. Таким чином, демонстрація 
деструктивної потворності, відвертої сексуальності, технократичної формотво-
рчості, позбавленої глибинного змісту, стають у переважній більшості (оскіль-
ки завжди є винятки із правил) головними атрибутами сучасного, актуального 
мистецтва, яке аж ніяк цього не цурається. 

Знаходячись між «молотом» попарту і «ковадлом» актуального мистецт-
ва, психіка сучасної людини почасти не витримує і піддається руйнівній транс-
формації, стаючи здобиччю та мішенню винахідливих маніпуляторів. Згадки 
про прекрасне все частіше асоціюються лише з минулими періодами людської 
історії й відвідування класичних музеїв на якийсь час вгамовує естетичну спра-
гу справжніх цінителів не менш справжнього мистецтва. Народження визнач-
них творів мистецтва в умовах сучасності стає більше виключенням з правил – 
потужна індустрія артринку настирливо приборкує або ламає інакомислячих, й 
лише одиниці в змозі протистояти цьому потужному наступу. 

Але, незважаючи на достатньо песимістичну констатацію реального стану 
речей у просторі мистецтва сучасності, потрібно шукати вихід із цієї хворобли-
вої ситуації. І як вже зазначалося у цілому ряді робот, присвячених проблемі 
глобалізації, лише підвищення статусу моральних, релігійних та особистісних 
цінностей у процесі подальшого розвитку людської цивілізації може дати нам 
шанс увійти у стадію одужання. Мистецтво, як і всі інші сфери культури, не 
може більше керуватися ідеями споживацтва, повного волюнтаризму й свавіл-
ля, прикриваючись при цьому принципами повної, нічим не обмеженої свободи 
творчості. Насамперед митець повинен відчувати внутрішню відповідальність 
за ті ідеї, які він несе у цей світ через свої роботи. Мистецтво завжди виконува-
ло виховну функцію, впливало на свідомість та позасвідомість людей, форму-
вало їх світогляд, задаючи базові ціннісні орієнтири. Воно не може повністю 
дистанціюватися від цих обов'язків, інакше  на ньому буде лежати відповідаль-
ність за можливу духовну руйнацію й занепад усієї людської цивілізації. Ідеали 
істини, добра та краси не можуть бути чимось застарілим – вони належать до 
вічних цінностей, і будь яке новомодне прагнення до минущих новацій не змо-
же підірвати їх загальнолюдської значущості. І якщо на основі саме цих глоба-
лізаційних ідеалів буде відбуватися інтеграція усього людства, ми можемо 
сподіватися на реалізацію позитивного сценарію нашого майбутнього. 
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Розглянуто відродження традицій меценатства в культурному розвитку сього-

денної України. Особливу увагу приділено меценатській діяльності підприємців – ко-
лекціонерів. 
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Considered traditions of philanthropy in the cultural development of today's Ukraine. 

Particular attention was paid patronage of businesses  collectors. 
Key words: art, philanthropy, business, businessman collection. 
 
Соціальноекономічні та політичні зміни на початку ХХІ ст. зумовили не-

обхідність відновлення традицій меценатства в культурі України. 
Проблеми розвитку меценатства в Україні привертають дедалі більшу 

увагу широкої громадськості, державних і політичних діячів, економістів, соці-
ологів, культурологів. Тема меценатства сьогодні є надзвичайно популярною й 
актуальною. 

Мета роботи полягає у дослідженні відродження традицій меценатства 
в культурному розвиту України на початку ХХІ ст. 

Ми можемо говорити, що національні традиції меценатсва в Україні ся-
гають своїм корінням незапам’ятних (у прямому сенсі цього слова) часів. 
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Ф. Ступак звертав увагу на прояви давньоруського меценатства: «...Князь 
Ярослав Мудрий був відомим покровителем мистецтва й науки. Благодійність і 
меценатство руських князів продовжувались деякий час ще й після розпаду 
Київської Русі. У цьому випадку, мабуть, можна говорити про те, що вони по-
чинають набувати формального значення державного заступництва у вигляді 
заснування бібліотек, шкіл, широкого заохочення в переписуванні книг, 
літописів тощо» [1, 21]. 

Однією з найбільш яскравих сторінок історії українського благодійництва 
та меценатства стала доба «мазепинського ренесансу». 

На українському грунті в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. була сформувана 
верства національно й культурносвідомих підприємцівмеценатів. Можемо го-
ворити лише про окремі прецеденти – благодійницьку діяльність родин Сими-
ренків, зокрема Василя Симиренка, Григорія Ґалаґана, Євгена Чикаленка, 
батька й сина Рильських, братів Бродських, кілька поколінь Терещенків, Тар-
новських та інших. 

Найбільшого розмаху набула меценатська діяльність у другій половині 
XIX ст., коли промислове купецтво усвідомило свою економічну й соціальну 
потугу. Ця діяльність була перервана в 1917 р. з причин ліквідації промислово-
го купецтва як класу. Вона відновлюється в Україні після розвалу СРСР і 
реставрації капіталізму, однак у нових умовах, на якісно іншій соціальній та 
ментальній базі й має характер, докорінно відмінний від традиційної. 

Розглядаючи основні аспекти, характерні риси та особливості діяльності 
меценатів, необхідно оцінити вагомі здобутки науковців, їхній внесок у дослі-
дження державного регулювання діяльності благодійників та меценатів і вплив 
цих осіб на соціальнополітичні процеси в Україні. Меценатська діяльність як на 
державному, так і на регіональному рівні перебуває у стані відродження та ста-
новлення; меценатство як особлива форма благодійності потребує вдоскона-
лення законодавчої бази та популяризації серед громадськості за допомогою 
інформаційних заходів; необхідно зазначити, що у сфері меценатства робляться 
спроби з боку держави створити умови для його розвитку, забезпечення для 
всебічного доступу культурних надбань, формування високих духовних запитів 
громадян нашої держави. 

Меценатська діяльність в культурному розвитку спрямована, в першу 
чергу, на забезпечення доступу всіх верств населення до культурних цінностей, 
надання допомоги талановитій молоді, охорону, збереження і примноження 
культурної та мистецької спадщини. 

Пізнання минулого і осмислення сучасності нероздільні. Однак актуалі-
зуються все ж не об'єктивні якості певної історикокультурної системи, а її об-
раз, відображення, суб'єктивне уявлення про неї наступних поколінь. 

Досліджуючи сучасний досвід меценатства в культурі України звернемо 
увагу на імена меценатів: бізнесмен і громадський діяч Віктор Пінчук, бізнес-
мен Сергій Тарута, бізнесмен і народний депутат Рінат Ахметов, бізнесмен і 
народний депутат Олександр Фельдман, бізнесмен і депутат столичної міськра-
ди Дмитро Андрієвський, промисловець Джус Володимир, громадський діяч 
Омелян Миколович Антонович, громадський діяч Михайло Байрак, українсь-
кий політичний та державний діяч, колекціонер, меценат, письменник, драма-
тург, доктор філософії в галузі права і започаткував громадську організацію 
«Клуб меценатів» Олександр Володимирович Прогнімак та інші.  
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Особливо хочеться відзначити меценатську діяльність Олександра Про-
гнімака. 

Олександр Прогнімак народився в місті Донецьк, в сім'ї шахтаря. Закін-
чив Київське суворовське училище, Вище військове училище інженерних 
військ та військ зв'язку. Навчався у Військовій академії, служив у Збройних си-
лах на офіцерських посадах в Одеському, Туркестанському, Далекосхідному та 
Київському військових округах та у частинах спеціального призначення в Аф-
ганістані. Олександр Прогнімак покинув ряди вже української армії у військове 
званні – полковник. Займаючись підприємницькою діяльністю об'єднав ряд 
підприємств в асоціацію «Форум». 

Перебуваючи на державній службі, Олександр Прогнімак заступає на по-
саду заступника начальника відділу промисловості та розвитку інфраструктури 
Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації. Був Головою По-
стійної комісії Київради з питань культури та інформаційної політики, членом 
громадської ради при КМДА з питань культури, мистецтва та охорони культу-
рної спадщини, членом комісії з питань найменувань та пам'ятних знаків вико-
навчого органу Київради (КМДА).  

Олександр Прогнімак – один з найвідоміших українських колекціонерів 
предметів старовини: древніх географічних та астрономічних карт, книг, ікон і 
живопису. Колекцію іконопису Прогнімака (600 ікон) експерти називають збо-
рами національного рівня. Однією з кращих на Україні вважається також коле-
кція букіністика Олександра Прогнімака. Вона включає в себе понад 10000 
книг, серед яких такі раритети як «Апостол» Івана Федорова, Острозька біблія, 
Біблія Зосими, «Требник» Петра Могили та ін.. У зібраннях живопису Прогні-
мака є роботи таких всесвітньо відомих художників як Олекса Новаківський, 
Йосип Бокшай , Федір Манайло, Анатоль Петрицький, Давид Бурлюк; у колек-
ції старовинних карт представлені близько 200 стародавніх карт. Особливу іс-
торичну цінність мають дві карти 1478 з Римського видання географічної праці 
Клавдія Птолемея, карти французького картографа та інженера Гійома Левас-
сера де Боплана і старовинні астрономічні карти відомого німецького астроно-
ма і математика XVII ст. Йоганна Доппельмайра (англ.). 

Спільно з відомим бізнесменом Сергієм Тарутою Олександр Прогнімак 
заснував фонд «АртІнвест», основна мета якого – повернення на Україну пред-
метів культури і мистецтва, у 2009 р. започаткував громадську організацію 
«Клуб меценатів», основною метою діяльності якої є відродження та збережен-
ня національних культурних традицій, а також сприяння розвитку української 
культури та мистецтва.  

Крім того, Олександр Прогнімак є засновником «Алекс Арт Премії», що 
присуджується в сфері культури, мистецтва та освіти. За власними ескізами по-
будував церкву в Чапаєвці (м. Київ). 

Однією з яскравих сторінок історії українського меценатства стала діяль-
ність Сергія Тарути. 

Сергій Тарута народився в селі Виноградне Донецької області. Закінчив 
механікометалургійний факультет Жданівського металургійного інституту (ін-
женермеханік), факультет менеджменту управління Донецької державної ака-
демії управління (менеджер зовнішньоекономічної діяльності). 

Працював на Жданівському (тепер – Маріупольському) заводі «Азов-
сталь», у тому числі – начальником відділу зовнішньоекономічних зв'язків. 
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Він співзасновник зовнішньоторговельної фірми «Азовімпекс», виконав-
чий директор новоствореної корпорації «Індустріальний Союз Донбасу» (ІСД), 
голова ради директорів ІСД, президент футбольного клубу «Металург» (До-
нецьк). 

З 1998 р. – депутат Донецької облради, член постійної комісії з питань 
землі та природних ресурсів і був членом Ради підприємців при Кабінеті Мініс-
трів України. 

Сергій Тарута нагороджений Орденом «За заслуги» ІІІ (2006) і II (2009) 
ступенів. А у 2011 р. «Фокус» поставив Таруту на 9е місце серед найбагатших 
українців. 

С. Тарути відомий нам благодійною діяльністю та колекціонуванням 
предметів старовини глибокої (зокрема, трипільської та скіфської культур). 

Великий вклад в історію меценатства у формуванні світових мистецьких 
колекцій зроблений Сергієм Платоновим.  

Платонов Сергій Миколайович – колекціонер. В 1991р. продавши та об-
мінявши свою колекцію живопису на старожитності, разом з українським міль-
йонером Сергієм Тарутою заснував приватний музей «ПлаТар» (Платонов-
Тарута) – це не тільки скіфське золото, це й трипільська кераміка, і античні 
прикраси, чаші, амфори, і римські фрагменти скульптур, світильники, амулет-
ниці, візантійські підвіски, фрагменти матеріальної культури Київської Русі 
тощо.  

Колекція налічує близько 10 тисяч унікальних пам'яток, які розповідають 
про глибинну і вагому історію нашої країни протягом 8 тисяч років. Лише ви-
сока культура, глибокий патріотизм та нестримне бажання залишити на 
історичній Батьківщині пам’ятки спонукали засновників зібрати і зберегти для 
майбутніх поколінь такий вагомий здобуток. Колекція високо оцінена 
фахівцями і може бути представлена для огляду світовій громадськості. 

«Серед всіх культурних проектів Індустріального союзу Донбасса (ІСД) 
колекція національної спадщини «ПлаТар» являється частиною моєї душі, рів-
но як і посвятою моєму дорогому, другові Сергію Платонову, натхненнику цієї 
колекції, Меценату з великої літери, чию справу я маю честь продовжувати ра-
зом з його сином Миколою», – казав Сергій Татрута. 

Зібрана Платоновим археологічна колекція «ПлаТар» налічує тисячі екс-
понатів, у тому числі унікальних. В колекцію входять предмети матеріальної 
культури народів, що жили в давнину на території Україні: скіфів, сарматів, гу-
нів, готів, греків, слов'ян. Засоби для поповнення колекції Платонову приносив 
бізнес – видобуток та переробка каменю на Житомирщині.  

У 2001 р. Сергій Платонов передав у дар народу Україні колекцію з 1315 
унікальних предметів культури різних племен і народів, що населяли територію 
нашої держави, з епохи неоліту, бронзового та раннього залізного віку, а також 
раритети часів античних держав Північного Причорномор'я. У подарованої 
експозиції були представлені експонати часів кіммерійців, скіфів, сарматів, 
ранніх слов'ян і Київської Русі, кілька історичних цінностей ХII – ХVII ст. Тоді 
ж пан Платонов пояснював, що до колекціонування старожитностей його під-
штовхнув прикрий факт масового вивезення з України її історичних цінностей 
та унікальних витворів мистецтва, саме з цієї причини він вирішив збирати ре-
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чі, що вважаються національним надбанням українського народу, і передавати 
їх до музеїв [4]. 

Мрією всього життя Сергія Платонова було створення в Києві спільними 
зусиллями колекціонерів та шанувальників мистецтва музею історичних цінно-
стей найвищого світового рівня. 

У 2004 р. зібрання старожитностей колекціонера було офіційно зареєст-
ровано як недержавна частина музейного фонду України. «Так що колекція те-
пер, по суті, належить народу, – прокоментував цей факт Сергій Платонов. – 
Адже моє зібрання контролюється державою. Я, наприклад, не маю права про-
дати або обміняти предмети, що входять до нього». 

Унікальну колекцію золотих, срібних і бронзових цінностей передав у дар 
Національному музею історії бізнесмен і колекціонер Сергій Платонов. Вар-
тість експонатів оцінюють в десяткисотні мільйонів доларів. Вперше за останні 
100 років українському музею передають колекцію такою вартістю. 1315 екс-
понатів було знайдено в Криму, переважно в Керчі та Бахчисараї. Цінності ар-
хеологи датують епохою енеоліту (четвертетретє століття до нашої ери), 
представлені також золоті прикраси кочівників і ранніх слов'ян І – ІV століть 
нашої ери. 

Вперше для широкого загалу виставлені скарби культури Отомань ХVІІ – 
ХІІ ст. до нашої ери. Це найдавніші прикраси і зброя, знайдені на території су-
часного Закарпаття. На церемонії передачі колекції був присутній і президент 
України (Леонід Кучма. – Н.К.), якому колекціонер Платонов подарував, мож-
ливо, найдавніше втілення вітчизняної символіки. Історики стверджують, що це 
фрагменти одягу Князя Володимира із зображенням Тризуба. 

Сам же меценат Сергій Платонов зазначив, що у музейних фондах Украї-
ні перебувають не більше 10 % істинних цінностей, а 90 % – в руках у мафії. За 
його словами, колекцію він передав без будьяких умов. Тепер її зможе подиви-
тися всі бажаючі. Вона розміщена на території КиєвоПечерської Лаври в музеї 
історичних цінностей. 

Платонова Сергія Миколайовича, Голову Правлінні Акціонерного Това-
риства «Петроімпекс», за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної 
економіки, заслуги в розвитку економічного співробітництва з іншими держа-
вами, діяльну підтримку вітчизняного виробника, визначну благодійну даль-
ність, вірність лицарським ідеалам та високий професіоналізм нагороджено 
Орденом Святого Станіслава ІІІ ступеня з врученням йому Командорського 
Хреста, а також вписати ім'я, кавалера Ордена Святого Станіслава ІІІ ступеня, 
до «Золотої книги кавалерів Ордена Святого Станіслава в Україні». 

Нажаль в 2005 р. перестало битися серце Сергія Миколайовича Платоно-
ва – славетного мецената. Але пам’ять про нього залишиться назавжди в історії 
України. 

Досліджуючи питання меценатства в культурному розвитку України мо-
жемо стверджувати, що традиції меценатства відроджуються на сучасних тере-
нах. Так, газета «ДЕЛО» в 2009 р. склала перший в Україні рейтинг «Кращі 
меценатські програми Україна». Були опубліковані підсумки рейтингу, критерії 
оцінки та експертні групу.  

Зараз в історії українського меценатства зароджується новий спосіб ме-
ценатської діяльності – від стихійної допомоги до системного підходу. Таку 
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практику, властиву бізнесу, привнесли в цю сферу Віктор Пінчук та Ринат Ах-
метов. Їх досвід реалізації меценатських проектів більшість експертів оцінили 
як найбільш інноваційний та має високий соціальний ефект. Працюють вони в 
різних областях. Для Віктора Пінчука – це сучасне мистецтво, а Рінат Ахметов 
серйозно взявся за реставрацію культурноархеологічних заповідників. 

Рейтинг «Кращі меценатські програми України» (2008 і перша половина 
2009 р.) оцінював такі види меценатства як «Підтримка і розвиток образотвор-
чого мистецтва. Допомога мистецьким музеям», «Збереження культурноістори-
чної спадщини. Допомога історикоархеологічним музеям та заповідникам», 
«Розвиток і популяризація культури. Підтримка талантів», «Підтримки та роз-
витку музики, театру, кіно», «Підтримка та розвиток літератури».  

В програмі «Підтримка і розвиток образотворчого мистецтва. Допомога 
мистецьким музеям» та «Збереження культурноісторичної спадщини. Допомога 
історикоархеологічним музеям та заповідникам» відзначені такі учасники: Вік-
тор Пінчук з проектом PinchukArtCentre – виставкова та освітня діяльність та 
премія PinchukArtCentre для молодих художників Український павільйон на 
53й Венеціанській Біена; Ринат Ахметов – з програмою відновлення Націона-
льного музею народної архітектури та побуту в с. Пирогово та реставрації Бу-
динку Митрополита в «Софії Київській». Запуск вебсайту з архітектури 
України «Архітектурний процес»; Сергій Тарута – виставка українських старо-
житностей «Україна: від Трипілля до Київської Русі», організована Музеєм на-
ціонального культурного надбання «ПлаТар» у США. У рамках програми 
«Україна – світові. Виставка українських старожитностей» Україна: від Трипіл-
ля до Київської Русі», організована Музеєм національної культурної спадщини 
«ПлаТар» у Варшаві. У рамках програми «Україна  світові». Виставка «Велика 
цивілізація Старої Європи: КукутеньТрипілля (VIIII тис. до Р.Х.)», «Гетьмансь-
ка столиця» (благодійний внесок); Сергій Тарута та Олександр Прогнімак за-
снували виставку «Православна ікона Росії, України, Білорусії» в рамках 
програми «Нація і духовність» та Фонд «Арт Інвест», придбання та відновлення 
українських творів мистецтва, що представляють загальнонаціональну цінність; 
Олександр Фельдман  програма «Спадщина», допомога музеям, примноження 
музейних зібрань, повернення культурних цінностей, допомога археологічним 
експедиціям в Харківській області, підтримка історичних, історіографічних та 
етнографічних шкіл Харкова, програма «Пам'ять і подяка», реставрація і вста-
новлення пам’ятників та меморіальних комплексів радянським воїнам і жерт-
вам фашизму, галерея візуальних мистецтв «АВЕК» та інші. 

Досліджуючи меценатську діяльність в культурі України на початку ХХІ 
ст., не можна не звернути увагу на розвідку українських журналістів. 

В 2009 р. Анна Ахметова в своїй статті «В Киеве Тарута выставил на обо-
зрение золото скифов из разграбленных крымских курганов» написала про ска-
ндальну діяльність музею «ПлаТар». 

Віктор Зубенко 2010 році написав розгромну статтю про діяльність при-
ватного музею «ПлаТар», що в музеї такого рівня речі невідомого походження, 
частина яких ймовірно здобута грабіжницьким шляхом, а інша частина – грубі 
підробки. 

«У квітні 2008 р. в Національному музеї у Варшаві Ющенко разом з по-
кійним президентом Лехом Качинським відкрив археологічну виставку з коле-
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кції «Платар». З цього приводу обурилися польські археологи і практично всі 
провідні польські ЗМІ. 

Через скандал дану виставку в Польщі максимально швидко згорнули. 
Тоді ж «платаровці» хотіли організувати подібну виставку в Будапешті, але 
угорці відмовилися її приймати. Не вдалося показати приватні «давнини» і в 
Канаді. 

У лютому 2010 р. (знову!) до інавгурації президента від імені колекції 
«Платар» митрополит УПЦ МП Володимир підніс Януковичу перстень, який 
«за легендою» в 11 столітті візантійський імператор Костянтин Мономах пода-
рував київському князеві Всеволоду Ярославовичу. Однак як тільки зображення 
персня потрапило в ЗМІ, фахівці відразу ж заявили, що це груба підробка, ви-
конана на рівні слюсаря ПТУ. 

А вже цієї осені вони в черговий раз вляпалися в скандал в виставкою 
своїх археологічних скарбів у США. «ПлаТаровці» намагалися ввести в оману і 
американців, яким розповідали, що в США приїдуть речі з КиєвоПечерської 
Лаври, і українську громадськість. Загалом, вони довго намагалися привернути 
до себе увагу і це їм вдалося» [3]. 

Хоча в пресі існують статті про сумнівну діяльність приватного музею 
«ПлаТар» і ми не можемо обминути увагою ці факти, але у наведених вибірко-
во фактів і свідчень досить, щоб переконатися, наскільки широким і різномані-
тним є меценатство в культурному розвитку сучасної України. 

Вважаємо зайвим подальше нагромадження українського меценатства та 
імен найвизначніших меценатів, оскільки й викладене вище дозволяє зробити 
принципово важливий висновок про відродження в історії української культури 
повнокровної, вагомої традиції національного меценатства. 

Отже, на українському грунті сформувалася верства національно й куль-
турносвідомих підприємцівмеценатів та громадських діячівмеценатів. Можемо 
говорити про меценатську діяльність Р. Ахметова, В. Пінчука, І. Воронова, 
Д. Андрієвського, О. Фельдмана, Є. Черняка та інших. 

Цей теоретичний висновок варто враховувати при вирішенні практичних 
завдань сьогодення і створенні дійової інфраструктури недержавної підтримки 
культури в Україні. 
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НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ В КЛУБАХ УКРАЇНИ 
 
У статті розкриваються головні напрями соціальнокультурної діяльності клубів 

в Україні. Аналізуються специфіка та особливості кожного напряму.  
Ключові слова: клуб, соціальнокультурна діяльність, напрями соціальнокульту-

рної діяльності 
 
The article focuses on the main directions of the social and cultural club activities in 

the Ukraine. It analyzes the specificity and features of each direction. 
Key words: club, social and cultural activities, directions of social and cultural 

activities. 
 
Здійснення соціальнокультурної діяльності в сучасних клубах України 

залежить від соціальних та політичних процесів, які відбуваються в суспільстві, 
законодавчої бази, матеріальнотехнічного та фінансового забезпечення, кадро-
вих ресурсів тощо. Відомо, що в нинішній суспільній ситуації клуби, як і інші 
соціокультурні заклади, втративши стабільну фінансову підтримку держави, 
шукають, з одного боку, альтернативних джерел фінансування, а з іншого, но-
вих форм та напрямів клубної роботи. Тому дослідження напрямів соціально-
культурної діяльності клубів в Україні є актуальним для подальшого розвитку 
теорії і методики клубної практики, для підготовки фахівців, здатних працюва-
ти в нових соціальних, політичних та економічних умовах. 

Сучасними українськими та зарубіжними науковцями (Н. Бабенко, К. Ви-
гузова, В. Воловик, О. Гриценко, Л. Жаркова, Є. Клюско, Ю. Ключко, С. Комі-
саренко, Л. Новікова, А. Мироненко, Н. Останіна, І. Петрова, Н. Самойленко, 
Ю. Стрельцов, О. Терехова, В. Туєв, Н. Цимбалюк та ін.) досліджені різні аспекти 
клубної діяльності. Зокрема, вони визначили характерні ознаки сучасного клубу; 
обґрунтували його можливості як одного із активних засобів формування куль-
тури дозвілля, який забезпечує людині розвиток, стимулює її потребу творчо 
діяти у будьякій сфері; дослідили умови організації сімейного дозвілля у клуб-
них закладах; розглянули питання модернізації закладів клубного типу; запро-
понували інноваційні форми клубів, здатні надавати комплекс соціокультурних 
послуг; визначили позитиви системи «клуб – бібліотека»; запропонували шляхи 
реалізації виховного потенціалу громадської думки в діяльності установ куль-
тури клубного типу; з’ясували можливості упровадження зарубіжного досвіду 
організації культурнодозвіллєвої діяльності у практику вітчизняних клубів; пи-
тання планування клубних заходів на основі вивчення дозвіллєвих переваг на-
селення; можливості клубів в освітньовиховній системі, їх інформаційно-
освітній потенціал.  
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Незважаючи на значну кількість наукових публікацій з проблем діяльнос-
ті клубів, в українському клубознавстві відсутні комплексні дослідження функ-
ціонування сучасних українських клубів як соціальнокультурних центрів, що 
негативно позначається на прогнозуванні соціальнокультурної діяльності клубів.  

Метою нашого дослідження є обґрунтування основних напрямів соціаль-
нокультурної діяльності в клубах України (культурноосвітнього, ціннісноорієн-
таційного, художньотворчого, дозвіллєвого, рекреаційнорозважального, 
спортивнооздоровчого), що надасть можливість доповнити існуючі клубознавчі 
дослідження та сформувати більш цілісну картину діяльності сучасного клубу.  

Культурноосвітній напрям соціальнокультурної діяльності вивчається як 
складова загального процесу соціальнокультурного розвитку особи і представ-
лений цілеспрямованою та організованою діяльністю, яка забезпечує засвоєння 
людиною наукових знань, а також формує вміння і навички набувати їх. Актуа-
лізують культурноосвітній напрям швидкі темпи соціального і науковотехніч-
ного прогресу, які призводять до зростання наукової інформації та швидкого 
морального старіння раніше набутих знань. Саме тому зростає роль самостійної 
роботи дорослих з підвищення загальнокультурного рівня, виробничої кваліфі-
кації, вміння навчатися у вільний час. Можливості для самовдосконалення та 
самоосвіти людина має у вільний час, а значний потенціал для реалізації зазна-
чених можливостей мають клуби, у яких задовольняються культурноосвітні ін-
тереси та потреби населення. З цією метою в клубах організовуються 
різноманітні курси з вивчення іноземних мов, роботи на комп’ютері, пошиття, 
вишивання, в'язання тощо, тренінги, майстеркласи. Усі вони допомагають на-
бути не лише теоретичних вмінь, а й практичних навичок. Самоосвіта в клубі 
здійснюється у формі читання, участі у семінарахпрактикумах, дискусіях, діло-
вих іграх, екскурсіях, прослуховуванні музики, переглядах науковопопулярних 
та документальних фільмів. Освітню спрямованість мають і заняття у декорати-
вноприкладних гуртках, участь у туристичних екскурсіях, спортивнодозвіллє-
вих заходах, інтелектуальноігрових та пізнавальнорозважальних програмах.  

Комплексний характер діяльності клубу дозволяє збирати під одним да-
хом людей, різних за вміннями та інтересами, створює умови для їх спілкуван-
ня і взаємного збагачення. Навіть епізодична участь в них збагачує людину 
новими знаннями і досвідом, що також впливає на розвиток особистості. Тому 
клуби мають значний потенціал культурноосвітнього впливу на відвідувачів. 
Однак ефективне використання цього потенціалу вимагає від клубів постійно 
удосконалювати матеріальнотехнічне, кадрове, інформаційнометодичне забез-
печення.  

Протягом останніх років багато клубів пропонують населенню нові за 
формою та змістом культурноосвітні послуги: інтерактивні екскурсії, інформа-
ційноправові заходи, інноваційні програми додаткової освіти, тренінги для спе-
ціалістів різних галузей. Популярними серед населяння стали послуги, які 
допомагають краще орієнтуватися в сучасному суспільстві, в нових досягнен-
нях науки та техніки, допомагають у професійному зростанні: надання юриди-
чних послуг; курси іноземних мов; консультації для батьків; психологічні 
тренінги й практикуми. 
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Культурноосвітня діяльність є важливим та необхідним компонентом за-
гального процесу розвитку людини, проте вона не вирішує всіх завдань соціа-
льнокультурного формування особистості. Найефективніше це відбувається у 
тому випадку, коли пізнання органічно поєднується з оцінюванням. Людина ні-
коли не сприймає події, факти, поведінку інших людей, предмети оточуючого 
світу та наявні знання байдуже. Оцінювання, сприйняття та розуміння люди-
ною будьчого відбиває її ставлення до певного явища і впливає на соціальноку-
льтурну активність особистості. Ціннісноорієнтаційний напрям соціальнокультур-
ної діяльності передбачає використання в клубній роботі досвіду традиційного, 
сімейного, релігійного, шкільного виховання. Формування ціннісних орієнтацій 
у клубі має здійснюватися за активної участі самої людини, яка має можливість 
обирати серед багатьох естетичних, моральних, політичних чи інших життєвих 
пріоритетів. Завдання ціннісноорієнтаційного напряму – навчити розрізняти 
основні явища суспільного життя за такими категоріями, як добро і зло, правда 
і брехня, краса і потворність, справедливість і несправедливість. Ціннісний 
плюралізм корисний лише за можливості критично мислити, об’єктивно 
сприймати інформацію, самостійно формувати індивідуальну систему цінніс-
них орієнтацій та усвідомлювати їх. Ціннісноорієнтаційний напрям спрямова-
ний на формування у населення певних світоглядних, моральних, естетичних, 
політичних, соціальних якостей (позитивне ставлення до людей, патріотизм, 
громадська активність, справедливість, почуття власної гідності тощо). Ефек-
тивність цього процесу формування зростає, якщо він здійснюється цілеспря-
мовано й систематично. Тому він дуже тісно пов’язаний з виховною діяльністю 
[10, 35–36].  

Ціннісне орієнтування спрямоване, передусім, на забезпечення оптималь-
ної взаємодії особи з навколишнім соціальнокультурним середовищем. Цінніс-
ноорієнтаційний напрям, незалежно від того, в яких видах він проявляється, 
завжди спрямований на формування світоглядних, моральних, естетичних по-
нять і суджень.  

Серед існуючих напрямів соціальнокультурної діяльності – цінніснооріє-
нтаційний, не відокремлений від інших, адже ціннісне орієнтування є елемен-
том будьякого виду діяльності. Разом з тим, є багато занять, спрямованих на 
колективне обговорення питань та на вироблення відповідних думок, суджень і 
оцінок, під час яких процес оцінювання відіграє системотворчу роль. Особливої 
уваги заслуговують такі форми ціннісного орієнтування, як диспути, дискусії, 
конференції. Продуктивність їх полягає у можливості включати у процес орієн-
тування елементи дослідження і вироблення колективних рішень. Програми 
дискутивного типу в клубах допомагають людині побачити обговорювану про-
блему, очима своїх співбесідників, визначити наявні погляди і позиції, навчити-
ся уникати помилок, які допускалися іншими, перебороти обмеженість власних 
поглядів. Таке спілкування формує здатність емоційно реагувати на те, що від-
бувається навколо, допомагає відмовитися від негативного досвіду, нейтралізу-
вати і гальмувати небажані зовнішні впливи.  

Важлива роль в системі соціальнокультурної діяльності належить худож-
ньотворчому напряму, внаслідок якого з'являються нові, оригінальні рішення. У 
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процесі творчих занять людина перетворюється із суб’єкта споживання на 
суб’єкт творення. 

Практично кожна самодіяльна група в клубі може стати художньотвор-
чою. Робота над фольклорними зразками, над оригінальними творами поетів, 
драматургів, композиторів, якщо вона не зводиться до сліпого копіювання при-
йомів відомих виконавців, режисерів, хорів, ансамблів, завжди містить елемен-
ти творчості. Використовуючи текст п’єси, нотні чи хореографічні записи, 
самодіяльне клубне об'єднання відтворює авторський твір, надаючи йому реа-
льного звучання і зображення. Співвідношення репродуктивних і творчих еле-
ментів у загальній структурі виконавської діяльності залежить передусім від 
того, наскільки кваліфіковано працюють аматори над виконаним твором. Ху-
дожньотворчий напрям у клубах реалізується шляхом дотримання планування 
художньотворчої діяльності; оволодіння технікою конкретного виду, жанру, 
мистецтва та створення можливостей для її удосконалення; шляхом організації 
колективних, групових та індивідуальних занять; відвідування спеціальних ви-
ставок, музеїв, участі в діяльності інших колективів; відбору творів для репер-
туару, його формування; участі в навчально-тренувальних заняттях та репетиціях; 
підготовки художнього твору для показу глядачам; демонстрації його глядачам; 
обговорення показу; критичного аналізу роботи; складання плану на майбутнє.  

Художньотворчий напрям соціальнокультурної діяльності в клубах тісно 
пов’язаний з дозвіллєвою діяльністю, що заслуговує на особливу увагу. Сучас-
на дозвіллєва діяльність, незважаючи на її необов’язковий характер, потребує 
чіткої, цілеспрямованої організації соціальнокультурними інститутами. Знач-
ний і поки що недостатньо реалізований потенціал в організації дозвілля різних 
категорій населення мають клуби. Особливість полягає в тому, що в них дозвіл-
лєва діяльність здійснюється не лише для відвідувачів, а й за їхньою допомогою, за 
добровільною, активною участю у підготовці та проведенні культурно-дозвіллєвих 
програм: свят, урочистих ритуалів та обрядів, вечорів відпочинку, масових гулянь, 
дискотек, конкурсів, змагань тощо [5, 21].  

Дозвілля як складне соціокультурне явище виконує різні завдання: від 
простого відпочинку та отримання задоволення окремими особами до важливих 
соціальних завдань – пропагування моральних та етичних цінностей, традицій, 
формування громадської думки суспільства в цілому.  

Позитивом клубного дозвілля є можливість застосовувати диференційо-
ваний підхід. Зокрема, популярними формами роботи з дітьми молодшого шкі-
льного віку є дитячі ранки та масові ігри, театральні вистави та спортивні 
змагання, інсценізації та спортивні конкурси.  

Найприйнятнішими формами дозвіллєвої роботи з дітьми підліткового ві-
ку є рольові ігри, театралізовані розважальні програми, танцювальні вечори, ві-
ртуальне дозвілля. У старшому шкільному віці формуються світогляд, сталі 
інтереси, актуальним стає вибір професії. Тому популярністю користуються ді-
лові ігри, інтелектуальні турніри, КВК, театралізовані «капусники», конкурсно-
розважальні програми.  

Серед клубних дозвіллєвих форм найпривабливішими для студентської 
молоді є розважальноігрові програми, вечори відпочинку, дискотеки. Цікаві для 
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студентів клуби, які спеціалізуються на спортивному та туристичному дозвіллі. 
Дозвіллєва робота зі студентською молоддю повинна відповідати таким вимо-
гам: надавати можливість для просвітництва; розвивати творчу та суспільну ак-
тивність; організовувати спілкування; забезпечувати відпочинок та розваги . 

Дорослі люди мають значно менше вільного часу ніж діти, підлітки та 
молодь. Більшість мають сім’ї, тому їхнє дозвілля найчастіше проходить у сі-
мейному колі, особлива увага звертається на організацію сімейного дозвілля. 
Аналіз клубних заходів дорослого населення доводить: з віком зменшується ін-
терес до розважальних програм і зростає до інформаційнопізнавальних; чолові-
ки частіше за жінок відвідують вечори відпочинку, дискотеки, а жінки надають 
перевагу концертним програмам [8, 84].  

Окрема категорія клубної аудиторії – люди похилого віку. На жаль, в 
Україні не надається належна увага організації дозвілля для цих людей. Біль-
шість клубних дозвіллєвих об’єднань людей похилого віку створені ними і ді-
ють за їхній кошт (клуби любителів кіно, поезії, мистецтва, об’єднання 
ветеранів). Міжнародного визнання набула діяльність клубівбудинків, функції 
яких полягають в удосконаленні форм і методів дозвіллєвої діяльності й обслу-
говування людей похилого віку; у розвитку народної творчості, ініціатив осо-
бистості та її самодіяльності на основі активної участі в роботі закладу; у 
створенні умов для виступів майстрів, художніх колективів, окремих виконав-
ців, а також представників різних галузей науки, культури, освіти; у задоволен-
ні інтелектуальних і творчих потреб та інтересів цієї соціальної верстви [10, 
234–235].  

До основних ознак клубного дозвілля належать добровільний характер, 
можливість вибору дозвіллєвих занять, диференційований підхід до різних ка-
тегорій клубної аудиторії, неформальне спілкування, можливість реалізації тво-
рчого потенціалу. 

В умовах постіндустріального суспільства, яке характеризується постій-
ними нервовими та фізичними перенапруженнями людей у процесі трудової ді-
яльності, особливого значення набуває відновлення психофізіологічних сил, 
покращення самопочуття, зняття нервової напруги та звільнення від небажаних 
стресів, що здійснюється за допомогою такого виду соціальнокультурної діяль-
ності в клубах, як рекреаційнорозважальний.  

За підрахунками соціологів сучасна людина має достатню кількість віль-
ного часу, який вона може використовувати для відпочинку та свого фізичного 
і психологічного оздоровлення. У сучасному динамічному житті не можна зні-
мати втому та перенавантаження лише спонтанним природним шляхом. У су-
часних умовах раціонально організована рекреаційнорозважальна діяльність не 
тільки відновлює сили людини, а й надає їй нових імпульсів для творчого роз-
витку [1, 362]. 

Рекреаційнорозважальний напрям реалізується через рекреаційну функ-
цію соціальнокультурної діяльності шляхом включення особистості у творчу, 
ігрову, спортивну, туристичну діяльність, участь у роботі гуртків та клубних 
об’єднань. Рекреаційний потенціал клубів реалізується внаслідок змінюваності 
видів дозвіллєвої діяльності, спілкування з іншими, змагання, мистецтва, фізи-
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чних навантажень, інтелектуальних програм [9, 33]. Це можливо під час прове-
дення розважальноігрових та шоупрограм, конкурсів, вечорів відпочинку та 
розваг, танцювальних вечорів, театралізованих комплексних ігрових програм 
(типу КВК), спортивнотуристичних програм тощо. Для забезпечення рекреа-
ційної ефективності певного соціальнокультурного заходу клубним працівни-
кам необхідно дотримуватися рекомендацій фахівців з медицини, психології, 
педагогіки щодо оптимального співвідношення різних видів і форм дозвіллєвої 
діяльності для різних категорій населення. Важливо, щоб зміст, форми і методи 
клубної діяльності, які використовуються для зняття втоми, психологічного на-
пруження, відповідали віковим, професійним, освітнім та іншим особливостям 
аудиторії. Необхідною умовою здійснення рекреації є відкриття на базі клубних 
закладів ігрових майданчиків, організація вокальнохореографічних, театраль-
них, туристичних гуртків та клубів за інтересами, які створюють умови для від-
новлення душевних і фізичних сил, змістовного проведення вільного часу. 

Отже, сучасні клуби намагаються активно впроваджувати рекреаційноро-
зважальні технології, посилюючи анімаційну складову у сфері культурного до-
звілля, основна функція якої полягає в тому, щоб зробити дозвілля яскравішим, 
веселішим, емоційно насиченим. Сприяє цьому і формування нової інфраструк-
тури різних розважальних закладів клубного типу: торговельнорозважальних 
комплексів, культурноспортивних центрів, нічних клубів, ресторанів, клубівка-
фе тощо. Використовуючи різноманітні форми спілкування, розважальна аніма-
ція має переважно релаксаційний характер, що дозволяє зняти нервове 
напруження, відновити психологічне здоров’я [3, 91–94]. 

Не менш важливою в сучасних клубах є спортивнооздоровчий напрям, 
важливість якого було доведено ще у 20ті рр. ХХ ст. Палаци і будинки культу-
ри, які відкривалися на той час, обов’язково мали приміщення для рухливих 
ігор (спортивні зали, просторі холи або фойє); часто поряд і в адміністративній 
єдності з будинком культури був парк зі спортивноігровими майданчиками. У 
70 – 80ті рр. ХХ ст. великі промислові підприємства прибудовували до своїх 
клубів криті басейни, зимові манежі, тренажерні зали, ковзанки [11]. 

На сучасному етапі особливого поширення набувають екологооздоровчі, 
курортні та спортивні центри, клубнопаркові комплекси. У західних країнах 
спостерігається переорієнтація на активний відпочинок. Про це свідчить під-
тримка владою аматорського спортивного руху, проведення спортивнооздоров-
чих заходів і акцій, інтенсивне створення спортивних клубів з ігровими 
майданчиками, басейнами, ковзанками, відповідним спортивним оснащенням. 
У провідних соціальнокультурних концепціях обґрунтовується важливість ак-
тивних форм відпочинку і розваг, що пояснюється утвердженням в житті кож-
ної людини і суспільства в цілому «культу здоров'я» [10]. Спортивні форми 
соціальнокультурної діяльності посідають значне місце і в традиціях українсь-
кого народу.  

Завдяки технічному прогресу, зростанню популярності та авторитетності 
спортивних занять у ХХ ст., виникло багато нових форм відпочинку, які дотри-
муються принципів спортивної змагальності та спортивних ритуалів. Популяр-
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ними серед населення протягом тривалого часу є програми «Тато, мама, я – 
спортивна сім'я», «Нумо, дівчата!», «Нумо, хлопці!» та інші.  

Таким чином, соціальнокультурна діяльність в клубах має значний потенці-
ал для формування здорового способу життя сучасного суспільства, а розробка 
поліфункціональних соціокультурних програм дозволяє ефективно вирішувати 
комплекс завдань, поєднуючи відпочинок, оздоровлення і спорт. 

Аналіз основних напрямів соціальнокультурної діяльності в клубах дає 
підстави стверджувати, що клуби мають можливість впливати на усі сфери 
життєдіяльності суспільства: виховання, навчання, творчість, ціннісні орієнта-
ції, дозвілля, відпочинок, розваги, спорт тощо. За умови ефективної діяльності 
та залучення до клубних заходів значної частини населення клуби можуть фор-
мувати не лише громадську думку, а й розвивати людину інтелектуально, твор-
чо, психологічно, фізично. Звісно, що запропоноване дослідження повністю не 
вичерпує питання організації соціальнокультурної діяльності в клубах, а лише 
окреслює основні її напрями і потребує подальших ґрунтованих досліджень. 
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Проблема функціонування різноманітних субкультур завжди викликала 

певні дискусії серед учених. Каталізатором інтересу вітчизняних учених послу-
гувало масове захоплення радянської молоді рокмузикою. Тоді з’явилися й пе-
рші статті, монографії радянських музикознавців, культурологів, оцінки яких 
стосувалися впливу пісенної творчості на мислення, поведінку молоді, її спосіб 
життя і ціннісні орієнтації. Проте подібна проблема була піднята і зарубіжними 
вченими (в основному європейськими) в другій половині ХХ ст., що було 
пов’язано із зростанням боротьби на Заході з молодіжним екстремізмом, корені 
якого багато дослідників бачили у «засиллі» рокмузики, її негативному впливо-
ві на молодь.  

Загальні особливості культурних процесів середини ХХ ст. висвітлені у 
наукових працях таких авторів: А. Сохора, А. Цукер, Г. Ашина, А. Мідлера, 
О. Маркова, А. Попова, К. Акопяна, Н. Саркітова, Ю. Божко, Х. Ортегі-і-Гассета 
та інших. Зокрема, широко представлений критичний аналіз культурних проце-
сів другої половини ХХ ст. Х. Ортега-і-Гассет розглядає культуру середини ХХ 
ст. як посередність, спрямовану на задоволення смаків і запитів більшості 
верств населення. 

Вперше категорію «молодіжна культура» використав Т. Парсонс як хара-
ктеристику особливої опозиційної системи цінностей. З одного боку, він вважав 
молодіжну культуру дизфункційним явищем, тому що вона протистоїть тради-
ційній культурі суспільства в силу специфіки юнацької поведінки, яка зміню-
ється від звичайної «впертості» до відкритого протистояння суспільним 
цінностям. З іншого боку, будьякий суспільний процес, в тому числі і утворен-
ня молодіжної культури, вчений розглядав як прагнення соціальної системи в 
цілому зберегти свій нормативний стан. Природно, що внаслідок передавання 
досвіду старшого покоління молоді її соціалізація забезпечується збереженням 
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суспільного устрою. Т. Парсонс вважав цілком логічним бажання молоді посіс-
ти соціальне місце «батьків». Проте адаптація молоді до дійсності світу є скла-
дною. Перехід від дитинства до дорослості, як рух від афективної до 
раціональної поведінки, здебільшого виконує група ровесників («peer group»), 
яка являє собою «вторинну організацію» і покликана допомогти увійти молодій 
людині в доросле суспільство, накопичуючи новий «досвід життя», який відріз-
няється від родини і формальних організацій. Ці культурні утворення полег-
шують підготовку юнацтва до самостійного життя в соціальній системі. «Peer 
groups» випрацьовують особливий стиль поведінки і мислення, за допомогою 
чого їм легше розв’язувати свої специфічні проблеми в повсякденному житті. 
Т. Парсонс підкреслював гіпнотичний вплив «групи ровесників» на свідомість 
молодої людини, яка характеризується «молодіжним архетипом дифузної, афе-
ктивної недиференційованої солідарності з несвідомою ідентифікацією свого 
«Я» з груповим «Ми». Усвідомлення групової солідарності надає юній людині 
почуття впевненості у собі, позбавляє її безпорадності перед дорослим світом. 
Тому, підкреслював Т. Парсонс, «peer group» виконує важливу функцію соціа-
лізації: як особлива форма організації молодих людей вона допомагає освоїти 
нову соціальну роль, що сприяє подальшій інтеграції їх в складну систему су-
часного суспільства [14]. 

Розвиваючи такі теоретичні положення, послідовники Т. Парсонса широ-
ко використовували поняття «peer group» для визначення гомогенних вікових 
груп молоді, зокрема тих, що живуть в одному районі міста і спільно проводять 
свій вільний час. Появу таких груп вони пов’язували зі змінами, що відбувалися 
в західному післявоєнному суспільстві. Такий розвиток «суспільства достатку» 
з новою (споживацькою) культурою, розвитком засобів масової інформації і 
масового мистецтва, а також доступність для молоді середньої і вищої освіти 
стали тими умовами, які дозволяють створювати свій життєвий стиль [1]. Так, 
на думку Ш. Ейзенштадта, для компенсування соціального досвіду молоді лю-
ди зосереджуються на своїй віковій групі. Зокрема у своїх працях «Від поко-
ління до покоління», «Вікові групи і соціальна структура» він зазначає, що в 
сучасних «універсальних» високорозвинених суспільствах, на відміну від при-
мітивних «партикулярних» суспільств, можна спостерігати структурний розрив 
між сім’єю, в якій виховуються діти, і соціальноекономічною системою, де во-
ни мали б зайняти своє місце. Оскільки сім’я має свої непохитні авторитети і 
заборону на певні стосунки, тому не може задовольняти молоду людину у пев-
ній суспільній орієнтації. Це призводить до того, що підліток знаходить її за 
межами родини – в «peer group». Таким чином, у процесі соціалізації, перехо-
дячи з однієї вікової сходинки до іншої, він стає «з’єднувальною рольовою 
сферою» між родиною, малими групами, з одного боку, і макроструктурами су-
спільства, з іншого. Ш. Ейзенштадт, як і Т. Парсонс, підкреслює маргінальний 
статус молоді: «Вже не діти, але ще не дорослі». Прагнучи солідарності в своїх 
малих групах, вони обирають специфічні форми поведінки, створюючи при 
цьому свою специфічну культуру. 

Отже, при структурнофункціональному підході молодіжну культуру не-
обхідно розглядати як важливу соціалізуючу інстанцію, яка має певну незалеж-
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ність стосовно домінуючих в суспільстві загальноприйнятих норм і цінностей. 
На думку західних вчених, «Peer culture» створюється для задоволення специ-
фічних молодіжних потреб і має пошуковий характер адаптивних моделей по-
ведінки у світі дорослих. 

Разом з тим екстремістські дії молоді у Франції, Італії, Німеччині, Англії і 
США наприкінці 60х рр. розвіяли твердження функціоналістів у тому, що за-
вдяки молодіжній культурі молоде покоління засвоює нові соціальні ролі і та-
ким чином швидше вписується в соціальну структуру. Відповідно виникла 
необхідність наукового осмислення такої молодіжної активності, причин вини-
кнення нових соціальних рухів в її середовищі. 

Однією з важливих праць в рамках субкультурної теорії вважається коле-
ктивна монографія «Опір за допомогою ритуалів», написана співробітниками 
Бірмінгемського центру сучасних культурних досліджень. Основною метою ці-
єї роботи є заміна дуже загального і пов’язаного з уявленнями про «безкласо-
вість» поняття «молодіжна культура» більш тонкою картиною різних видів 
молодіжних субкультур і їх взаємостосунків з класовими культурами, а також 
виявлення того, що культурне домінування відтворюється і підтримується 
структурно. Британські соціологи стверджують, що девіантні субкультурні сти-
лі виявляються не просто неусвідомленим віддзеркаленням існуючих норм ро-
бочого класу, але є основою «опору домінуючим уявленням» середнього класу 
про належні форми поведінки, навчання, відпочинку і роботи. 

Таким чином, символічна субкультурна поведінка є, з погляду представ-
ників «теорії субкультур», формою класового опору. Використовуючи «теорію 
найменування», британські соціологи стверджують, що ті, хто має нагоду впли-
вати на формування домінуючої системи цінностей, будучи організованими в 
державні інститути, з необхідністю виявляються носіями закордонних ціннос-
тей. Зовсім не випадково те, що саме представники цих інститутів мають цінно-
сті, відмінні від субкультурних і пов’язані із завданнями підтримки існуючого 
іншого суспільства. З цієї точки зору, молодіжні дівіантні субкультурні стилі 
можуть розглядатися як прояви класової боротьби на ідеологічному рівні за до-
помогою опору нормам, цінностям, стилям через вироблення власних зразків 
культурної поведінки.  

Вироблений британською субкультурною теорією підхід є основним на-
прямом британської соціології про молодь. Критики відзначають, що цей підхід 
драматизує моменти субкультурного «опору», оскільки в поле зору дослідників 
потрапляють тільки самі «видовищні аспекти» молодіжної культури. Будучи 
розглянутими в більш ординарному контексті роботи, відпочинку, сім’ї і шко-
ли, ці аспекти втрачають свою гостроту.  

Таким чином, можна констатувати, що, не дивлячись на істотні відмінно-
сті в теоретичних підходах до вивчення молодіжних субкультур, в сучасній на-
уці склалося, в цілому, несуперечливе розуміння суті даного соціального 
явища. Так, згідно з визначенням англійського соціолога С. Фріса, субкультура 
– це соціальна, етнічна або економічна група з особливим власним характером 
в межах загальної культури суспільства. Саме в такому розумінні соціологи 
вперше використовували це поняття для визначення культурних зразків поведі-
нки і цінностей у різноманітних молодіжних меншинах в межах плюралістич-
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них суспільств (одними з перших в цій перспективі були дослідження субкуль-
тури мормонів у США і китайська субкультура в Англії) [5]. 

У ряді робіт, присвячених соціології молоді (Брейк, Хол, Джеферсон), 
молодіжні субкультури визначалися як системи значень, засобів виразу, стилів 
життя, створювані групами молоді, що знаходяться в підлеглих структурних 
позиціях як реакція на домінуючі системи цінностей [5]. 

Соціальноантропологічна концепція М. Мід припускає розгляд молодіж-
них субкультурних об’єднань у контексті проблематики поколінь. На її думку, 
існує три типи культури: постфігуративна, конфігуративна і префігуративна. Їх 
відмінності обґрунтовуються орієнтацією нового покоління або на досвід стар-
ших, або на знання, або на заперечення традицій попередніх поколінь. Залежно 
від типу культури формуються певні властивості і стандарти поведінки, досить 
відмінні одне від одного. М. Мід дала тлумачення молодіжної субкультури, а та-
кож контркультури, характеризуючи їх як форми префігуративної культури [3]. 

Оригінальне визначення субкультури було дано англійським соціологом 
Д. Хебдіге, в контексті семіотики і соціальних комунікацій. З його точки зору, 
субкультури репрезентують «шумові» (як протилежні звуку) перешкоди у впо-
рядкованій послідовності, провідній від реальних подій і феноменів до їх уяв-
лення в засобах інформації. У цьому значенні субкультура являється свого роду 
часовим блокуванням в системі комунікацій, які формують образ навколишньої 
дійсності. Подібного роду комунікативні порушення небезпечні для соціальною 
порядку тим, що демонструють умовну природу домінуючої системи ціннос-
тей, що склалася [5]. 

Важливого значення британські соціологи надавали класовій приналеж-
ності молодих людей, що забезпечувало їм доступ до матеріальних і символіч-
них благ суспільства. У будьякому складному стратифікаційному суспільстві 
взаємодіють різнорідні культурні елементи. Головними є культури класів, а 
субкультури – це спосіб життя дрібних соціальних груп. За характеристикою 
М. Брейка, субкультури обов’язково включають в себе елементи класових 
культур, тому що її учасники є одночасно і членами певної класової культури, 
але як можуть і розділяти її цінності, так і бути в опозиції [13]. Молодіжні суб-
культури, вважають британські соціологи, чітко диференціюються за класови-
ми лініями: 

– «прошкільні» субкультури представників середнього класу, які орієнто-
вані на навчання та конформне існування; 

– «вуличні» субкультури підлітків з робітничого класу, які сповідають 
цінності маскулинності; 

– «антишкільні» субкультури тінейджерів низьких соціальних прошарків, 
які замість занять проводять час у кафе, пивних барах, де вони освоюють цін-
ності, які їм пропонує масмедіа [13].  

Тим не менш, вони підкреслюють, що показник класової приналежності 
не може бути причиною нонконформізму молодіжних субкультур, оскільки во-
на захована в соціокультурних проблемах самого суспільства. Економічні зміни 
визначають кон’юнктури ринку робітничої сили і слугують поштовхом до ре-
форм інституту освіти. Представники низьких прошарків і робітнича молодь в 
таких умовах (особливо незахищені) шукають розв’язання для себе проблем в 
ілюзорному світі субкультури – «культурній сублімації фундаментальних про-
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тиріч суспільства». При цьому субкультури вступають у конфлікт з доміную-
чими цінностями керуючого класу і стають девіантними. 

На думку соціолога Б. Ручкіна, високі швидкості політичних, економіч-
них і соціальних змін у 1990ті рр. створили суперечливий вплив на становище і 
розвиток молоді. В даний момент диференціюючі чинники в молодіжному се-
редовищі виявляються більш зримо, ніж інтегруючі. Останні ж носять в основ-
ному локальний характер, проявляючи себе на мікрорівні, в повсякденному 
функціонуванні субкультурних об’єднань [8]. 

Л. Михайлова відзначає такі особливості молодіжної субкультури: відчу-
ження від старшого покоління, його культурних цінностей, ідеалів, зразків. Ви-
никло воно не сьогодні і виглядає як відсутність значення життя. На цьому фоні 
все очевидніше молодіжна субкультура перетворюється на контркультуру з 
своїми ідеалами, модою, мовою і мистецтвом. Дозвілля все більше стає основ-
ною сферою життєдіяльності молоді. Молодь йде в дозвілля як в захисний пан-
цир, де вона посправжньому вільна. Для молодіжного віку провідними стали 
спілкування, розвага і самоосвіта. Крім того, важливою особливістю молодіж-
ної субкультури є переважання споживання над творчістю [4]. 

До особливостей вітчизняної молодіжної субкультури можна віднести: 
– наявність істотних відмінностей за регіональними і національними 

ознаками; 
– відмінності за майновими ознаками, місцем проживання. Тому навряд 

чи буде правильним вести мову про «золоту молодь» в столицях і про бідну, 
безробітну або провінційну молодь як про єдине ціле; 

– політична апатія, відсутність інтересу до політичного життя; 
– домінування орієнтації на дозвілля, яке набуває гіпертрофованого зна-

чення у свідомості молоді, стає символом загальної задоволеності життям. Яск-
раво виражений акцент на західні, переважно американські, життєві цінності, 
сформовані стандартами і зразками масової культури України 1990х рр. Наслідуван-
ня західним зразкам, зневага до власної національної культури, її традицій…; 

– наростання криміналізації молодіжної свідомості [7]. 
На думку З. Сикевич, важливою характерною межею молодіжної субку-

льтури є емоційноплотське самоствердження молоді разом з пошуками розва-
жального змісту, під впливом групових стереотипів, відносин, установок та 
інтересів [9]. З одного боку, молодіжна субкультура є дзеркалом культури сус-
пільства з властивими йому цінностями, світосприйманням, соціокультурними 
установками, з іншого, вона завжди більше або менше заперечує загальноприй-
няті позиції, хоча б через ґенераційні особливості. Молодій людині через її ві-
кові психологічні особливості властиво, перш за все, емоційночуттєве 
ставлення до культури в цілому і до художньої зокрема. Це виявляється в гли-
боко особовому сприйнятті культурної інформації, в співпереживанні, ототож-
ненні себе з героями творів, наслідуванні своїм вигаданим кумирам, як 
правило, ще не визнаним у суспільстві. 

В рамках молодіжної субкультури можуть зустрічатися і явища, що є сво-
го роду викликом суспільству. Це різні форми стихійного протесту проти сус-
пільних процесів, вираз розбіжності життя, пошук нових ідеалів. Наявність і 
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розповсюдження такої субкультури – ознака кризи культури суспільства, неза-
доволеності людини пропонованими знаннями, цінностями, нормами, зразками.  

Потреба визначення місця нових молодіжних спільнот в соціальній стру-
ктурі повертає дослідників до розробки теми молодіжних субкультур. Так, 
Т. Щепанська вводить для цієї мети термін «лимінальні спільноти» («підвіше-
ні» між соціальними позиціями або згадані вище поняття «екстернальна куль-
тура», тобто та, що «випала» з офіційного русла культури), яку американські 
соціологи вживали для характеристики емігрантських етнічних меншин, кримі-
нальних та богемних субкультур. Виникнення «випавших» спільнот, підкреслює 
вона, пов’язане з проміжністю положення в соціальній структурі (маргінальний 
статус молоді) та протиставленням особистих цінностей загальноприйнятим 
(головна ознака субкультури). На базі довготривалих спостережень за спільно-
тою молодого андеґраунда під назвою «Система» Т. Щепанська розкриває ме-
ханізм створення молодіжних субкультур. 

Секрет полягає у перекодуванні цими молодіжними групами символіки 
«антинорм» в особистісні нормативні уявлення. У системі весь час відбувається 
перегрупування: кожні дватри роки з’являється нова молода когорта, яка несе 
свій символ «антинорм», як код міжгрупового бар’єра. «Поява нового символу (у 
вигляді музики, кольору, одягу тощо) є початком процесу самоорганізації спільно-
ти, точніше, його комунікативної структури», – пише науковець [12, 295]. Дослід-
ник вважає (підкреслює ціннісний еклектизм системи), що вибір символу являє 
собою внутрішню «пружину», яка формує системні угруповання, котрі згодом 
переростають в субкультурні спільноти з особливим типом внутрішніх стосун-
ків і принципом функціонування в суспільстві. Внутрішні зв’язки в них буду-
ються за ієрархічним трихшаровим членуванням, притаманним для 
примітивних культур: лідери («олдові»), головна маса посвячених («піпли»), а 
також ті, що примикають до спільноти новеньких («піонери»).  

На наш погляд, яскравим прикладом дії названих типів соціальних відно-
син в середовищі молодіжних культурних спільнот можна вважати змінність в 
існуванні роккультури в країні за останні 30 років, яка діяла як «ізолят». Нефо-
рмали вивели її на інноваційний рівень, а субкультурне розмаїття 90х рр. лега-
лізувало «протестні» цінності року. Сьогодні, роккультура зникла з офіційного 
горизонту, повернулася в стан «затворниці». В ізоляції їй легше не тільки збе-
регти себе, але й шукати новий об’єднуючий символ. Таким чином, і система, і 
роккультура стали засобом соціального оновлення та поповненням традиції ін-
новаційними формами культурної поведінки.  

Більшість вітчизняних вчених вважають, що конфліктні генераційні від-
ношення виникають в міру світоглядної кризи та зміни духовних основ суспі-
льства. «Соціальні цінності, за якими жили батьки», в новій історичній ситуації 
втратили практичне значення та через це не наслідуються "дітьми", оскільки 
вони неприйнятні для їх теперішнього та майбутнього життя», – робить висно-
вок В.Лісовський [2]. В результаті виникає руйнування наслідування поколінь, 
що призводить до кризи ідентифікації молоді. Вони шукають «альтернативний 
комплекс ідентичності», експериментуючи зі стилями життя, народжуючи суб-
культури, які дестабілізують соціокультурну цілісність суспільства. Крім того, 
різниця у життєвих шансах розщеплює саму молодь, що ще більш збільшує кі-



 319 

лькість «варіацій стилів життя». Соціологи виділяють чотири типи молодіжних 
субкультур: маскультура, контркультура, роккультура та альтернативна куль-
тура, але не уточнюють кожну з них. Але вони підкреслюють важливе для на-
шого дослідництва спостереження: «Поле, на якому розгортається сучасна 
субкультура молоді, поки вміщується в рамках її музичних уподобань та не ви-
ходить зпід впливу молодіжної моди» [11, 113]. Музичні вподобання, як кому-
нікативні символи, стають джерелом виникнення молодіжних субкультур та 
значимими показниками стильової диференціації. 

Отже, молодіжні субкультури ми визначатимемо як нерепрезентативні 
культури, що є складовою молодіжної вікової субкультури, яка, у свою чергу, 
входить до системи культури. Необхідно підкреслити, що в рамках вікової мо-
лодіжної субкультури переплітаються різноманітні цінності, охоплюючи альте-
рнативні переконання, оцінки, картини світу, ідеї та ідеології. Відмінність між 
субкультурами полягає в наступному: субкультури, будучи альтернативними 
локальними комплексами цінностей, відіграють різну роль в системі культури. 
У свою чергу субкультури у більшості випадків не вступають в конфлікт з ре-
презентативною культурою, а мирно співіснують з нею.  
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У статті розглядається проблема культурного статусу міста в аспекті сучасного 

фестивального руху, досліджується історія Міжнародного фестивалю слов'янської 
фортепіанної музики і його впливу на підвищення культурного статусу міста Мелітополя. 
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The paper considers the problem of the cultural status of the city in the modern 

aspect of the festival movement, examines the history of the International festival of Slavic 
piano music and its impact on raising the cultural status of the city of Melitopol. 

Key words: cultural status, the festival movement, the international festival. 
 
Розвиток сучасної музичної культури в регіонах та містах України сього-

дні свідчить про інтенсифікацію усіх складових простору культури суспільства. 
Не є виключенням й музична культура Запорізького краю, яку можна класифі-
кувати як регіональну на підставі особливостей, пов’язаних з історичний мину-
лим, географічним положенням, етнічними характеристиками. Сьогодні вона 
збагачується новими перспективними формами існування, однією з яких є фес-
тивальний рух. На думку С.Зуєва, починаючи з 1990х рр., він охопив практично 
всі міста та навіть села [10, 3]. «Продукт міської семіосфери, фестиваль неод-
мінно пов’язується, а іноді просто ототожнюється з конкретним містом. При 
цьому успіх фестивалю пояснюється розвиненістю культурної сфери, а «про-
вал» – безнадійною провінційністю міста. Виконуючи просторовоідентифіка-
ційні функції, фестиваль одночасно стає учасником «змагання» за статус у 
культурному просторі. Мистецька актуальність фестивалю безпосередньо 
пов’язана з центральною позицією в культурному просторі. Тому схема 
«центрпериферія» стає немов «нехудожнім мірилом» художньої значущості 
проекту. Відповідно і зусилля організаторів фестивалів спрямовані на досяг-
нення непровінційного рівня мистецького заходу. За аналогією до виразу «про 
смаки не сперечаються, але всі сперечання в світі відбуваються саме з приводу 
смаків» і позиція фестивалю як суб’єкта культурного простору в системі коор-
динат «центрпериферія» є завуальованою причиною та предметом постійних 
мистецтвознавчих і культурологічних дискусій»[10, 3]. Теорію фестивалю та 
фестивального руху як комунікативного каналу розвивали П. Паві, К. Жигуль-
ський, Ж. БожеГарн’є, Ж. БожеГарн’є, Г. Ганзбург, О. Дьячкова, О. Зінькевич, 
А. Мізітова, І. Сікорська, Ю. Чекан, О. Чепалов, М. ЧеркашинаГубаренко, 
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М. Шведа та інші [10, 3], С. Зуєв, проблему музичної культури Запорізького 
краю досліджували Т. Мартинюк, В. Мітлицька, О.Макаренко, О. Блінов, Н. Боєва, 
В. Борисенко, В. Мохов, В. Гайдабура, М. Гайдай, Н. Державин, Т. Твердохліб 
та ін. [12, 437491], але культурний статус м. Мелітополя в аспекті проблеми су-
часного фестивального руху ще донині не вивчався. 

Прослідкувати історію Міжнародного фестивалю слов'янської фортепіан-
ної музики й на підставі цього феномену сучасного фестивального руху визна-
чити культурний статус м. Мелітополя. 

Фестиваль слов‘янської фортепіанної музики було створено на базі Мелі-
топольського педагогічного університету імені Богдана Хмельницького у 1999 
р.р., за ініціативи члена правління Асоціації піаністівпедагогів України (ЕРТА), 
Дійсного члена Міжнародної Ради з музичнохудожньої освіти при Президії Росій-
ської Академії Освіти, завідувача кафедри фортепіано, нині й декана факультету 
мистецтв та художньої освіти кандидата педагогічних наук, доцента Феруза С.О. 
Таке яскраве й масове мистецьке явище, перше наприкінці 2000х рр., радикально 
перевтілило культурний простір невеликого міста південносхідної України, оно-
вило його творчий імідж й своєчасно продекларувало причетність до розвитку фе-
стивального руху в Україні. 

Метою фестивалю стала популяризація фортепіанної спадщини слов’ян-
ських композиторів, відкриття нових творчих імен виконавцівстудентів навчаль-
них музичних закладів І – ІV рівнів акредитації, обмін педагогічним досвідом в 
галузі фортепіанної виконавської педагогіки. Резонанс заходу виявився настільки 
сильним, що вже на другий рік проведення він отримав статус міжнародного [11, 1]. 
Окрім основного блоку заходу, в його межах ще проводився й регіональний блок. 

Підвищенню організаційного рівня фестивалю, його резонансу сприяло що-
річне розширення статистичної кількості учасників та географії гостей заходу, що 
брали в ньому участь. Простежимо динаміку учасників Міжнародного фестивалю 
слов‘янської фортепіанної музики на прикладі деяких років його проведення.  

У 2000 р. участь у міжнародному та регіональному блоках фестивалю узяли 
делегації від музичних та педагогічних навчальних закладів України та Росії; зага-
лом – 58 учасників від 32 навчальних закладів [1, 2]. Участь у фестивалі 2001 р. 
узяли делегації від музичних та педагогічних навчальних закладів України, Ро-
сії, Білорусі; загалом на ІІ Міжнародному фестивалі слов’янської фортепіанної 
музики було представлено 127 учасників (85 виконавцівпіаністів, 42 викладача) 
від 40 навчальних закладів [2, 2]. Участь у фестивалі у 2002 р. узяли делегації 
від музичних та педагогічних навчальних закладів України, Росії, Білорусі. За-
галом на ІIІ Міжнародному фестивалі слов’янської фортепіанної музики було 
представлено 126 учасників (66 виконавцівпіаністів, 60 викладачів) від 38 на-
вчальних закладів [3, 2]. У мелітопольському святі музики у 2003 р. взяли 
участь делегації від музичних та педагогічних навчальних закладів України, 
Росії, Білорусі. Загалом було представлено 132 учасника (67 виконавцівпіаніс-
тів, 65 викладачів) від 44 навчальних закладів. Значною подією ІV Міжнарод-
ного фестивалю слов`янської фортепіанної музики, свідченням його широкого 
професійного визнання стала участь в ньому в якості почесного гостя університе-
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ту професора Національної Музичної Академії України імені П.І. Чайковського 
А.О. Лисенко [4, 2]. 

У 2004 р. у Міжнародному фестивалі слов’янської фортепіанної музики взя-
ли участь делегації від музичних і педагогічних навчальних закладів, наукових 
установ, молоді виконавці й викладачіпіаністи з України, Росії, Білорусі та Китаю. 
Загалом було представлено 144 учасника (76 виконавцівпіаністів, 68 викладачів) 
від 45 закладів [5, 2]. Свято музики у 2005 р. зібрало делегації з 28 міст України, 
Росії, Білорусі і Польщі, серед яких: Київ, Харків, Москва, СанктПетербург, 
Мінськ, Варшава, Артемівськ, Вінниця, Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, За-
поріжжя, Керч, Луганськ, Маріуполь, Миколаїв, Рівне, Сєвєродонецьк, Чернігів, 
Ялта, Волгоград, Тула та інші. Своїми думками й творчими здобутками приїхали 
поділитися 145 посланців (72 виконавцяпіаніста, 73 викладача) від 42 музичних та 
педагогічних навчальних закладів[6, 2]. 

У 2006 р. свято музики зібрало делегації з 27 міст України, Росії, Білорусі і 
Китаю, серед яких: Київ, Харків, Москва, СанктПетербург, Мінськ, Донецьк, За-
поріжжя, Кіровоград, Кривий Ріг, Рівне, Чернігів, Бердянськ, Горлівка, Дніпродзе-
ржинськ, Євпаторія, Каховка, Маріуполь, Мелітополь, Сєверодонецьк, Харцизьк, 
Волгоград, Вологда, Саратов, Тула та інші. Своїми творчими здобутками приїхали 
поділитися 147 посланців (73 виконавцяпіаніста, 74 викладача) від 44 музичних та 
педагогічних навчальних закладів [7, 2]. 

У 2007 році участь у культурному заході взяли делегації з 32 міст України, 
Росії, Білорусі, Болгарії і Китаю, серед яких: Київ, Харків, Москва, СанктПетер-
бург, Благоєвград, Мінськ, Донецьк, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Луганськ, Ми-
колаїв, Одеса, Полтава, Суми, Чернігів, Артемівськ, Дніпродзержинськ, 
Дзержинськ, Євпаторія, Керч, Кременець, Маріуполь, Мелітополь, Сєверодо-
нецьк, Харцизьк, Воронеж, Саратов, Сібай, Тула, Красноармійськ, Молодєчно 
та інші. Своїми творчими здобутками приїхали поділитися 152 посланця (88 
виконавцівпіаністів, 64 викладача) від 49 музичних та педагогічних навчальних 
закладів [8, 2]. 

У 2011 р. у фестивалі брали участь 16 студентів музичних академій, 16 – 
педагогічних університетів, 19 – учнів ДМШ та шкіл мистецтв, 23 – студентів 
музичних училищ, 4 – учні спеціальних музичних шкіл при консерваторіях. 
Вони представили 49 навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації [9, 2]. 

Наступний вектор реалізації політики фестивалю – відкриття нових імен 
молодих виконавцівпіаністів, спроможних у майбутньому визначати міжнарод-
ний рівень фортепіанної виконавської майстерності. За роки існування заходу 
таких імен було відкрито дуже багато. Так, дипломом лауреата Міжнародного 
фестивалю слов’янської фортепіанної музики у 2000 р. було нагороджено: Вов-
чук І. (Вінницький державний педагогічний університет); Маковську Н. (Крим-
ський державний гуманітарний інститут); Мельник О.(Мелітопольський 
державний педагогічний університет); Бересток І.(Мелітопольський державний 
педагогічний університет); О. Антоху (Мелітопольський державний педагогіч-
ний університет); С. Панасенко (Миколаївський державний педагогічний уні-
верситет); Н. Капорович (Московський педагогічний державний університет); 
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С. Стек (Прикарпатський державний університет); Ю. Швець (Рівненський 
державний гуманітарний університет); Ю. Новгородцеву (СанктПетербурзька 
державна консерваторія); Т. Скоринок (Сумський державний педагогічний уні-
верситет); С. Бикова (Харківський державний інститут мистецтв); О. Виш-
невську (Харківський державний інститут мистецтв); В. Каргіну (Харківський 
державний інститут мистецтв); С. Кольман (Харківський державний інститут 
мистецтв); С. Кучукову (Харківський державний інститут мистецтв); О. Пасту-
хову (Харківський державний інститут мистецтв); О. Фефелову (Чуваський 
державний педагогічний університет); К. Остапенко (Запорізьке державне му-
зичне училище); Г. Пивоварову (Харківське державне музичне училище); 
Л. Хомутову (Харківське державне музичне училище); І. Циганенко (Харківсь-
ке державне музичне училище). Спеціальними призами оргкомітету фестивалю, 
Управління культури Запорізької обласної державної адміністрації, Асоціації 
піаністівпедагогів України та її Мелітопольського відділення (Приз “Перспек-
тива”, Приз “Натхнення”, Приз “Краще виконання творів українських авторів”): 
І. Бересток (Мелітопольський державний педагогічний університет); С. Стек 
(Прикарпатський державний університет); Т. Скоринок (Сумський державний 
педагогічний університет); Н. Капорович (Московський педагогічний держав-
ний університет); М. Пасіку (Артемівське державне музичне училище); Т. Єм 
(Запорізьке державне музичне училище); О. Радієвську (Харківське державне 
музичне училище); І. Циганенко (Харківське державне музичне училище) [2, 4]. 

У 2007 р. за результатами концертних виступів журі фестивалю визначи-
ло учасників, яких було нагороджено: Дипломами лауреатів (12 виконавців – 
учнів дитячих музичних шкіл, шкіл мистецтв, 11 виконавців – студентів гімна-
зійколеджів та навчальних закладів III рівня акредитації, 8 виконавців – студен-
тів педагогічних навчальних закладів IIIIV рівня акредитації, 7 виконавців – 
студентів музичних академій, консерваторій та університетів мистецтв) та при-
зами від Мелітопольського міського голови Д.В. Сичова, оргкомітету фестива-
лю, Мелітопольської трикотажної фабрики «Надія», ТРК «МТВплюс», 
магазинів «Анкер», «Кармен», «Дитячий світ», мережі магазинів «Атлант», фо-
тосалону «Фуджі», аудіовідео салону «Чарівний звук». Найбільш яскравими се-
ред цих учасників були: Д. Аредо (Середня спеціальна музична школа для 
обдарованих дітей, м. Донецьк); А. (Бєкєтова Дитяча школа мистецтв, м. Керч); 
А. Клименко (Дитяча школа мистецтв, м. Іллічівськ); Г. Кубарєва (Дитяча му-
зична школа № 2, м. Маріуполь); М. Куліш (Музична школа № 1 імені М. Лео-
нтовича, м. Донецьк); О. Станкова (Музична школа Тульського коледжу 
мистецтв імені О.Даргомижського); К. Бахрітдінова (Сєверодонецьке музичне 
училище імені С. Прокоф`єва); О. Єзубчик (Республіканський навчальний ком-
плекс гімназіяколедж при Білоруській державній академії музики); В. Жовне-
рович (Молодечненське державне музичне училище ім. М.Огінського); Р. 
Ковинєв (Луганський обласний коледж культури та мистецтв); Є. Левкулич 
(Луганський обласний коледж культури та мистецтв); В. Рукомойніков (Київсь-
ке державне музичне училище імені Р. Глієра); М. Аріх (Мелітопольський дер-
жавний педагогічний університет); А. Бригадін (Мелітопольський державний 
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педагогічний університет); М. Голубнича (Московський педагогічний державний 
університет); К.Золотова (Педагогічний інститут Саратовського державного уні-
верситету імені М. Чернишевського); О. Костріца (Московська державна консер-
ваторія імені П. Чайковського); Ю. Котляренко (Інститут педагогічної освіти 
Миколаївського державного університету імені В. Сухомлинського); Д. Маслєєв 
(Московська державна консерваторія ім. П.Чайковського); А. Мізіна (Мелітополь-
ський державний педагогічний університет); О. Скребцова (Донецька державна 
музична академія ім. С. Прокоф’єва); В. Сушанова (Харківський державний уні-
верситет мистецтв імені І.Котляревського) [7, 4].  

На наш погляд, теоретичним підґрунтям проведення Міжнародного фести-
валю слов‘янської фортепіанної музики є методичні семінари викладачівгостей 
форуму та їх сольні концерти. Так, наприклад, на фестивалі 2004 р. відбулися чис-
ленні концертні виступи учасників фестивалю за віковими та освітніми номінаці-
ями (учні 68 класів дитячих музичних шкіл, шкіл мистецтв, середніх спеціальних 
музичних шкілінтернатів та 812 класів гімназійколеджів, студенти навчальних за-
кладів III рівня акредитації та студенти навчальних закладів IIIIV рівня акредита-
ції); методичні семінари з проблем фортепіанної педагогіки та виконавства;лекції 
з педагогіки мистецтв, художньої дидактики доцента Інституту художньої освіти 
Російської Академії Освіти В.О. Школяра;майстеркласи професора Національної 
музичної академії України ім. П.І. Чайковського А.О. Лисенко, професора Росій-
ської академії музики імені Гнесіних Г.Б. Гордона, доцента Харківського держав-
ного університету мистецтв ім. І. Котляревського Н.І. Руденко, старшого 
викладача Білоруської державної академії музики, соліста Білоруської державної 
філармонії, лауреата міжнародних конкурсів А.Я. Сікорського та старшого викла-
дача Російського державного педагогічного університету імені О. Герцена М.В. 
Воротного; три концерти фортепіанної та вокальної музики за участю учнів Рес-
публіканського навчального комплексу гімназіяколедж при Білоруській державній 
академії музики, лауреатів виконавських конкурсів – К. Артема, О. Пшеничного, 
Е. Сейфуллаєвої, І. Тушинського, Е. Ширінова, студента Донецького державного 
музичного училища Д. Лазюки, аспірантки Російської академії музики імені Гне-
сіних, лауреата міжнародного конкурсу І. Гладиліної, студента Білоруської держа-
вної академії музики, лауреата міжнародних конкурсів І. Жукова, старшого 
викладача Білоруської державної академії музики, соліста Білоруської державної 
філармонії, лауреата міжнародних конкурсів, А.Я. Сікорського, концертного дуе-
ту у складі лауреата національного конкурсу імені С. Рахманінова Р. Рєпки та І. 
Галатенко [5, 3]. 

У 2006 р. в рамках фестивалю проводили: методичні семінари з проблем 
фортепіанної педагогіки та виконавства; лекції з фортепіанної педагогіки та теорії 
фортепіанного виконавства доцента Харківського державного університету мис-
тецтв імені І. Котляревського Н.І. Руденко; майстеркласи професора Російської 
академії музики імені Гнесіних Г.Б. Гордона, доцента Харківського державного 
університету мистецтв імені І. Котляревського Н.І. Руденко, старшого викладача 
Білоруської державної академії музики, лауреата міжнародних конкурсів А.Я. Сі-
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корського, старшого викладача Білоруської державної академії музики, лауреата 
міжнародних конкурсів С.О. Мікуліка та доцента Російського державного педаго-
гічного університету ім. О. Герцена М.В. Воротного; чотири концерти фортепіан-
ної музики за участю старших викладачів Білоруської державної академії музики, 
лауреатів міжнародних конкурсів С. Мікуліка та А. Сікорського; учнів Республі-
канського навчального комплексу гімназіяколедж при Білоруській державній ака-
демії музики, лауреатів фахових конкурсів І. Петрова, Є. Гальцова, Н. Кирпиченко 
та студентів Білоруській державній академії музики, лауреатів міжнародних конку-
рсів і фестивалів Н. Коротіної, Т. Серікової, М. Трубкіної; учня Маріупольської 
спеціалізованої музичної школи, лауреата міжнародних конкурсів Т. Раджабова; 
старшого викладача Російської академії музики імені Гнесіних, лауреата міжнарод-
них конкурсів І. Гладиліної та викладача Київської середньої спеціальної музичної 
школи ім. М. Лисенка, лауреата національного конкурсу Р. Рєпки; здійснено 
презентацію електронного підручника «Світова музична культура» та авторсь-
кої комп`ютерної програми «Фонотека» професора Мелітопольського держав-
ного педагогічного університету А.І. Горемичкіна [7, 3]. Таку саму методо-
логічну забезпеченість форуму рівень його насиченості культурними подіями 
спостерігаємо в усі роки його проведення.  

На методичних семінарах фестивалю їх постійними викладачамиучасниками 
відзначається, що суттєвою рисою форуму є щорічне зростання якості виконавської 
піаністичної підготовки його учасників, яке стало можливим завдяки плідному тво-
рчому спілкуванню фахівціввикладачів та студентів різних навчальних закладів. 
Закономірним проявом такого зростання є бережне ставлення до фортепіанного 
звуку як істотної традиції слов’янської піаністичної школи. Однак поряд з цим 
існують проблеми, які чекають на своє розвязання, а саме: недостатньо якісна 
збалансованість деяких концертних програм учасників, їх стилістична інтер-
претаторська одноманітність, а інколи й недостатнє опанування виконавцями ха-
рактерних рис музичної мови композиторів. Щороку збільшується й репертуарна 
палітра композиторів слов’янської традиції, твори яких виконуються на фестивалі. 

Свій міжнародний статус фестиваль підтверджує щорічно: поступово роз-
ширюється географія представництва делегацій від навчальних закладів; неухи-
льно зростає рівень професійної фортепіанно-виконавської підготовки учасників, 
оригінальності й переконливості запропонованих ними інтерпретаторських трак-
тувань музичних творів; суттєво збільшується кількісний склад викладачів – по-
стійних слухачів методичних семінарів; завдяки щорічному проведенню удоско-
налюється організація, підвищується і якість здійснення запланованих заходів; 
оновлюється зміст та форми організації заходів професійнометодичного спряму-
вання; урізноманітнюється культурна програма фестивалю за рахунок проведення 
заходів мистецького спрямування: художніх виставок, театральних вистав, презе-
нтацій музейних фондів, тощо. 

Розглянувши деякі сторінки історії Міжнародного фестивалю слов‘янської 
фортепіанної музики, можна погодитись з думкою С.Зуєва, що «місто та фести-
валь постають у вигляді знакових систем. При цьому в процесі аналізу та інтер-
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претації текстів виявляється їхня ієрархічність, підпорядкованість головній ідеї, 
яка набуває значення метатексту. Для фестивалю такими є художня та ідеологі-
чна концепція, для міста – той міф, що пояснює дійсність і виконує функції мо-
делі культурної ідентифікації» [10, 8]. Отже, культурний статус м. Мелітополя 
пояснюється художньою та ідеологічною концепцією даного фестивалю. Мелі-
топольський форум заснований на принципах масовості та резонансності, без-
посередньо асоціюється з м. Мелітополем, його модель є одним з факторів 
подолання провінційного статусу міста.  
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УСВІДОМЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ЦІЛІСНОСТІ:  

КУЛЬТУРНИЙ ТА МАСКУЛЬТУРНИЙ ВИБУХ  
КІНЦЯ 80Х – ПОЧАТКУ 90Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ  

 
У статті розглянуто зародки українського неомодернізму, який не міг бути від-

чужений від суспільнополітичних, культурних трансформацій кінця 80 – х – початку 
90 – х років XX ст.  

Ключові слова: нація, незалежність, незалежна Україна, Народний Рух, гіперте-
кстуальне мистецтво, «Червона Рута», новий світогляд, «оксамитова революція». 

 
In the article embryos Ukrainian neomodernism, who could not be onchuzhenyy of 

sociopolitical and cultural transformations of the late 80 – early 90 of the XX century. 
Key words: nation, independence, independent Ukraine, People's Movement, 

hypertextual art, «Red Rue», a new outlook, «velvet revolution». 
 
В останні десятиліття ХХ ст., напередодні глобальних змін світової циві-

лізації, моноліт комуністичного тоталітарного режиму дав непоправну тріщину. 
Запрацював зупинений годинник Історії. Поспіхом збудована рятівна констру-
кція «перебудови» вже не могла зупинити процесів відчуження суспільства і 
радянської влади, прагнення національної, політичноекономічної та культурної 
ідентифікації народів, інтеграційних прагнень у демократичний цивілізований 
світ. Так, це була доба новітнього Відродження чи Поствідродження, доба енту-
зіазму та великих сподівань, час ілюзій та ейфорії на фоні модерного світу, що 
тим часом виробляв свої найсучасніші механізми глобалізації.  

В цьому наелектризованому полі історичної реальності в кінці 80х Украї-
на поволі, від Заходу до Сходу, теж намагалася збагнути та віднайти себе, ви-
риваючись з монументальних догм та ідеологій, з насилля над своєю історією, 
культурою, пам’яттю, мораллю, з руїн людського духу та інтелекту. Народ час-
тіше і впевненіше вимовляв та усвідомлював терміни «нація», «Народний Рух 
України», «незалежна Україна». Це провокувало нелегкий будівничий процес, 
першими паростками якого став український неомодернізм, який не міг бути 
відчуженим від суспільнополітичних процесів, як і не міг не засвідчити свою 
національність, «українськість», тобто набір критеріїв, якими вкотре послуго-
вувалися українські інтелектуали. В одну велику мету об’єдналися два опози-
ційні завдання – через культурне оновлення досягти оновлення національного. 
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Позначити Україну на політичній та культурній карті світу – основне завдання 
покоління кінця 80х – початку 90х р.р., збігаючого ХХ ст. 

Не вдаючись в окреслення поняття «покоління» як дефініції політичної 
соціології, на вітчизняному історичному тлі покоління кінця 80х – початку 90х 
заявило про себе як покоління «оксамитової революції», що відкрито виступило 
проти тоталітарної системи. Його «штурмом та натиском» стало голодування 
українських студентів у наметовому містечку на гранітній площі Жовтневої ре-
волюції у Києві в жовтні 1990го. За рік до того маскультурним вибухом озна-
менувався республіканський фестиваль «Червона рута», гіпертекстуальне 
мистецтво виокремилося на теренах образотворчості, заявив про себе літерату-
рний модерн творчих структур «Червона фіра», «Асоціація 500», «Нова дегене-
рація», антології «Молоде вино», «Тексги», помітні дев’ятидесятники в 
журналістиці, бізнесі, політології тощо. Покоління кінця 80х – початку 90х не 
стало головною силою процесу суспільних трансформацій, проте беззаперечно 
надавало йому імпульсу, несло якісно новий світогляд. 

Одним із перших викликів на шляху до національної самореалізації пара-
лельно з Народним Рухом України став Республіканський фестиваль сучасної 
пісні та популярної музики «Червона рута». В цьому культурному вибусі була 
накопичена енергія «розстріляного Відродження», пошуків Мистецького Укра-
їнського Руху, нескореність шістдесятників, недоспіваність Володимира Івасю-
ка. Саме від його пісні фестиваль отримав назву «Червона рута». 

13 вересня 1970 року Україна вперше почула «Червону руту» і «Водо-
грай» Володимира Івасюка, якого так бракувало тодішньому (і бракує сього-
днішньому) українству. З «Червоної рути» розпочалася ціла епоха в українській 
сучасній музиці, творячи справді сучасний, глибоко національний стиль, який з 
часом захопив світ. Молодий, ще не професійний композитор і виконавець з 
Буковини Володимир Івасюк, звернувшись до багатовікового досвіду націона-
льної музичної культури, регіональних народних традицій, уже в перших соло-
співахшедеврах досягає найвищої оригінальності й неповторності через 
особливості ритму, мелодії, акордики, аранжування, манери виконання. Багатс-
тво й різноманітність музичних відтінків він виводить з давнини легко й сміли-
во, посучасному їх переосмисливши. Його пісні захопили мільйони людей 
незвичною напругою звучання, магічними ритмоформулами, цілим спектром 
сильнодіючих прийомів і засобів. Володимир Івасюк абсолютним слухом від-
чував час і себе в ньому, талановито надав національному сучасного звучання, а 
сучасному – національного змісту.  

У 60х – 70х р.р., в радянській масовій культурі на естраді українська піс-
ня не відповідала вимогам часу і майже, була відсутня. Відповідно й не було ві-
домих імен, які спромоглися б освоїти сучасні засоби і прийоми для 
музичнопоетичного втілення оригінальних популярних творів. Композитори, 
звертаючись до поверхових ознак народного фольклору, відтворювали його ме-
лодії і ритми, переносячи ці ознаки в сучасну попмузику буквально і прямолі-
нійно, майже без змін. Такі твори виглядали примітивно, відштовхуючи молодь 
від національної пісні. Маргінальність і провінційність були характерні україн-
ській попмузиці, а ще розмитість в часі позбавляли її сучасності і актуальності.  
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Пісні Володимира Івасюка «Червона рута» і «Водограй» стають лауреа-
тами Всесоюзного телеконкурсу в Москві «Пісня71» та «Пісня72». У 1972 р.р., 
пісню композитора «Водограй» визнано на Всесоюзному центральному телеба-
ченні однією з найпопулярніших пісень Радянського Союзу.  

У 1974 р.р., з піснею двадцятип’ятирічного Івасюка «Водограй» Софія 
Ротару стає лауреатом Міжнародного Сопотського фестивалю. Вдруге Ротару 
взяла першу нагороду у Сопоті з піснею Івасюка (слова Ю. Рибчинського) «У 
долі своя весна» у 1977 р.р. 

Твори популярного композитора імпонують не лише вітчизняним шану-
вальникам, а виходять за межі України – Югославію, Болгарію, Чехословаччину, 
Румунію, Кубу. У Польщі пісні Івасюка виконують відомі вокальноінструмента-
льні колективи «Но то цо» і «Скальдови». «Червону руту» беруть до свого репер-
туару ансамблі «Пісняри», «Сеспель», «Корабели», «Веселі мушкетери», «Кобза» 
та інші Пісні Івасюка переможно лунали по всьому радянському просторі, що-
дня звучали по радіо і телебаченні. 

Наступні твори композитора, що ставали хітами: «Я піду в далекі гори», 
«Балада про дві скрипки» (сл. В. Масюка), «Пісня буде поміж нас», «Балада про 
мальви», «Відлуння твоїх кроків», «Я – твоє крило» (сл. Р. Кудлика), «Клено-
вий вогонь» (сл. В. Івасюка, Ю. Рибчинського), «Запроси мене у сни» і «Тільки 
раз цвіте любов» (сл. Б. Стельмаха) та багато інших. До свого тридцятиріччя 
Володимир Івасюк встиг написати понад 100 пісень, романсів і балад, інстру-
ментальних творів, музику до театральних вистав. 

«Він не писав просто пісню із заспівом і приспівом, – відзначає народний 
артист України Ігор Кушплер, – а створював цілі музичнодраматичні сцени. Ча-
сом важко збагнути, що головне: слово, мелодійна лінія чи оркестрова гама. 
Усе це в нього переплітається, взаємно доповнюється, створюючи єдину драма-
тургічну лінію. Ми з друзями часто називали його українським Шубертом». [1].  

Доба ідеологічного застою, коли насаджувалася думка, що українською 
мовою творити сучасне мистецтво неможливо, доба, яка з лицемірством й зазд-
рощами устами Платона Майбороди на з’їзді композиторів виносила вирок: 
«Івасюк – це ганьба нашої музики!» – була переможена «піснею поміж нас» 
Володимира Івасюка.  

Таким чином, Івасюка можна вважати предтечею фестивалю «Червона 
рута», засновники якого у своїй творчій концепції констатували: «Мусимо ви-
знати: сьогоднішня українська естрада не відповідає вимогам і запитам молоді. 
Безпроблемна, самоізольована від гострих і насущних питань сучасності, вона 
не спромоглася освоїти багатьох нових музичних форм і стилів, не виробила 
відповідних засобів і прийомів для їхнього музично  поетичного втілення. 
Складається враження, що час для української естрадної пісні зупинився». [2]. 

Знаменно, з одного боку, що доба соцреалізму, як принципу радянської 
маскультури створила і узаконила погляд на маскультуру як на форму чи засіб 
соціального контролю; з другого боку, естетськоліберальна позиція народницт-
ва теж зупинилася на так званих другорядних культурних текстах, відкинувши 
практики модерної культури. 
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Українська пісня на радянській естраді творила впізнавану символіку: ви-
нятково «високі почуття й опоетизовані образи, мелодійність і наспівність, лі-
рикосентиментальні чи романтичні настрої, експлуатуючи одну стильову лінію – 
лірикопісенну і романтичну, що склалася ще наприкінці ХVII ст. Такі риси тра-
диціоналізму, «етнографізму», псевдонародності вітчизняної сучасної пісні та 
популярної музики асоціювалися і сприймалися молоддю як невід’ємні ознаки 
всієї української культури. Що означало її провінційність та обмеженість і не-
здатність бути сучасною. За Тамарою Гундоровою «момент ототожнення під-
несеного з прекрасним є основним конститутивним принципом для появи 
естетики кітчу». [3].   

У пізню радянську епоху, в кінці 80х, червонорутівці революційно вису-
вають концепцію власного бачення розвитку сучасної пісні та популярної му-
зики, «пропонуючи вийти за межі звичного». [4], вирватись з полону 
«колоніального кітчу». Напередодні зав’язалася внутрішня дискусія, яка вияви-
ла три шляхибачення такого «виходу за межі звичного»: 

1. традиційна позиція – відродження кращих традицій української естра-
ди, беручи за взірець музичну спадщину Володимира Івасюка;  

2. західна позиція – орієнтація на сучасні музичні форми і стилі Заходу; 
3. авангардний традиціоналізм: поєднання сучасного (західний музичний 

досвід) і національного (новий спосіб виконання музичної традиції). 
Третя позиція стала концептуальною. Що малося на увазі? 
Зпоміж найсучасніших стилів, засобів і прийомів західної попмузики, від-

значалося в концепції фестивалю, важливо вибирати ті, які б резонували й уз-
годжувалися з особливостями української мелодики й ритміки, виконавської 
манери тощо. Та головне, щоб позбутися вторинності і відставання, варто спи-
ратися не на готові форми і жанри зарубіжної музики, хай навіть наповнюючи 
їх власними мелодіями і ритмами, а з урахуванням світових досягнень і націо-
нального музичного досвіду витворити свої власні напрямки і стилі. Саме так 
робили найталановитіші музиканти, що уславилися в історії світової попмузики – 
Е. Преслі і «Бітлз», «Роллінґ Стоунз» і «Лед Зепелін», Дж. Хендрікс і К. Санта-
на, А. Френклін і Дж. Браун, «Чикаго» і «Еарс зінденд Файер», М. Девіс і «Ве-
зер Ріпорт», А. Челентано й Т. Кутуньо, Чік Кореа і Д. Грузін та інші. 

Адже зуміла та ж сама англоамериканська попмузика в 40–50ті роки зві-
льнитися від копіювання європейських канонів і витворити принципово нові 
сучасні та яскраві стилі і напрямки. А негритянська попмузика США у 60–70ті? 
А італійська пісня у 70ті на початку 80х? 

Як витворити свій стиль? – задавались питанням червонорутівці. 
«Перед українською масовою культурою постає завдання історичної ваги: 

витворити власний сучасний, глибоко національний стиль у популярній музиці. 
Для цього, стверджували організатори фестивалю, потрібно, з одного боку, 
очистити національне від застарілих псевдонаціональних нашарувань і відкри-
ти його істинне обличчя, а з іншого – звільнитися від тягаря канонів західної 
попмузики і поєднати національне й сучасне».[5]. 

Проголошуючи національну органічність музики через її сучасне усвідо-
млення, червонорутівці пропонували рецепт модернізації української молодіж-
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ної музики, наповнення її новою енергією. На їхню думку, поза увагою попму-
зики залишається наш прадавній обрядовий фольклор, що має магічнозаклина-
льний характер  веснянки і петрівки, купальські і русальні пісні, щедрівки і 
колядки, ритуальні танці і хороводи, ігри, ігрища і дійства, плачі, голосіння і 
весільні пісні. Зовсім не використовуються в піснях особливості давніх україн-
ських дум, історичних козацьких, чумацьких, бурлацьких та рекрутських пі-
сень, народного гуртового співу. Не кажучи вже про те, що нехтуються ті 
жанри, які можна було б назвати явищами контркультури, наприклад, пісні со-
ціальнокритичні й сатиричнополітичні, еротичні й пародійні, гротескові й іро-
нічні, сороміцькі й застільні. Все це, на відміну від багатьох країн Заходу, й 
сьогодні побутує в українському фольклорі… Важко також пояснити, чому зо-
всім не відтворюються регіональні особливості? Бо як же сильно і разюче різнить-
ся народна музика і виконання на Придніпров'ї і на Гуцульщині, на Слобо-
жанщині і Лемківщині, на Поділлі і Полтавщині, на Поліссі і Бойківщині!.. 

Відтак уже саме звернення до багатовікового досвіту української музич-
ної культури, до регіональних народних музичних традицій обіцяло привнести 
у вітчизняну попмузику нові ідеї, надати їй оригінальності й неповторності, ба-
гатства й різноманітності. Звернення до прадавніх шарів автентичного фольк-
лору, якому властиві незвичні напружені звучання, магічнозаклинальні 
ритмоформули, цілий арсенал сильнодіючих прийомів і засобів, в тому числі 
виконавських, може надати сучасній музиці, на думку червонорутівців, гострий 
соціальнокритичний заряд, парадоксальність бачення світу, які безсумнівно 
відповідали б запитам і потребам молоді. Все це перетворення і може лягти в 
основу для вироблення нового національного попстилю. 

Модерне мистецтво, в якому зв'язок з етнотрадицією відбувався за прин-
ципом «духовного резонансу», вважає О.Петрова, можна кваліфікувати як аван-
гардний традиціоналізм. Цей типологічний вид контактів з етнокультурною має 
стійкі риси, і подається мисленицею на прикладі образотворчості і не тільки:  

– «незалежність від фольклорного стереотипу, етнічної телеологічності; 
– послаблення детермінуючої ролі фольклорної образотворчості (фольк-

лорної музичної традиції. – Авт.); 
– збереження умов інваріантності, її втілення за принципом глибинних, 

«невмотивованих зв’язків»; 
– новий тип творчої діяльності – підвищення ролі суб’єктивного начала, 

новий спосіб «виконання традиції»; 
– перегрупування складових етнічного досвіду в нові образотворчі (музи-

чні. – Авт.) моделі. 
Так, у парадоксальний спосіб, на думку Петрової, здавалося б, заперечу-

ючи традицію, неомодернізм, зокрема та його лінія, що суголосна «естетиці 
прекрасного», створює нову, національну модель відображення світу». [6]. 

Показово, що «мятежні» червонорутівці як і українські авангардисти в 
10х – на початку 30х р.р., ХХ ст. (В. Пальмов, К. Малевич, Д. Бурлюк, В. Кан-
динський) у своїй теоретичній і в практичній діяльності ісповідували фолькло-
рні витоки, методом «перетворення» використовували архаїчні форми мис-
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тецтва, які викликали у них захоплення оригінальною пластикою, вільним ду-
хом, чистими емоціями.  

«Зіткнення контрастних ідей на думку О. Петрової, – породжує не тільки 
принципово новий, сучасний образ, – творчий синтез за допомогою фрактати 
(розламування, роздроблення – авт.) зумовлює найбільш правильний шлях у 
складному процесі перевтілення. Унікальність ідей (сучасних і архаїчних), які 
вступили в діалог, їх принципова рівність, стверджує мислениця, приводять до 
активної інтерпретації як однієї, так і іншої точки зору, співвідносячи їх у но-
вому продукті (творі) – новаторському і разом з тим тісно пов’язаному з етно-
культурою». [7]. 

Концептуальність фестивалю «Червона рута» і будувалася на тих засадах, 
які відповідали національноорганічному стилю, а саме опертя на самобутність 
та індивідуальність, що гарантувало спроможність естетизувати й модернізува-
ти сучасне музичне мистецтво. 

Критерій новизни і сучасності висунутий з метою заохочення пошуків не-
сподіваного, навіть екстравагантного. Це мало сприяти виходу за межі застарі-
лих шаблонів і трафаретів жанру, опануванню молодими музикантами 
найсучасніших напрямків і стилів, форм і виражальних засобів.  

«Поряд зі словесною мовою і характером поезії, на думку організаторів 
фестивалю, національна визначеність включає в себе й характер музичної мови 
(мелодії, ритму, тембру, акордики, аранжування, імпровізації), манеру вико-
нання (співу або речитативу, інструментального супроводу), особливості сцені-
чного образу (поведінки, одягу, хореографії, сценографії, атрибутики), а також 
спілкування виконавців з аудиторією. Усі ці компоненти є лише засобами, за 
допомогою яких виражаються національний характер, темперамент, світовід-
чуття, тобто специфічне коло настроїв, спосіб переживання дійсності (як відо-
мо, у кожного народу ці властивості самобутні), разом з тим національне не 
обмежується рамками якогось одного стилю чи напрямку, а виступає у найріз-
номанітніших проявах – «високих» і «низьких», серйозних і пародійних, зага-
льнонаціональних і регіональних». [8]. 

Червонорутівський авангардний традиціоналізм ставив собі за мету стати 
засобом духовної комунікації, що поєднує спільність між професійним сучас-
ним мистецтвом і багатовіковою фольклорною традицією. 

Тим часом з приводу підготовки та проведення Республіканського фести-
валю «Червона рута» спалахнула дискусія на черговому Пленумі ЦК КПУ і від-
билась у спеціальній резолюції Пленуму ЦК ЛКСМУ, поляризуючи навіть 
позиції партійної номенклатури. На той час припадає активна підготовка до 
установчого з’їзду Народного Руху України, який відбувся напередодні фести-
валю – у вересні 1989 р.р. Від Дирекції фестивалю на з’їзді слово виголосив 
Кирило Стеценко, у його виступі звучала тривога щодо штучного спротиву й 
можливості проведення Республіканського фестивалю «Червона рута». Леонід 
Кравчук, тоді секретар ЦК КПУ, завідувач ідеологічного відділу, гість установ-
чого з’їзду НРУ, привселюдно дав слово, що фестиваль відбудеться. Буковина, 
порівняно із західними областями України, що піднімали національновизвольні 
хвилі по всій Україні, ніби застигла в своїй аморфності і безхребетності регіо-
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нальної культурної еліти. Місто Чернівці напередодні вражене страшною і не-
відомою досі хворобою алопецією. Це стає вагомою мотивацією для місцевої 
бюрократії, щоб відмінити або перенести фестиваль. 13 липня 1989 р., до фун-
даторів фестивалю приєднується українська асоціація «Зелений світ» при Рес-
публіканському комітеті захисту миру, що вступає в дискусію і відстоює 
Чернівці, як місто проведення першого фестивалю. Все це засвідчує, що загаль-
ний культурний і суспільнополітичний контекст, у якому розгорталася фести-
вальна та навколофестивальна підготовка був насичений різноманітністю 
непростих подій, з якими стикалася Дирекція «Червоної рути». І найскладні-
шою залишилася ідеологічна складова – фестиваль україномовний.  

Проте 17 серпня 1989 р.р., газета «Правда» надрукувала проект платфор-
ми КПРС «Національна політика партії в сучасних умовах», в якому, зокрема, 
підкреслювалось: «Інтернаціоналізм – це не заперечення права на національне, 
а навпаки – це зростаюча увага до національних інтересів народів та одночасно 
– захист загальнолюдських цінностей.  

… Партія бачить своє завдання у забезпеченні вільного розвитку духов-
ного життя всіх народів СРСР. Форми цього розвитку суверенно визначаються 
кожним з них без регламентувань та обмежень». 

І ще: 21 січня 1988 р. ЮНЕСКО оголосило Всесвітнє десятиліття культу-
ри, метою якого було сприяння усвідомленню культурного імперативу і розви-
тку нового мислення. Виокремлювались завдання десятиріччя: визнання 
культурного аспекту розвитку, ствердження та збагачення культурної самобут-
ності, розширення участі в культурному житті, розвиток міжнародного інтелек-
туального співробітництва.  

Основні напрямки роботи Всесвітнього десятиліття культури, а також 
проекту платформи КПРС збігалися з концептуальними засадами Республікан-
ського фестивалю «Червона рута». Разом вони відзначали, що настав час визна-
ти культуру силою, котра надихає розвій і є головним чинником соціального 
регулювання. Культура – це живе джерело творчої активності минулого та сьо-
годення, яке протягом століть формує систему вартостей, традицій та уявлення 
кожного народу. 

Напередодні фестивалю у щорічнику «Наука і культура» вийшла програ-
мна стаття Івана Дзюби «Чи усвідомлюємо ми національну культуру як ціліс-
ність?». У ній мисленик закцентував концептуальність покоління кінця 80х – 
початку 90х: «Повнота функціонування національної культури потребує і роз-
витку масових та розважальних жанрів і форм, таких, як різні види естради, 
…авторська пісня, тощо, – взагалі молодіжної субкультури, міської субкульту-
ри. У нас побутує погляд, що нічого цього і не треба, і добре, що його немає (в 
українських формах), бо воно тільки б засмічувало національну культуру. Нам, 
мовляв, потрібні лише шедеври високого мистецтва. Але їх не буде і не може 
бути, – зауважував І.Дзюба, – без субстрату масової культури, без забезпечено-
сті повнотою функціонування всіх рівнів і ланок, без взаємодії, протидії, проте-
стного відштовхування, боротьби різних потоків, тенденцій і навіть різних 
смакових рівнів, різних якостей». [9]. 
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Рік 1989, поза сумнівом, став знаковим як для національної культури в ці-
лому, так і для української сучасної музики. Перший Республіканський фести-
валь «Червона рута» у Чернівцях виявився безпрецедентним не лише через 
свою українськість, не через кількість різноманітних основних та супутніх за-
ходів, а, насамперед, і це найважливіше,  через свою якість. І журі, і глядачі, і 
самі конкурсанти, а вони з’їхалися з усіх регіонів України та з діаспори, мали 
змогу нонстопом слухати і бачити кращих з кращих. Тут, як ніде інде, були ак-
туальними й виправданими червонорутівські значки і футболки з написами: 
««Червона рута» проти рутини!», «Українці всього світу, кохаймося!». В Укра-
їні ще не траплялося настільки очікуваного фестивалю. І це завдячуючи зусил-
лям Дирекції, Оргкомітету та Організаторів, які, наближаючись до мети, часто 
діяли напівпідпільно і ризикуючи. Їхні імена є достойними виразниками свого 
покоління кінця 80х – початку 90х років століття, що збігало: Тарас Мельник, 
Анатолій Калениченко, Кирило Стеценко, Олег Репецький, Іван Малкович, Со-
фія Майданська, Олександр Горностай, Сергій Проскурня, Василь Вовкун, Сер-
гій Архіпчук, Ганна Бурлак, Дмитро Ласійчук, Василь Василенко, Олексій 
Починок, Сергій Задорожний, Вадим Коломієць, Олександр Мельник, Михайло 
Хай, Олег Вольський, Віктор Павлюк, Орест Данилевич, Роман Дудко, Олексій 
Доля, Луція Забава, Олександр Євтушенко, Людмила Микитюк, Юрій Луканов, 
Михайло Юрченко, Ірина Сікорська, Дмитро Небесійчук, Зоя Борисюк, Олег 
Яценківський, Юрій Горбань, Галина Родіна та багато інших. Результатом їх-
ньої цілорічної роботи і стала «Червона рута». І лише через двадцять років по-
тому представники Дирекції та організатори фестивалю отримали в Чернівцях 
державні нагороди з рук Президента України Віктора Ющенка за розвиток на-
ціонального культуротворення. 

Упродовж «мятежних» конкурсних днів та національної «бурі і натиску» 
вигартовувалися червонорутівські переможці в жанрах поп, рок та авторської 
пісні: «Брати Гадюкіни», «ВВ», «Кому вниз», «Сестричка Віка», Марія Бурма-
ка, Едуард Драч, Василь Жданкін, Іван Козаченко, Віктор Морозов, Андрій 
Панчишин, Олег Покальчук, бардгрупа «Рутенія», Володимир Смотритель, Ан-
дрій Чернюк, Тарас Чубай, Володимир Шинкарук, Сергій Шишкін, Станіслав 
Щербатих (Тризубий Стас), Олег Павлишин,Тарас Курчик, Андрій Миколай-
чук, Віталій Свирид, Галина та Леся Тельнюк, гурт «Млин». А ще «Дарка і 
Славко» з США, Люба Білаш, «Солов’ї», «Люті гуцули» з Канади, Оксана Ко-
цюрська з Росії, Олесь Царук з Латвії, «Весільний подарунок» з Англії, «Банду-
ра» з Франції, Оксана та Роман Ластов’як з Литви, «Відлуння» з Естонії, 
«Південний шлях» з Молдови, Мехліс Сулейманов з Казахстану, «Марінер» з 
Югославії, «Га Гамалія» з Польщі, Василь Чинч, «Квовадіс» з Чехословаччини, 
Надія та Катерина Дерев’янко з Бельгії. 

Ці імена продемонстрували не тільки добротну музику, аранжування, піс-
ню, хороший смак та стильність, а й зовсім інше мислення в парадигмі сучасної 
української музики. Такого гіпнотизуючого різноманіття стилів аудиторія ще 
не мала. Її енергетичне осяяння вже не залежало від того, про кого раніше вона 
й не чула. Учорашні ще нікому невідомі виконавці перевтілювалися в молодіж-
них кумирів та зірок. І це було головним випробовуванням та інтригою фести-
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валю. Питання своєї публіки, а вона у своїй більшості була спотворена радян-
ською маскультурою, – здавалося чи ненайпроблематичнішим. Червонорутів-
ська музика наперед прирікалася задовольняти вузьке коло людей, що 
спроможні її зрозуміти. І головна революція, власне, відбулася саме в молодіж-
ній аудиторії, яка не тільки сприйняла фестивальну музику, а й зробила її своєю 
і модною. З цієї мистецької інтриги, як катарсису, народжувалися, в підтексті 
чи оголено, такі почуття, як воля і свобода, гідність та власна ідентичність, від-
чуття грядущих подій на історичному годиннику новітнього часу. «Я» відчува-
ло «Ми», «Ми» – «Я», – разом сміливо й непоборно під ритми червоно-
рутівської музики здіймали синьожовті знамена, ознаки Незалежності. 
Фестиваль від того ставав ще яскравішим та сутнішим, він стверджував: «Ми 
йдемо!». Таким чином українська сучасна пісня і популярна музика через чер-
вонорутівський фестивальний рух позбавлялася свого «колоніального коду». 

Через це і було офіційне несприйняття фестивалю «Червона рута», а на 
додаток – ворожість консервативного апарату, шал українофобів і завивання 
ревнителів слов’янофільства, цькування фестивалю в пресі, звідси – й несамо-
вита лють з боку місцевої влади та її прислужників, які робили усе можливе, 
щоб зірвати хід фестивалю і дискредитувати його учасників та організаторів. 
Чого тільки вартий ганебний листзвернення радянської буковинської інтеліген-
ції до Дирекції фестивалю з приводу негайного вигнання з Буковини Тараса 
Петриненка за виконання на відкритті «Червоної рути» пісень «Лівобережна  
Правобережна» та «Народний рух», переслідування Віктора Морозова за від-
критий виступ проти КДБ на чернівецькому стадіоні, Василя Жданкіна за вико-
нання Гімну «Ще не вмерла Україна» тощо. 

Не дивує й поспішність, з якою Міністерство культури УРСР відхрести-
лося від «екстремізму» «Червоної рути», прийнявши відповідну постанову. 
Єдиною несподіванкою виявилася позиція ЦК ЛКСМУ, який, попри значний 
тиск згори, усе ж не зрікся свого дітища. Більше того, виступ на закритті фес-
тивалю у Чернівцях новопризначеного першого секретаря ЦК ЛКСМУ Анато-
лія Матвієнка додавав віри і переконаності у завтрашньому дні. 

Республіканський фестиваль «Червона рута», як неформальний захід, ви-
світлював непросту ситуацію розкладу суспільнополітичних сил, позицій, уст-
ремлінь, інтересів. І навіть після проголошення незалежності України, чого так 
прагнув фестиваль у своєму надзавданні, він, як успішний національний куль-
туротворчий проект, не тільки не став висхідною подією української масової 
культури, його навпаки намагалися якщо не знищити, то витіснити на маргінес. 
До прикладу: на ім’я Президента України, на адресу Міністерства культури і 
мистецтв України, навіть на Міжнародний фонд «Відродження» надходили ли-
сти від певних організацій про неприпустимість підтримки та фінансування на-
ціоналістичного та екстремістського фестивалю «Червона рута». 

Таким чином, «Червона рута» виконувала свою історичну місію, творячи 
повноту «національної культури як цілісності». «Українська національна куль-
тура, – констатував Іван Дзюба, – це культура з неповною структурою. Попер-
ше, тому, що ряд її ланок послаблено, а деяких взагалі немає. Подруге, тому, 
що українська мова не виконує всіх своїх суспільних і культурних функцій, а 
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національна мова – це всетаки становий хребет національної культури». [10]. 
Фестиваль «Червона рута» став масштабним проектом сучасного національного 
культуротворення, що йшов на зміну «радянським парадам зірок» у формі рес-
публіканських фестивалів, таких як «Пісенний вернісаж», тиражованих Мініс-
терством культури і його натхненним режисеромвтілювачем – народним 
артистом України Борисом Шарварком й компанією. «Червона рута» видала 
нову естетику через молодоукраїнське і це, насамперед, стосується учасників і 
переможців у всіх жанрах фестивалю: поп, рок, бард, а пізніше й у жанрі тан-
цювальної музики. Фестиваль відкривав нові талановиті імена. А ще невидимо 
творив сучасні організаційні підходи – менеджерський, продюсерський, на фес-
тивальні заходи запрошувались іноземні імпресаріо, до підготовки та прове-
дення фестивалю були залучені перші спонсори та благодійники, виходила 
щоденна фестивальна газета. Разом із «Червоною рутою» народжувалась і нова 
режисура з масових видовищ, а з нею – нові мистецькі форми і стилі з викорис-
танням найсучаснішого технічного обладнання (звукопідсилювальна апаратура 
з Бельгії, Англії, Італії), які дозволяли на найвищому професійному рівні репре-
зентувати українську сучасну музику. 

Народжений «Червоною рутою» у Чернівцях режисерський формотвор-
чий експеримент фестивалю проходив становлення у Запоріжжі, Донецьку, Се-
вастополі та інших містах. Естетика нової генерації режисури одразу ж стала 
викликом для масовиківзатійників радянського культурного простору, проти-
стоянням культурних ідеологем. Саме тоді народжується в Києві, окрім Дирек-
ції фестивалю «Червона рута», Мистецьке агентство «Арт Велес», створюється 
«товариство на вірі», яке ставить собі за мету шляхом пізнання та самопізнання 
наблизитись до відчуженої від власного соціуму культури, вперто акцентуючи 
на її неминучості і розвої в майбутньому. Мистецьке агентство об’єднало Васи-
ля Вовкуна, Ігоря Кугіта, Тараса Грималюка, пізніше – Андрія Ковалика, Олек-
сія Хетчикова, Володимира Голосняка, Євгена Нищука. 

Унікальність фестивалю «Червона рута» також у тому, що він за своєю 
наповненістю, масштабністю і зорганізованістю одразу ж став на рівень таких 
міжнародних заходів, що проходили у Сопоті чи в Юрмалі, що дало поштовх до 
виходу української музики з кризового стану. Замість традиційного радянсько-
го «шарварництва» («шарварництво» – термін, не пов'язаний із елементом наці-
онального костюму – шароварами. Так характеризується дилетантське став-
лення до української культури) й одночасного рівняння на російську та 
англійську сучасну музику, «червонорутівська тусовка» заспівала українською, 
вона вперше в такому масштабі продемонструвала «європейське» розмаїття 
творчих пошуків, а часом – і глибинний зв'язок цих пошуків із справжніми на-
ціональними традиціями. «Червона рута» об’єднала і легалізувала рок, бард і 
поп андеґраунд. Вона допомогла багатьом музикантам нової генерації подолати 
«підвальний» комплекс і вивели їх на українську та міжнародну арену. 

Статистика за 1989 – 1990 р.р. свідчила, що позитивно оцінювали фести-
валь і його лауреатів в Україні – 81% глядачів, в Канаді – 94%.  

За півроку після фестивалю відбулося 87 концертів лауреатів у 42 містах 
України; у 1991–1992 рр. – 39 концертів у 28 містах України, з 1993 р. проводи-
лося близько 30 концертів щороку у 20 містах переважно Східної, Південної та 
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Центральної України (у т.ч. концерти в Києві на Майдані Незалежності до Днів 
Києва та Незалежності України). 

Доброчинні концерти відбулися на Великій Раді Народного Руху України 
(Київ), на заходах українського культурного товариства «Славутич» (Москва), 
культурного товариства імені  Т.Г.Шевченка (Ленінград). 

У листопадігрудні 1989 р. відбулися гастролі лауреатів «Червоної рути» 
та артистів Львівського театру «Не журись» у Канаді та США, цього ж року у 
Польщі дали концерти рокгурти «Брати Гадюкіни» і «Зимовий сад». У травні-
червні 1990 року 45 лауреатів фестивалю гастролювали у Канаді. Зокрема 6 
концертів відбулися у великих концертних залах та холах, а також виступи в 
престижних англомовних рокклубах, в яких виступали такі зірки рокмузики і 
джазу, як «Ролінг Стоунз», «Квін», «Ел Діміола» та інші, не кажучи вже про ви-
ступи в українських клубах. У Канаді вперше показували і передавали виступи 
та інтерв'ю з українськими музикантами такі провідні телевізійні англомовні 
канали в Канаді, як «Мач М'юзік», популярна ранкова програма телебачення 
«Лайв Мен», «Радіостудія102». Написані численні рецензії української та ка-
надської преси, зокрема впливового журналу «Нау Мегезін». Ці гастролі канад-
ська преса назвала «навалою українського року в Канаді».  

«Червона рута» відкривала світові сучасну українську молодіжну культу-
ру, привертала увагу до України як до незалежної демократичної держави. 25 
лауреатів другого фестивалю здійснили 1989 р. велике турне Західною Євро-
пою – 10 концертів у Парижі, Брюсселі, Мюнхені та інших містах; а 26 лауреа-
тів третього фестивалю 1994 року в подібному турне дали 9 концертів. Їм 
присвятили матеріали найбільші зарубіжні теле і радіопрограми, а також газети 
США, Канади, Німеччини, Франції, Бельгії, Угорщини, Польщі, Словаччини, не 
кажучи вже про засоби масової інформації української діаспори. Переможці 
«Червоної рути93» у жанрі попмузики Ірина Шинкарук і Олександр Понома-
рьов у жовтні 1993 р. взяли участь у Міжнародному фестивалі пісні «Білосто-
цькі мальви», на якому Ірина Шинкарук, зокрема, отримала гранпрі та 
коштовний приз. На фестивалі «Голос Азії» (Казахстан) у липні 1993 р. Ірина 
Шинкарук отримала міжнародний диплом FIDOF. На тому ж фестивалі 1995го 
р. гурт «Компроміс» – лауреат «Червоної рути – 93» – отримав ІІ премію фес-
тивалю; 1996го року Алла Попова («Червона рута – 93») – диплом FIDOF, Ма-
рина Одольська («Червона рута – 95») – спеціальну відзнаку «За національну 
визначеність у музиці та виконанні». Аудіокасети із записами лауреатів розпо-
всюджувалися в Канаді, США, Австралії, Англії, ФРН, Югославії, Польщі, а 
також у Росії (Москва, Ленінград, Тюмень) та Казахстані. 

Республіканський статус фестивалю «Червона рута» невдовзі змінився на 
Всеукраїнський. Фестиваль ніколи не впадав ні в лжепафос, ні в месіанський 
екстаз, його невпинний наступ свідчив радше про відчуття екзистенціальної 
причетності до творення сучасного мистецтва, емоційне переживання процесів, 
що в ньому відбувалися. Нова ідея української масової культури, відкрита до 
світу й співзвучна з часом, обіцяла бути плідною для подальшого розвитку.  

Проект «Червона рута» став найбільшим і найпрестижнішим в Україні 
україномовним фестивалем сучасної молодіжної музики. Він відбувався щодва 
роки, і від 1989 р. Дирекцією проведено п’ять масштабних заходів: у Чернівцях 



 338 

(1989 р.), Запоріжжі (1991 р.), Донецьку (1993 р.), Криму (СевастопольСімфе-
рополь 1995 р.) та Харкові – Києві (1997 р.). 

«Червона рута» за концепцією мала неформальний і максимально демок-
ратичний характер. Фестиваль був конкурсним. Змагання проходили у два ета-
пи – відбірковий та фінальний – за чотирма окремими жанрами: поп, рок, 
танцювальна та акустична музика. Проводилися також конкурси серед компо-
зиторів і поетів: визначалися кращі музичні твори та шлягери фестивалю. 

Фестиваль стимулював створення пісенного репертуару української су-
часної музики. Умовою конкурсу було обов'язкове виконання не менше двох 
новостворених музичних творів. Завдяки цьому до кожного фестивалю, вклю-
чаючи й обласні тури, створювалися і виконувалися близько 2 тисяч нових тво-
рів, близько 300 з них звучали на заключних етапах. 

 «Червона рута» відкрила переважну більшість (близько 90%) нових імен 
в сучасній українській молодіжній музиці. 

 «Червона рута» утверджувала плюралізм жанрів, стилів та творчих мето-
дів, свободу творчості, а також відкритість і динамізм маскультурного руху. За-
вдяки такому підходу «Червона рута» сформувала національну школу сучасної 
молодіжної музики, яка не мала аналогів не лише в Україні, а й у країнах 
Центральної та Східної Європи; витворила такі її жанрові різновиди, як язич-
ницький поп, магічнозаклинальний рок, козацький метал, думний рок, гуцуль-
ський ньюейдж, коломийковий джазрок, започаткувала пародійногротескові, 
шокуючициркові, кабареткові та еротичні жанри, українську дискотечну музи-
ку, де поєднувалися засади українського фольклору з досягненнями світової 
поп і рок музики. Музика і виконання мали яскраву національну визначеність: 
вони спиралися на глибинні фольклорні джерела – календарнообрядові, істори-
чні пісні, думи, плачі та голосіння. 

Фестиваль був недержавним та існував лише за рахунок спонсорських 
коштів. Дотримання концептуальності та використання коштів за призначенням 
контролювалося і гарантувалося Радою засновників фестивалю. 

В теорії сучасної української культури по відношенню до фестивалю 
«Червона рута» й по сьогодні існує його вперте замовчування. Словом, табу, що 
не дає змоги здійснити наукове культурологічне пооцінення фестивалю, як не-
ординарного явища, що мало неабиякий вплив на розвиток сучасної культури в 
Україні. В нашій історії подібні ідеологеми застосовувалися і, на жаль, викори-
стовуються й досі, особливо, коли це стосується національного культуротво-
рення і його яскравих представників. 

Через призму «Червоної рути» можна розгледіти конфлікт поколінь, по-
ляризацію за поглядами на національну масову культуру. Фестиваль оголив 
проблему не тільки нерозуміння часу, а й свого місця в часі, свого ритму, сти-
лю, іміджу. Прихильники традиційного погляду на культуру сприйняли нове не 
як експеримент, на який завжди має право молодь і не з погляду цілісності 
культурного процесу, а з позицій суб’єктивізму та політичного прагматизму, 
того ж народницького, який завжди відроджується в боротьбі з будьякою спро-
бою осучаснення чи модернізації культури. Істинна модернізація вимагала по-
долання офіційного та традиційного середовища – з одного боку, і «подолання 
матеріалу» – з другого. Розрив з псевдосвідомістю, самоізольованістю, які вже 
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давно бачилися культурним гальмом, вимагав неповоротності назад, інакше 
означало знову залишитися на маргінесі.  

Національна ідея незалежності вже існувала, навіть бачилися спільні сус-
пільні культурноідеологічні завдання, але їх кожен виконував, виходячи з влас-
ної підготовленості і розуміння, змагаючись за свій «неповторний» підхід. Тоді 
вже йшлося про свободу творчості, відриву від хуторянства та провінціалізму, 
але ще не від остаточного відриву від традиції. Було прагнення новизни, нової 
мови, вихід за межі старих конструкцій, ритмів, пластики, застарілої філософії і 
головне «колоніального кітчу». Від самого початку Дирекцію та Оргкомітет 
«Червоної рути» об’єднувало радикальне неприйняття «вусатого народництва» 
з його новітнім лжепафосом та показовим патріотизмом, будьякі його кліше 
відкидалися й були неприпустимими. Усе робилося в ім’я оновлення, форму-
вання модерних естетичних цінностей, а це, своєю чергою, означало створення 
власної школи з підготовки конкурсантів, музикантів, композиторів, аранжува-
льників, ведучих, балетмейстерів, режисерів, візажистів, модельєрів, дизайне-
рів. Школи, в якій експеримент, пошук форм, стилів, екзистенціалізм був 
наскрізною дією студіювання. Ідея фестивалю «Червона рута», резонуючи з ча-
сом, ставила також питання й модерності України, пробудження активності мо-
лодіжних сил, переосмислення синтезу цілісності культурних процесів, 
акцентувала на безперервності сучасності й давала надію бути плідною в лабо-
раторії інтелекту. «Червона рута» виступила модерним та ідеологічним прооб-
разом майбутньої національної масової культури, що нерозривно пов’язана з 
націєтворенням і державотворенням. Для сотень тисяч людей, особливо молоді, 
яка раніше українською культурою не цікавилася, «Червона рута» стала подією 
їхнього життя у сенсі самоствердження, фестивальна музика заполонила диско-
теки, радіо, телебачення. З’явилася мода на фестивальні хіти та стандарти.  

Вочевидь, захоплюючись новизною фестивального руху під назвою «Че-
рвона рута», варто не випустити з уваги, як застерігає Т. Гундорова, «незримого 
супутника модернізму – кітч».[11]. На думку дослідниці, «кітч є естетичною, 
культурною і соціальною категоріями, ігнорувати сьогодні які неможли-
во[12]..., «матриця для наслідування і окрема самостійна форма культурного 
виробництва, зокрема в культурі масовій» [13]., які цілком були притаманні і 
фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона рута». У попкультурі, 
на думку мислениці, кітч натомість виступає формою вираження іміджу і стає 
іміджологією («Брати Гадюкіни», «ВВ», «Сестричка Віка» тощо) і «стьобом» 
(панкмузика). Не можна не погодитися з думкою мислениці, що кітч (в даному 
випадку кітч «Червоної рути») символізує «передусім провокативний характер 
перекодування романтичних ідеалів, котрий своєю чергою виступає засобом 
розгортання нових цінностей і нової естетики (чи псевдоестетики)» [14].   

Мета «Червоної рути» досягнута лише частково, її естетична концепція як 
своєрідний маніфест покоління кінця 80х – початку 90х залишається не зреалі-
зованою. Покоління оксамитової революції не спромоглося скористатися нада-
ним історією шансом на впровадження власного модерного проекту суспіль-
ного поступу. 
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У статті розглядаються питання взаємодії і синтезу мистецтв на прикладі япон-

ського кінематографу. На формування японського кіно в свою чергу вплинув євро-
пейський кінематограф. Результатом такої взаємодії стало формування особливої 
традиційності японського кіно, за допомогою його естетичних законів художньої 
культури, які проникали у тканину фільмів через традиційні мистецтва. Національна 
своєрідність японського фільму народилася як результат синтезування всього багатс-
тва і різнобічності прийомів, притаманних традиційній художній культурі. Сам фільм 
є результатом синтезу літератури, театру, музики, живопису, фотографії, архітектури.  

Ключові слова: синтез мистецтв, взаємодія, японський кінематограф, художня 
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This article discusses the interaction and synthesis of the arts on the example of 

Japanese cinema. Formation of Japanese cinema in turn influenced European cinema. The result 
of this interaction was the formation of special a traditional Japanese cinema, with its aesthetic 
laws of artistic culture, which penetrated into the fabric of films through the traditional art. 
National identity was born of Japanese film, like a result of synthesizing all the wealth and 
versatility of techniques that are inherent in traditional artistic culture. The film is the result of 
synthesizing literature, theater, music, painting, photography, architecture. 

Key words: synthesis of arts, communication, Japanese cinema, art culture, national 
traditions, film, theater, literature, sound, music, painting. 
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Те, що кіно є мистецтво синтетичне, не викликає ніяких сумнівів. Опра-
цьовуючи теорію кіно, С.М. Ейзенштейн на багатьох прикладах з всесвітньої 
історії словесності і живопису показав, який складний шлях формування про-
ходила мова кінематографа, що засвоїла закладені у вже існуючих мистецтвах 
закони сприйняття. Він вважав, що «принцип кіно це не є щось, що з’явилося 
людству з неба, а що він росте з глибин людської культури» [6, 399]. До цього 
висновку він повертається постійно: «Кіно наше зовсім не без роду і племені, 
без минулого, без традицій і багатого культурного запасу епох, що відійшли. 
Тільки дуже легковажні люди можуть будувати закономірності і естетику кіно 
виходячи з посилань підозрілого самозародження чи то від голуба, чи то від во-
ди і духу» [8, 161]. 

Проблеми синтезу, взаємодії і взаємовпливу різних видів художньої дія-
льності людини були завжди актуальними і гострими. Художники протягом ду-
ховної історії людства завжди шукали шляхи збагачення особистого мистецтва 
за рахунок відкриттів в інших видах мистецтва, це призводило під час до такого 
виду синтезу який був притаманний Вагнеру або Скрябіну, які відмовляли 
окремим мистецтвам у праві на уособлене існування, сприймаючи їх лише в 
якості несамостійних часткових та розрізнених проявів деякого єдиного «все-
мистецтва» яке створювалося шляхом складного, що не мало прецедентів в іс-
торії художньої культури контрапункту слова, звука, жесту і кольору [5, 137]. 

Якщо прийняти їх точку зору, то саме кінематографу судилося стати та-
ким єдиним «всемистецтвом». Винайдення технічних пристроїв у ХІХ ст., що 
дозволили показувати на білій площині екрана тіні, які рухаються, віддзерка-
лювали дійсність, призвело до народження нового мистецтва. Саме в кіно поєд-
налися елементи поетики, музичновиразних засобів, пластики і кольору. 
Протягом багатьох століть у театрі царював союз літератури, музики, танцю 
живопису, з часом ці музи злилися воєдино в новому мистецтві. Слід зазначити, 
що мистецтво кіно не являє собою простирадло з різних клаптиків, зіставлене з 
елементів різних мистецтв, воно є кінцевим результатом їх взаємодії, результа-
том глибокого синтезу, який давав глядачам сприймати себе як якісно нове, само-
стійне мистецтво. Розмірковуючи над сприйняттям глядачів, Сергій Ейзенштейн 
винайшов новий термін – «синестетика», під яким він розумів людську здібність 
«зводити до єдиного усі різноманітні відчуття, що приносяться з різних галу-
зей» [7, 336]. 

Не існує розбіжностей у тому, що синтез у кіно, як і в інших мистецтвах, 
не є якимось узагальненням з окремих рис, притаманних іншим мистецтвам, це 
якісно нова образність. Фільм є результатом синтезування літератури, театру, 
музики, живопису, фотографії, архітектури. Сам процес взаємодії мистецтв є ні 
простим, ні легким. «Пристосовування мови одного мистецтва до мови іншого 
неминуче і завжди конфліктне, – зауважував Д.С.Ліхачев щодо проблем літера-
турної екранізації [4, 90]. 

Кінематограф з перших кроків став сміливо опиратися на всі види мис-
тецтв, використовуючи виразні засоби кожного з них. Освоєння цих засобів 
відбувалося шляхом трансформації та їх перетворення у свою особливу мову, 
яка сприяла зародженню справжньої кінематографічної образності. Теоретик 
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кіно ХХ ст. Андре Базен писав: «Якщо кінематограф – мистецтво повнолітнє, 
яке володіє своїми особистими законами і своєю особистою мовою, то що він 
тоді може виграти, підкоряючись законам і мові іншого мистецтва? Багато чо-
го! І виграє саме у тій мірі, в якій дійсно готовий буде підкорятися і їм слугува-
ти…» [1, 187]. 

 Протягом історії кіно проблема синтезу набувала досить різноманітної 
інтерпретації. Хтось наполягав на приматі театральної виразності у кіно, одні 
відстоювали першість слова, інші – живопису. «Література, хочемо ми цього чи 
ні, являє собою всеосяжний рід мистецтва, оскільки вона включає в себе всю 
силу людської фантазії» [1, 148]. 

Напроти, деякі вважали, що робити кіно служкою літератури означає по-
збавити його завойованих, визнаних прав, обмежити сферу його діяльності, ви-
снажити його могутні сили. Видається, що ці судження не є правильними. 
Спираючись на старі визнані мистецтва, на все багатство світової літератури, на 
різні світоглядні категорії, кінематограф з роками придбав свою притаманну 
лише йому художню мову та перетворився на самостійне мистецтво. Наро-
дження цього мистецтва проходило складними шляхами, коли в залежності від 
епохи на перший план виходило, як головне те чи інше мистецтво. 

Тісний контакт з театральною традицією був характерний для кіно «пе-
люшкового» періоду. Кінематограф пройшов шлях складного зближення з жи-
вописом та з іншими просторовими мистецтвами. Прийоми і закономірності 
мови старих мистецтв проникали у тканину фільмів не синхронно, а під час 
складного процесу становлення кіно як синтетичного мистецтва. Багатий і ціка-
вий матеріал для дослідження цього питання дає японське кіномистецтво, в 
центрі якого важливе місце посідає питання національної специфіки. Окрім ет-
нопсихологічної своєрідності, що виокремлює будьяку національну кінематогра-
фію, японські кінофільми несуть в собі чіткий відбиток самобутньої виразності, 
якій немає аналогів в інших кінематографіях. Корені цієї виразності закладені у ес-
тетичних законах японської художньої культури, вони проникали у тканину філь-
мів через традиційні мистецтва. Національна своєрідність японського фільму 
зародилася як результат синтезування всього багатства і різнобічності прийомів, 
притаманних традиційній художній культурі. 

Питання синтезу не знайшли спеціального висвітлення у японській кіно-
знавчій літературі. Про зв’язки з театром, кіно і живописом, кіно і музикою в 
ній говориться мало. Науковці, які писали про японське кіно, різко розходяться 
в думках щодо питання про вплив традиційного театру на нове мистецтво. Одні 
підкреслюють провідну роль цього впливу, інші її відкидають. Наприклад, ве-
дучий критик театру «Но» Мітідзо Тоіта писав: «Потрібно близько вдивлятися, 
а часом й винаходити цей вплив, коли пишеш про цей предмет…Ранішні філь-
ми часто були дешевою імітацією «Кабукі», і хоча «Но» більш величне явище у 
японській культурі, я не помічав, щоб ті хто створює фільм використовували 
його теорію й техніку у кіно» [9, 328]. 

Французький критик Мішель Меніль іронізує в книзі про японського ре-
жисера Мідзогуті: «Насправді в більшості випадків вплив театру «Но» і «Кабу-
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кі» на японське кіно є так само значним, як, наприклад, вплив середньовічних 
фабліо на Франсуа Трюффо або ЖанЛюк Годара» [11, 51]. 

Історія японського кіномистецтва дає можливість чітко виділити три пе-
ріоди, які визначають різні підходи до синтезу досягнень традиційних мистецтв. 

Перший період – час від зародження кінематографа до початку 20х рр. 
Він характеризується прямим запозиченням кінематографом образності тради-
ційних театральних форм. Відносно впливу на становлення кінематографу ін-
ших мистецтв, то воно відбувалося опосередковано через театр. 

Другий період – 20ті рр., роки розквіту німого кінематографа. Для япон-
ського кіно це був час тісної взаємодії з західним кінематографом, у першу чер-
гу з американським. Саме в ці роки найбільш чітко можна прослідкувати шляхи 
проникнення виразних засобів західного кіно в кіномову країни. Спочатку цей 
процес проходив під час прямого запозичення, внаслідок глибинного сприйнят-
тя цих кінематографічних прийомів, їх освоєння на фундаменті суто японських ес-
тетичних положень і послідовного перетворення в особисті засоби виразності. 

Третій період – 30-ті рр., час «золотого століття», пора вступу кіно в еру 
звуку, коли завезене на межі століть із Заходу кіно перетворилося на одне з рів-
ноправних мистецтв поряд з традиційними мистецтвами Японії. Саме в ці роки 
виникає той глибинний синтез, який призвів до зародження особистої мови 
японського кіномистецтва, надавши йому неповторної чарівності. Цей період 
органічного поглинання художніх прийомів особистої національної культури є 
найбільш цікавим. Аналізуючи його, можна прослідкувати як, синтезуючи тра-
диційні мистецтва, японське кіно набуло особливого відбитку національної 
своєрідності, який вирізняє кращі твори японського кіномистецтва.  

Кінематограф зародився, як розвага для мас, якщо в період «дитинства» 
більшості національних кінематографій одним з головних елементів, що вріс у 
систему кінематографа, стала література, причому література масового харак-
теру (пригодницький роман – фейлетон, авантюрний роман, а в галузі театраль-
ного мистецтва – фарс), то в Японії при зовнішній подібності акценти 
виявилися іншими. Молодий кінематограф спирався на популярні в народі іс-
торичні розповіді «кодан», але головним чином живився драматургією та есте-
тикою японського традиційного театру. Театр значно вплинув на кінематограф. 
«Кінематограф як мистецтво народився з уподібнення до театру і по сьогодні 
користується не тільки його акторами, але й масою засобів театральної вираз-
ності», – говорив Г.А.Товстоногов [2, 69]. 

У Європі театральна естетика кінця ХІХ ст., з її тяжінням до реалізму і 
навіть натуралізму в парі з фотографією пробивала шлях мистецтву кіно, що 
встановилося. Такі важливі події, що сталися на межі століть, як драма Еміля 
Золя та сценічна практика «Вільного театру» Андре Антуана, як драматургія 
Ібсена, Гауптмана, Толстого, а також велика театральна реформа, здійснена мо-
сковським Художнім театром, безпосередньо призвели до формування і утво-
рення кіномистецтва та були його попередниками. Практично весь світовий 
кінематограф пройшов через практику елементарної репродукції театрального 
спектаклю, коли перед нерухомою кінокамерою розгорталась театральна дія. 
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«Періодом єдиної точки зйомки» називав Ейзенштейн час з 1896 до середини 
10-х рр. ХХ ст., тоді великі епізоди і навіть іноді цілі фільми знімалися нерухомою 
камерою з однієї точки зйомки, зафіксувавши театральні спектаклі на плівку. 

Щодо зв’язків театру і кіно, то слід згадати Андре Базена, який писав: 
«Між театром і кіно існують давніші й тісніші зв’язки, ніж прийнято зазвичай 
думати, а головне, вони не обмежуються тим, що принизливо означують як 
«фільмспектакль». Явним є те, що настільки неусвідомлений, наскільки і не ви-
знаний вплив театрального репертуару та театральних традицій, рішуче себе 
виявило навіть у тих жанрах кіномистецтва, які вважаються прикладом чистоти 
і «специфічності» [1, 151]. 

Попри близькість ранішнього кінематографа і театру, необхідність від-
сторонення від останнього була усвідомлена досить швидко, та на довгий час 
стала лозунгом кінематографістів – новаторів. Процеси зближення і взаємовп-
ливів відбувалися також в Японії, але її театральне життя на початку ХХ ст. ні-
би було протипоказане прагненням до життєвої правди на екрані. 

На відміну від Європи живими діючими формами японської сцени були 
традиційні форми японського середньовічного театру, який зберіг свої канони 
до ХХ ст. практично у незмінному вигляді. На театральних риштованнях про-
довжував існувати аристократичний феодальний театр «Но», який склався ще у 
XIV ст., широкої популярності набув ляльковий театр «Дзьорурі». Важливу 
роль у театральному житті країни на початку ХХ ст. відігравав популярний те-
атр «Кабукі», традиції якого та репертуар склалися в період, коли на арену ви-
йшов третій стан суспільства. Театр максимально наблизив сцену до життя, 
дозволивши новим глядачам – купцям, ремісничим, куртизанкам – побачити 
самих себе у виставах, насичених трагічними подіями досить часто з трагічним 
завершенням, але при цьому він зберігав умовну стилістику середньовічного 
видовища, що загалом було притаманним для японської театральної традиції.  

Окрім перерахованих театральних форм традиційного театру з 90х рр. 
минулого століття, почала складатися нова школа «Сімпа», яка являла собою 
спробу пристосувати старий «Кабукі» до нових умов, поєднати сучасну темати-
ку зі стилістикою традиційної сцени. Театр «Сімпа» внаслідок мелодраматич-
ного спрямування став дуже популярним серед театральної публіки. Вплив 
театральної культури заходу проявив себе у Японії тим, що виникає театр пси-
хологічної драми «Сінгекі». 

Таким чином, знову винайдений атракціон – «рухома фотографія» («ка-
цудосясін»), – звернувшись до театру, зіткнувся з усталеною у середині століт-
тя театральною естетикою, яка була досить віддаленою від естетики 
кінематографа, яка тільки почала шлях свого формування. Взаємодія цих двох 
видовищних систем в багатьох випадках визначила в майбутньому своєрідність 
японського екрана, позначившись на багатьох виражальних засобах кінематог-
рафа. Вже на ранішній стадії цієї взаємодії визначилась повна несумісність ря-
ду елементів японської сцени з чутливістю кіноплівки. В першу чергу мова йде 
про акторів чоловіків, які традиційно виконували і жіночі ролі. 
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Традиція «оннагата» бере витоки в середньовіччі, коли жіночі ролі вико-
нували чоловіки. Ця традиція також перейшла в театр «Сімпа». Треба відзначи-
ти, що внаслідок того, що театр віддавав перевагу мелодрамі і саме тому й 
звернувся до його досвіду кінематограф, не є дивним те, що попервах у японсь-
кому кіно також виступали актори «оннагата». З роками у фільмах з’являється 
великий план, який наближає обличчя актора, розкриваючи таємницю гриму. 
Тому, коли на початку 20-х рр. під впливом розширеного ознайомлення із захі-
дною кінопродукцією, в першу чергу голлівудською, широко розгортається рух 
за кінореформу, що виражалося у прагненнях вирвати молоде кіно зпід театра-
льного впливу. Першим під удар підпадає інститут «оннагата», ліквідований на 
початку 20х рр. реформаторами японського екрана. На зміну «оннагата» при-
йшли жінкиактриси. Традиційність акторської гри «оннагата» всетаки залиши-
ла по собі слід, і це вплинуло на формування виконавської манери японських 
кіноактрис. Перед глядачем постає не зовсім реальний образ жінки – він тенді-
тніший, жіночніший, ніжніший, чим це буває в реальності, що виявило себе у 
традиційних «жіночих фільмах» («дзьосей ейга»). Ще С. Ейзенштейн помітив, 
що існування «оннагата» виключає уявлення про натуралістичне відтворення 
жіночих образів на сцені «естетично абстрагований образ, по можливості від-
далений від всього випадкового і особистого» [8, 315]. 

Подібна стилістика була сприйнята екраном – японські актриси створю-
вали цей «естетично абстрагований образ» в кіно, спираючись на театральну 
традицію. Цікавою також є практика, пов’язана з акторською майстерністю в 
театрі, яку наслідувало японське кіно. Вона практично зникла у 60 – 70 рр. ХХ 
ст. Це чіткий поділ чоловічих акторських амплуа в театрі «Кабукі» на два ран-
ги. Перший – «татеяку», що виконує в спектаклі головну роль, це тип ідеалізо-
ваного, благородного самурая з вольовим і рішучим характером, який готовий 
принести у жертву заради свого володаря честь, життя, сім’ю. Йому протисто-
їть інший актор – «німайме», що в перекладі означає «другий», актор на друго-
рядні ролі, але який також грає благородних самураїв. Він не повинен бути ні 
розумним, ні сильним, але обов’язково зовні привабливим, бо з ним пов’язана 
любовна лінія сюжету: він був ніжним і уважним до жіночих персонажів у ви-
ставі. Якщо за сюжетом героїня мала вчинити самогубство, то «німайме» з ра-
дістю йшов за нею, бо головним епізодом у канонізованій виставі для 
«німайме» було «мітіюкі» – шлях до самовбивства, яким він йшов разом з ко-
ханою. Акторивиконавці такої ролі так само були популярними, як і сильні ду-
хом «татеяку». 

Оскільки ранішній кінематограф розвивався в період, коли театр «Сімпа» 
набув ширшої популярності за Кабукі, а любовна історія привабливого героя, 
як правило, була в центрі вистави, то і кінематограф відобразив у своїй продук-
ції і тип «німайме», і тип «татеяку». Ці два типи ведучих акторів вистави «Ка-
букі» японський фільм «наслідував і зберіг по сьогодні», – відзначає Тадао Сато 
[12, 18]. 

Традиційність японського театру наслідувало кіно. В театрі «Кабукі» ролі 
передавалися у спадщину з покоління до покоління. Ніколи актор, який грав 
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першу роль, не виконував «другу». Ролі «татеяку» та «німайме» існували в кіно 
так само незалежно, як це було і в театрі. Актори, які створювали у фільмах об-
рази мужніх самураїв, які не помічають жінок, ніколи не грали ролі перших ко-
ханців.  

Чарівність і сила дії амплуа «татеяку» була настільки значною, що якщо 
спочатку ці ролі виконували актори, виховані традиційним театром, то в майбу-
тньому ці ролі стали виконувати актори, які не мали такого досвіду. Цікавим є 
те, що канон був настільки сильним, що вони повторювали міміку і жести, а та-
кож манеру поведінки традиційного «татеяку». Таким був, наприклад, славет-
ний Тосіро Міфуне. Величність і суворість, гордість – якості, притаманні його 
виконавській манері. Саме все це було типовим для «татеяку». Так, у фільмі 
Куросави «Сім самураїв» Міфуне не грав самурая, а виконував роль молодого 
селянина, який хотів бути прийнятим у самураї, він зіграв пародію на «татея-
ку». Загалом актор завжди фактично виконував ролі мужніх, жорстоких та си-
льних людей, але коли він був поставлений в умови, типові для «німайме», коли 
він повинен був керуватися в своїх вчинках коханням до жінки, він зразу ж ста-
вав безпорадним. Ця акторська традиція могла би продовжувати існувати і до 
сьогодні, якби не сталися жанрові зміни у японському кіно. Однак у 70х рр. 
зникає з репертуару історичний фільм і автоматично амплуа «татеяку» було 
підхоплено акторами, які виконували провідні ролі в японському гангстерсько-
му фільмі – «якудза ейга». З часом ці два різні, популярні акторські амплуа зли-
лися, утворивши гібрид нового амплуа в японському кінофільмі. Це яскраво 
відслідковується у творчості актора Кен Такакури. У картині режисера Єдзі 
Ямами «Жовта хустинка щастя» 1974 р. Такакура виконав роль суворої люди-
ни, яка була замішана у злочинах і відбула покарання у в’язниці, тобто типова 
ситуація для «татеяку». Після звільнення, охоплений почуттями любові до дру-
жини, він їде до неї через всю країну з надією, що вона на нього чекає, а це вже 
є типова ситуація для «німайме».  

Таким чином, умовний стиль акторського виконання, який прийшов в кі-
но з традиційного театру, зіткнувся з безумовною манерою виконання, притаман-
ною тільки кінематографу, породив своєрідну акторську гру, яка є характерною 
лише для японського фільму та надає йому особливої неповторності.  

Ще одне явище, яке бере свої витоки у традиційному японському театрі, 
стало специфічним для ранішнього кінематографу, проіснувавши до 30х рр. ХХ 
ст., це своєрідний інститут коментарів – «бенсі». 

Про коментаторів біля екрану в перші роки існування кінематографу у 
Німеччині повідомляють історики кіно, щодо «особистостей з рупором», що іс-
нували в американських «нікельодеонах», можна дізнатися з літератури. В ро-
сійському дореволюційному кінематографі існували своєрідні фільми-декла-
мації, коли актори стоячи за екраном, синхронно читали текст, але повсюди їх 
існування було короткочасним, а уже в 1908–1909 рр. коментатори зникли, 
оскільки екран почав шукати свої особисті засоби виразності, а необхідність у 
пояснюванні відпала. 
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Інша ситуація була в Японії, де коментатори існували до приходу звуко-
вого кіно (середина 30х рр.). З одного боку, вони поповнювали природне тя-
жіння до звуку, яке породило тапера та інші спроби озвучити кінофільм, щоб 
прорвати мовчання екрана. З іншого боку, сильною ще була театральна тради-
ція, яка впливала на формування молодого кінематографу. В театрі «Но» існу-
вав хор, який коментував дію, а в ляльковому театрі «дзьорурі» важлива роль 
відводилася на того, хто читає текст «гідая», у театрі «Кабукі» залишився спі-
вакоповідач «катарі». Будьякий театральний жанр в Японії мав свою особливу 
систему пояснювання дії, яка була складовою вистави. Оповідач, співак, хор – 
необхідні учасники японської театральної вистави, до якої століттями були 
привчені глядачі. Таких оповідачів любили і у випадку, коли п’єсу супрово-
джував хтось з відомих декламаторів, глядачам приходилося слухати тільки йо-
го, а емоційно виразне читання, синхронно співчуваюче театральній дії на 
сцені, приводило до катарсису. Тому не дивно, що поява кінематографу, видо-
вища близького до театру, породило новий інститут оповідачів, так званих «бе-
нсі». Вони знаходились поруч з екраном під час демонстрації фільму і 
супроводжували його своєю розповіддю, своєрідно озвучуючи німу стрічку. 

Перші завезені до Японії примітивні німі фільми потребували коментарів 
«бенсі», але якщо спочатку в їхні функції входило пояснювання японцям чужо-
го життя, то з часом від успішного усного супроводження фільмів став залежа-
ти успіх самих картин. З появою відзнятих на плівку театральних вистав праця 
декламаторів ускладнилася, їм потрібно було не тільки розкривати сутність фі-
льму, але й доносити до глядачів діалоги. Дана ситуація дала можливість ви-
явити «бенсі» свої акторські здібності. За таких умов поруч з кіно існував і 
театр, що призвело до виникнення деякого гібрида цього видовища. Серед де-
кламаторів вирізнялися відомі знаменитості, імена яких великими ієрогліфами 
писали на афішах. Саме вони, а не актори і постановники кіно були силою тя-
жіння для глядачів. Вплив їх був настільки вагомим, що вони заставляли поста-
новників включати у фільм довгі статичні плани, які давали їм широкий простір 
для демонстрації свого ораторського таланту і фантазії.  

В американському і європейському кінематографі 10–20ті рр. ХХ ст. були 
часом активного пошуку мови кіно, що саме і перетворило «рухому фотогра-
фію» на мистецтво. Безперервний процес пошуку нових форм виразності при-
звів до того, що до 20х рр. кіно сформувалося як самостійний вид мистецтва. В 
Японії феномен «бенсі» пригальмував процес самовизначення японського кіно. 
Мовний потік декламаторів не тільки розкривав суть фільмів, не тільки розва-
жав та звеселяв публіку, але й позбавляв японських кінематографістів стимулу 
до свого особистого творчого пошуку. Феномен «бенсі» існував в Японії поруч 
з екраном аж до появи звуку і саме цією своєю несхожістю японський кінема-
тограф приваблював увагу істориків кіно. Більшість дослідників вважає, що не-
розривний контакт з театром затримав розвиток національного кінематографа, 
хоча цьому можна заперечити, якщо згадати, що японське суспільство після 
реформ Мейдзі завжди йшло своїм шляхом розвитку, притаманним для їхнього 
кінематографа.  
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Синтез кіно і театру заклав фундамент для суто національної кінематог-
рафічної мови, підштовхнув до народження своєрідного японського кіномисте-
цтва. В 20х рр. ХХ ст. у Японії розгорнувся рух за поновлення кіномистецтва, 
що увійшло в історію японського кіно як «період реформ». Прибічники реформ 
ставили перед собою два завдання: перше – звільнитись від рамок театральної 
школи «Сімпа» і заповнити фільми реалістичним змістом; друге – опрацювати 
суто кінематографічний стиль, для чого потрібно було пройти довгий і склад-
ний шлях. Видатні діячі японського кіно, кожний посвоєму, докладали зусиль 
до вирішення цих завдань [3, 31]. 

Саме цим шляхом вивільнення кінематографа від тенет театральної тра-
диції, в першу чергу від «бенсі» і «оннагата», йшли молоді реформатори кіно. У 
20х рр. ХХ ст. японські глядачі мали можливість ознайомитися з американсь-
ким і європейським кінематографом, тому вітчизняну кінопродукцію не ідеалі-
зували. Цей факт підштовхнув японських кінематографістів до засвоєння 
західного кінематографічного досвіду. Побачені японцями німецькі, датські фі-
льми вчили, як зображувати на екрані буденне життя. На японський екран про-
билися і деякі радянські фільми, а у 30ті рр. ХХ ст. на японських 
кінематографістів велике враження справив реалізм французького кіно. Япон-
ський кінематограф вчився у Захода. З часом з кіно пішли «бенсі», з’явилися 
свої кіноактриси. Кінематографісти засвоїли техніку монтажу, навчились кори-
стуватися великим планом, паралельним монтажем, зйомкою у русі. Критик 
Тадао Сато в своїй книзі «Течії японського кіно» наводить слова видатного ре-
жисера Мансаку Ітамі, який, на думку автора, найбільш точно сформулював ви-
значення процесу впливу американського кіно на японський фільм: «Перше, 
чому ми навчилися у американського кіно, був гострий темп життя… друге, 
жива поведінка і готовність до рішучих дій. Нарешті ми навчились приймати 
життєстверджуючу, цілеспрямовану, іноді навіть войовничу життєву позицію, 
навчились високо цінувати особисту людську гідність – одним словом, засвоїли 
гарну і жорстку життєву філософію. Останнє справило на нас сильнe і можливо 
найбільш результативну дію… Здорова нація не може без того, щоб один за од-
ним не знищить свої хронічні недоліки. Більш того, я думаю, що саме амери-
канські фільми дали нам можливість подумати над встановленими у нас 
звичаями і поведінкою» [3, 21]. 

Успіх американських фільмів породив бажання їм наслідувати, вітчизня-
на кінопродукція ставала все більш схожою на голлівудську, на екрані все час-
тіше можна було побачити західні звичаї, одяг, не притаманну японцям 
поведінку. Це були роки, коли «японське кіно розвивалось не підприємцями, 
які хотіли отримати прибуток, а інтелігенцією повною ентузіазму, яка прагнула 
додати кіно сучасного характеру», – вважав Акіра Івасакі. У той час слово «су-
часний» означало майже те саме, що й слово «західний», було його синонімом.  

Вплинув на формування японського кіно і досвід операторів, які попра-
цювали в Голівуді, також вплинули перші теоретичні роботи дослідників моло-
дого мистецтва. Вплив Заходу відчувався не тільки на самих фільмах, але й на 
звичаях і побуті кінематографістів. 
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У 1929 р. була опублікована стаття «За кадром» Сергія Ейзенштейна. Ра-
дянський режисер засудив не цікавість японців щодо ставлення до художньої 
традиції, особисто режисер зробив для себе відкриття, як для митця в естетиці 
театру «Кабукі», арсенал художніх засобів і прийомів допомогли йому обґрун-
тувати свою відому теорію монтажу. В японському традиційному театрі, як 
вважав С.Ейзенштейн, були закладені ті самі основи, з яких складалася особис-
та мова кіномистецтва: принцип монтажності самої театральної дії і акторської 
гри, великі плани, які виникали завдяки специфічному устрою сцени з її «доро-
гою квітів» – «ханаміті», особливою позою актора – «міе», розрахованою в Ка-
букі на те, щоб справляти значний вплив на глядача (технічний прийом, який є 
рівнозначним великому плану в кіно) і нарешті звукозоровий контрапункт, 
притаманний всім театральним формам і жанрам в Японії. Ейзенштейна обурю-
вала пасивність японських майстрів кіно щодо використання свого культурного 
досвіду та їх невиправдана жага запозичення всього Західного. «Замісто того, 
щоб зуміти виділити принципи і техніку їх виключної гри з традиційних феода-
льних форм того, що вони грають, передові театральні діячі Японії кидаються 
на запозичення рихлої гри без форми наших «нутрецов». Результат жалюгідний 
і сумний. В галузі кіно Японія також в погоні за наслідуванням бридкого ходо-
вого американського і європейського ринкового мотлоху» [11, 298]. 

Саме у 20ті рр. ХХ ст. потроху почали зароджуватись процеси, які при-
звели у наступному десятилітті до складення специфічної японської кіномови, 
яка спиралася саме на свою культурну спадщину. 

Національна своєрідність японського мистецтва склалась в першу чергу 
внаслідок глибинного синтезу кіномови і традиційної японської естетики, 
включаючи принципи японської класичної прози і поезії, з використанням теа-
тральних прийомів і принципів живописної традиції. В основному це мистецтво 
сформувалося до 30х рр. ХХ ст.  
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ПРО ІНТЕНЦІОНАЛЬНОАНАЛІТИЧНУ  

МЕТОДОЛОГІЮ АНАЛІЗУ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  
 
Музика пройшла досить великий і неоднозначний шлях розвитку (з точки зору 

присутності в кожній епосі Європейської та неєвропейських культур різного роду ми-
стецьких явищ). Музичне мистецтво ХХ – початку ХХІ ст. відбиває зміст зазначеного 
буття; воно співвідносне із заключним періодом становлення культури. Така ситуація 
вказує на необхідність розробки нової методології аналізу музичної культури, на пе-
редній план якої мають вийти питання еволюційного початку, онтологічних порів-
нянь музики різних епох та культур, пошук оптимальної позиції щодо майбутнього 
розвитку музичної культури. У статті пропонується нова методологія аналізу музич-
ної культури зазначеного періоду, яка базується на принципах інтенціоналізму та 
співвідноситься з інтенціональним дискурсом.  

Ключові слова: музична культура, інтенціональність, інтенціональний період 
процесуального буття культури, інтенціональноконотативні смисли, базові принципи 
інтенціоналізму, інтенціонально – аналітичний метод. 

 
Music went through a very big and vague way of development (in terms of presence 

in every era of European and nonEuropean cultures of various artistic phenomena). Music 
art of the XX – early XXI centuries reflects the content of being mentioned; it correlates 
with the final period of culture formation. Such situation indicates the need to develop a 
new methodology for the analysis of music culture, evolutionary beginning, ontological 
comparisons of music of different eras and cultures matters, search for an optimal position 
for the future music culture development. This article offers a new methodology for music 
culture of the period mentioned analysis, which is based on the principles of intentionalism 
and is correlated with intentional discourse. 

Key words: music culture, intentionality, intentional period of procedural culture being, 
intentionalconnotative senses, basic principles of intentionalism, intentionalanalytical 
method. 

 
Пошук нових шляхів щодо аналізу творів мистецтва є одним з головних 

завдань сучасної науки [17; 1621]. Актуалізація зазначеного зумовлена двома 
моментами. Перший стосується узгодження між собою відкритих і сформова-
них попередньою практикою аналітичних досліджень мистецьких і культурних 
явищ та визначення їх можливої перспективи в культурному просторі сучасно-
сті. У даній статті це не передбачено. Слід зауважити: такі методології (їх коро-
тка характеристика подана нижче) можуть і далі розвиватися (здебільшого у 
плані кількісного охоплення різноманітних культурномистецьких явищ), поро-
джувати нові відгалуження для подібного плану аналітичних практик, однак 
вони не спроможні вийти на суттєво новий рівень, оскільки кожна з них виник-
ла у попередній період становлення Європейської культури, що передбачає від-
повідний ракурс аналізу творів мистецтва, мистецьких і культурних акцій 
загалом. Лише у поєднанні з якісно новими підходами ці методики можуть збе-
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рігати актуальність сьогодні. «Адже аналізувати, скажімо, музику американсь-
ких мінімалістів чи сонористики ЛіґетіПендерецького, обмежуючись в роботі 
ресурсами виключно цілісного аналізу, не залучаючи до цього процесу підходів 
дискурсаналізу, є абсолютно безперспективною справою» [17, 121]. Це ще раз 
підкреслює необхідність пошуку нових шляхів для оптимального розв’язання 
зазначеної проблеми.  

Таку перспективу вибудовує другий момент, він ґрунтується на засадах 
підпорядкованості аналітики реаліям сучасної культури і побудові якісно нової 
методології аналізу творів мистецтва. Дана позиція передбачає обов’язкову ак-
туалізацію культурного контексту, зокрема образний тип (культури), темпо-
ральність, процесуальне буття, структурну обумовленість, історичний, 
метаісторичний аспекти; адже саме вони є фундаментальними детермінантами, 
визначаючими смислові засади художнього буття культури. І саме ці моменти 
здебільшого опускаються чи недостатньо висвітлюються у багатьох теоріях 
культури та концепціях аналізу творів мистецтва. Навіть якщо взяти до уваги 
проекти модерну і постмодерну, які лежать в основі багатьох філософськокуль-
турологічних і мистецьких досліджень, зазначені моменти не є базовими: куль-
турне і мистецьке різноманіття сучасності часто аналізується в (умовно) 
описовому варіанті, не передбачаючи ґрунтовних пояснень тих чи інших тенде-
нцій (детальніше це питання висвітлено у публікаціях [9; 1113]). 

Мета статті полягає у визначенні базових позицій методології аналізу 
сучасної музичної культури, яка ґрунтується на принципах інтенціоналізму та 
співвідноситься з інтенціональним дискурсом. Розв’язання поставленого за-
вдання вносить відповідні корекції не тільки в практику аналізу творів сучасно-
го мистецтва, але й відповідним чином корелює можливості і перспективу 
дослідження мистецтва Європейської та інших культур. 

Оскільки вище наголошувалося на актуалізації культурного контексту, 
логічно буде виклад основного матеріалу статті розпочати з трактування фено-
мена культури, її процесуального буття та структурної обумовленості.  

Незалежно від змісту будьякої концепції мистецтва і культури, структур-
ний фактор (структуральний аспект) завжди зберігає свою силу. Різноманітні 
теорії культури загалом зводяться до двох фундаментальних позицій: циклічної 
та лінійної перспективи [15]. У першому випадку акцентується на повторюва-
ності циклів, становленні та занепаді культур, у другому – структуральність 
співвідноситься з динамікою культурного розвитку, в якому виникають ті чи 
інші структурні утворення. Автор статті виходить зі смислових засад першої: 
культура трактується як суспільний організм, який проходить чотири етапи 
(періоди) становлення – символічний, класичний, романтичний, інтенціональ-
ний. В межах розвитку певної культури і метакультурному бутті ці етапи спов-
на простежуються. У Європейській культурі: Середньовіччя, Відродження, 
VХVІ ст. – символічний період; Новий час, Просвітництво, ХVІІХVІІІ ст. – 
класичний період; культура ХІХ ст. – романтичний період; культура ХХ? ст. – 
інтенціональний період. На метарівні: давні культури – символічний період; 
Антична культура – класичний період; Візантійська і Європейська культури – 
романтичний та інтенціональний періоди [11; 14].  

Наступне стосується особливостей сучасної культури, смисловий зміст 
якої обумовлюють: завершальна (інтенціональна) фаза становлення Європейсь-
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кої культури (значною мірою і світової); завершення епохи Риб і початок епохи 
Водолія; завершальна фаза першого (темного) п’ятитисячолітнього періоду Ка-
ліЮги (Залізної ери) і настання світлої п’ятитисячолітньої фази (в межах Ка-
ліЮги); очікування підйому, він буде ініційований народженням Нової 
культури, яка в різних релігіях і культурах порізному визначається [11; 14]. До 
цього слід додати формування глобалізаційного культурного простору, що пе-
редбачає розв’язання низки питань, пов’язаних насамперед з проблемами сут-
ності такого простору, співвідношення з ним буття інших культурних центрів і 
конкретних культур, майбутнього розвитку світової культури.  

Таким чином, можна визначити три смислові моменти, які є основою бут-
тя сучасності: 1) завершальна фаза культурного і метакультурного розвитку; 2) 
полікультурне буття і глобалізаційний культурний простір; 3) проміжний стан 
розвитку сучасної культури (культурне буття на межі різних історичних пері-
одів) і формування смислових засад майбутньої нової культури. 

Визначені пункти актуалізують наступні питання: чи достатньо ці позиції 
відображені в сучасних мистецтвознавчих дослідженнях? чи розроблена мето-
дологія і термінологія (відповідно й концепція) для такого аналізу? чи є підста-
ви для пропонування нової (інтенціональноаналітичної) методології дослі-
дження творів мистецтва зокрема та культурного буття загалом?  

Якщо поглянути на становлення світової музичної культури, ми побачимо 
акцентуації, зміст яких відповідає тим чи іншим реаліям культурного простору 
певних культур та періодів їх становлення. Для підсилення зазначеного подам 
цитату зі своєї Програми з історії зарубіжної музики: «Оскільки історичний пе-
ріод, який охоплює курс історії зарубіжної музики є досить великий і неодно-
значний з точки зору присутності в кожній епосі різного роду мистецьких 
явищ, його програмовий матеріал залежить від історичної перспективи і відпо-
відно виражає особливості різних етапів становлення світової та Європейської 
культури. Так, стародавня музика, Середньовіччя і Відродження переважно 
розглядаються з позицій філософськоестетичних засад, що було визначальним 
для того часу. Музику класицизму і романтизму пропонується вивчати з опо-
рою на жанровостильову і структурну перспективу. Звідси посилюється увага 
до творчого портрету композитора, його стилю, до структури музичних творів, 
розвитку жанрів тощо. Музичне мистецтво ХХ – початку ХХІ ст. розглядається 
як заключний період розвитку Європейської культури, що в свою чергу 
актуалізує питання еволюційного початку, смислових порівнянь музики різних 
епох та культур» [10, 3]. Звідси очевидно: сучасне музикознавство має базува-
тися на зовсім інших позиціях, ніж у попередніх періодах Європейської культу-
ри. Якщо на початку і в середині ХХ ст. інерційні тенденції мали силу і 
значною мірою підпорядковували наукову думку попереднім позиціям, то в 
наш час така неувага до запитів сучасності вже є ознакою відсталості і консер-
ватизму. Адже сучасна наука культурні і мистецькі явища, які пройшли свій 
розвиток і на даний час перебувають у фазі розмивання їх визначеності та сми-
слової однозначності, здебільшого розглядає у традиційному аспекті, тобто в 
тій площині і ракурсі, які були притаманні реаліям попереднього становлення 
культури.  

Спираючись на зазначене, ще раз наголошу на тому, наскільки важливу 
роль в сучасній науці має посідати процесуальне буття культури і особливо фа-
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ктор звершеності (завершеності). Цей момент пов’язаний з інтенціональною 
фазою становлення, фазою, коли культура зосереджується (коли в культури ви-
никає можливість і необхідність такого зосередження) на своєму образносмис-
ловому типі (образносмисловій сутності), на звершеності розгортання 
відповідної програми та аналізі пройденого шляху. У кожному з періодів стано-
влення Європейської культури виникають ті чи інші мистецькі явища, які про-
ходять розвиток і приналежні відповідним принципам процесуального буття 
культури: в символічному (Середньовіччя, Відродження) – смисловому; в кла-
сичному (Новий час, Просвітництво) – ідентичному; в романтичному (ХІХ ст.) – 
динамічному; в інтенціональному (ХХ? ст.) – функційному [9; 14]. І власне фу-
нкційність (культурного простору) передбачає зовсім іншу смислову конфігу-
рацію мистецьких досліджень, ніж у попередніх періодах. У перших трьох 
періодах культурні і художні явища підпорядковуються динамічному важелю 
та співвідносяться з активним розвитком культури. Звідси аналіз мистецьких 
явищ в цих межах логічно має виходити з відповідних засад культурного буття. 
Тоді як у ХХ – початку ХХІ ст. культурні і художні явища вже підпадають під 
дію екстенсивного важеля, або ж співвідносяться з екстенсивним і завершаль-
ним розвитком культури. І саме ці моменти пояснюють характерність інтенціо-
нального періоду: відсутність суттєво нових стилів, розвиток стильових, неости-
льових, постстильових, астильових і жанрових проекцій та компіляцій, загалом 
підпорядкування художнього буття культури принципу культурної інтроспекції 
і компіляції, або ж принципу інтенціоналізму – смисловій, буттєвій і виразовій 
універсалії заключних етапів процесуального буття будьяких явищ. Відповідно, 
аналіз мистецьких і культурних явищ даного періоду вже має враховувати спе-
цифіку такого буття.  

Окреслені позиції підтверджують висловлену думку щодо необхідності 
побудови якісно нової концепції аналізу художнього буття культури, спромож-
ної пояснити особливості сучасної мистецтва, глибше і ширше аналізувати 
культурні та мистецькі явища ХХ – початку ХХІ ст., минулих століть Європей-
ської культури, як і інших культур, прогнозувати майбутній культурний розви-
ток. Перед визначенням такої методології коротко зупинимося на (умовно) 
традиційних формах аналізу музичного мистецтва. Оскільки в межах даної пу-
блікації немає можливості їх детально розглянути, звернемося до статті Г. Кон-
сона «Цілісний аналіз в контексті наукової методології» [6], в якій подано 
характеристику більшості концепцій аналізу музики, пов’язаних з іменами ві-
домих науковців (Б. Асаф’єв, В. Баєвський, В. Бобровський, Л. Виготський, 
А. Демченко, І. Істомін, М. Каган, О. Лосєв, Л. Мазель, В. Медушевський, 
Є. Назайкінський, О. Потебня, І. Рижкін, В. Холопова, Ю. Холопов, В. Цуккер-
ман, Б. Яворський, Р. Якобсон та інші) та які згруповані у шість відповідних 
блоків:  

1) методи філософського аналізу складають методи дедукції та індукції, 
структурний, класифікаційний, історичний, іманентнодинамічний, когнітивний, 
асоціативний, порівняльний, дистрибутивний (бінарний), естетичний, калістич-
ний, ціннісний, морфологічний методи, а також методи суміщення функцій та 
виявлення музичного змісту. «Головними в системі цих методів стали ті, які 
були напрацьовані у філософських науках…”» [6, 140]; 2) методи психологіч-
ного аналізу, які «трактуються як одна з форм філософствування», складають 
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методи «фабули і сюжету», інтеріоризації та екстеріоризації, син естетики; 3) 
методи філологічного аналізу: поетика літературного тексту, структурнопоети-
чний, цілісний аналіз, метод вивчення конфліктів, топосний, семіотичний, ети-
мологічний, стильовий, стилістичний аналіз; 4) методи аналізу точних наук: 
методи точних наук, епістемологічний метод; 5) методи музичнотеоретичного 
аналізу: інтонаційний, мотивний, ладоритмічний, гармонічний, матричний, об-
разнотематичний (який «знаходиться в основі асаф’євської теорії трьох функцій 
розвитку – i:m:t» [6, 145]), метроритмічний. 6) методи культурологічного аналі-
зу: синхронічний і діахронічний, новий культурологічний метод. «Новий куль-
турологічний метод згідно, з К. Жабинським, визначається взаємодією двох 
планів: онтологічного та аксіологічного. Особливе місце тут посідає розробле-
ний А. Демченко метод концепційного аналізу. В ньому вчений виходить з ви-
явлення образного змісту як базової позиції, на основі якої реалізується 
індуктивне «сходження від специфічномузичного до більш ширших, культуро-
логічних і соціологічних категорій, а через них до усвідомлення загальнолюд-
ського змісту, закладеного у творі». Як наслідок, А.Демченко трактує музику як 
художній документ епохи, як мистецтво, яке моделює «образ світу і людини 
властивими йому засобами», а в кінцевому рахунку – як формування знання 
“про світ і людину, виходячи з образносемантичної природи системи мистецт-
ва»» [6, 145]. Стосовно даного методу Г.Консон зазначає: «Фактично, вихідним 
пунктом такого аналізу є різновидність цілісного методу…, спрямованого від 
музичнотеоретичного до естетичного… Широкий культурологічний обхват 
розглянутого явища (нового культурологічного методу. – О.О.) від початку 
входив до цілісного методу. Різниця тут – у новизні акцентів, які в дослідженні 
культурноісторичного контексту значно посилений… доцільно зробити висно-
вок, що метод цілісного аналізу за своїм масштабом і концентрації в собі інших 
аналітичних типів є метатеоретичним… В якості операціонального методу в 
ньому можуть проявлятися будьякі з названих (зі своїм підрозділом) чи сукуп-
ність декількох. Тому в його компетенції знаходяться будьякі музичні явища 
від мікросвіту до макрокосму» [6, 145146]. 

 Із поданого переліку методів аналізу музичної культури і творів мистецт-
ва важко назвати такі, що сповна віддзеркалюють реалії періоду буття культури 
в її заключній фазі розвитку. Навіть новий культурологічний метод фактично 
нічого нового не пропонує, окрім співвідношення «онтологічного та аксіологічно-
го», що присутнє в попередніх концепціях мистецтва і було типовим для давнього 
мистецтва. Аналогічне стосується методу концепційного аналізу. Причиною та-
кого поверхневого обґрунтування окреслених позицій є відсутність концепції, в 
якій зазначені на початку статті моменти (образний тип культури; її темпораль-
ність, процесуальність, структурна обумовленість; історичний та метаісторич-
ний рівні такого буття), особливо процесуальне буття та структурально-
смислова обумовленість культурних і мистецьких явищ були би базовими. І 
саме цими ознаками володіє пропонований інтенціональноаналітичний метод. 

Інтенціональноаналітичний метод аналізу художньої культури (від 
intentio – спрямування, нахил) передбачає зосередження на образносмисловому 
intentio певної культури в його екстенсивному вияві, базується на принципах 
інтенціоналізму та інтенціональноконотативних смислах. Принцип інтенціо-
налізму актуалізує питання зміни вектора становлення культури з динамічного 
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на екстенсивний, або ж адинамічний, скеровує увагу до сутнісносмислової і об-
разної (образнотипологічної) даності певної культури та закономірності її про-
цесуального розгортання, на аналіз імплікації її смислових засад (конотативних 
смислів) у процесуальному бутті, особливо в заключних фазах розвитку. Смис-
лове поле інтенціоналізму визначають базові принципи (ознаки) 1) екстенсивності, 
2) інтроретроспекції та компіляції, 3) периферійності, 4) феноменологізму, 5) інде-
термінізму, 6) абдукції, 7) прогностики [8] (нумерація принципів усталена і не має 
змінюватися!). Інтенціональноконотативні смисли формуються самою ж культу-
рою на заключному етапі становлення та виражають її образносмисловий зміст в 
контексті екстенсивного розвитку.  

Відповідно, інтенціональноаналітичний метод аналізу художньої куль-
тури передбачає і має відображати зазначене. А саме: а) яким чином і як відбу-
лася (відбувається) зміна вектора становлення культури з динамічного на 
екстенсивний у певній (Європейській) культурі; б) знову ж таки, яким чином і 
як це позначається і відбито (втілено) у творах мистецтва; в) зосередженість до-
слідження на сутнісносмисловій, образній (образнотипологічній) даності певної 
культури та аналізі імплікації її смислових засад у процесуальному бутті; в) 
аналіз форм, способів і принципів моделювання конотативних смислів у проце-
суальному бутті попередніх періодів та особливо інтенціональноконотативних 
смислів в художньому бутті заключного – інтенціонального періоду становлен-
ня (Європейської) культури; г) безпосереднє інтенціональноаналітичне дослі-
дження культурномистецьких акцій і творів (аналіз і визначення закономірностей 
імплікації культурою вихідних образних смислів в творах мистецтва в заключ-
них фазах розвитку).  

Таким чином, в інтенціональноаналітичному методі на передній план 
виступає не стільки аналіз художніх і культурних явищ та творів мистецтва (на 
чому, власне, акцентують традиційні методології аналізу) – це не заперечується 
та має відбуватися, – а їх співвідношення з образносмисловою даністю (intentio) 
певної культури, розгорнутою і експлікованою в художніх акціях насамперед в 
заключному періоді становлення культури. У свою чергу, увага до інтенціона-
льноконотативних смислів покликана зосередити аналіз на характерних особ-
ливостях художнього буття культури в заключних фазах становлення, на тих чи 
інших тенденціях, напрямках, формах, на експлікації базових принципів інтен-
ціоналізму в мистецьких акціях, на виявленні і поясненні закономірностей саме 
такого, а не іншого інтенціонального буття, на прогностичній оцінці майбут-
нього розвитку культури та мистецтва. 

Інтенціональноаналітичний метод так чи інакше передбачає опору на ві-
домий художній матеріал, відкритий (Європейською) культурою впродовж ми-
нулих століть, та аналіз тенденцій, форм і закономірностей його експлікації в 
художній культурі ХХ – початку ХХІ ст.: від максимального ослаблення вихід-
них ознак певних явищ минулого, їх деструкції, заперечення до різноманітних 
компіляційних практик модулювання цими здобутками. Адже в заключному 
періоді (Європейської культури) практично відсутні якісно нові стилі, нато-
мість його художнє амплуа визначають надзвичайне стильове, жанрове, вира-
зове різноманіття, різні форми їх компіляцій, образні і стильові алюзії тощо [9; 
13]. І саме запропонований інтенціональноаналітичний метод спроможний 
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провести відповідний аналіз різноманітних тенденцій, дослідити їх та належ-
ним чином охарактеризувати їх суть.  

Така ситуація вимагає відповіді на питання: яким чином, з огляду на про-
понований метод, аналізувати і визначати зазначені тенденції у мистецтві? 
Прикладом подібної проблеми і способом її розв’язання є мистецтво імпресіо-
нізму – художньої маніфестації початкового етапу становлення інтенціонально-
го періоду Європейської культури, – коли для визначення його особливостей 
пропонувалися нові терміни. В музичному мистецтві з’явилися поняття звукова 
фарба, гармонічні плями, темброва палітра, інструментальний / тембровий 
колорит тощо. Сталися зміни і щодо аналізу драматургії таких творів. Очевид-
но, що й в контексті сучасного мистецтва та спробі інтенціонального аналізу 
художньої культури необхідно здійснити аналогічні кроки. Певною мірою та-
кого плану нову позицію формують визначені нами інтенціональноконотативні 
смисли [8]; їх може бути велика кількість, і щораз у різних випадках вони мо-
жуть утворювати все нові і нові смисли. Проте ця смислова різноманітність так 
чи інакше підпорядковується і співвідноситься з сімома базовими принципами 
інтенціоналізму (названі вище). Лише таким чином, наприклад, ми побачимо, 
що мінімалізм, крім усього іншого, у найзагальнішому плані співвідноситься і 
має розглядатися як своєрідна форма дослідження культурою своєї образнос-
мислової форми, або ж образносмислового intentio на рівні її периферійної да-
ності. Для прикладу: образний тип Європейської культури визначається як 
фастівський – за О.Шпенглером, романтичний – за Г. Гегелем, розповідний – за 
Д. Гачевим. Я більше схиляюся до точки зору останнього, вносячи лише нюанс 
такої розповіді, який на образнотипологічному рівні співвідношу з інтенціона-
льним аспектом. Фактично ця своєрідна розповідна форма буття Європейської 
культури у ХХ ст. вичерпала себе – все вже розказано, – і на передній план ви-
ступає саме інтенціональне буття, тобто зосередженість культури на її образно-
смисловому intentio з метою аналізу і дослідження пройденого становлення та 
моделювання можливого наступного розвитку. А такий вектор передбачає ак-
туалізацію різноманітних компіляцій, деструкцій, формування і продукування 
нелінійних та непрямих ракурсів (порівняння, зіставлення, змішання ознак, їх 
деструкція, зміщення акцентів, актуалізація периферійних зон, різного роду фо-
рматів, які співвідносні із визначеними принципами інтенціоналізму, окремих 
від певного явища моментів, миттєвостей, модулювання явищ, які можна оха-
рактеризувати запропонованим мною терміном “одне торкання” [8]); все це ви-
ступає своєрідним методом дослідження сформованих та усталених на 
попередніх етапах становлення культури художніх явищ. Не треба забувати і 
про поляризовану форму буття явища – позитивний і негативний плани; в за-
ключних періодах другий набуває більшої сили і стає визначальним. У різних 
випадках детермінантою може виступати один чи декілька базових принципів 
інтенціоналізму, породжуючи при цьому найрізноманітінші інтенціональноко-
нотативні смисли. 

У даній статті не передбачається демонстрація аналізу певного мистець-
кого чи культурного явища на основі зазначеного методу – це предмет наступ-
них досліджень, з яких підготовлено до публікації статтю «Принципи 
експлікації інтенціональноконотативних смислів: на основі камерноінструмен-
тальних творів О. Щетинського» [12]. 
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На завершення статті пропонуються висновки. Інтенціональноаналітич-
ний метод відкриває нові горизонти в дослідженні художнього амплуа культу-
ри. Він насамперед скерований до аналізу тих моментів становлення, які можна 
визначити словами «звершення» або ж «завершення» розгортання певної про-
грами (образного типу певної культури, епохи, періоду становлення, її художніх 
і культурних маніфестацій тощо). Саме ці позиції – звершення і завершення – є 
базовими для відповідних досліджень буття культури як в її заключному пері-
оді, так і в аналізі заключних фаз будьяких художніх, культурних та й суспіль-
них явищ. Актуалізація і аналіз цих моментів дає можливість об’єктивно та 
більш глибше досліджувати культурнохудожнє буття в його процесуальному 
вимірі, визначати закономірності становлення, співвідносного із заключними 
фазами розвитку, прогнозувати майбутнє культурне і художнє буття  
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СЛОВО – ГОЛОВНИЙ ХУДОЖНІЙ ЗАСІБ ІДЕЙНОЕМОЦІЙНОЇ 
ВИРАЗНОСТІ ТЕАТРАЛІЗОВАНИХ ТЕМАТИЧНИХ КОНЦЕРТІВ 

 
У статті розглянуто методику використання слова як художнього засобу вираз-

ності, правильне використання його у театралізованих заходах, вдале створення ху-
дожнього образу та розкриття теми та ідеї за допомогою конферансу. Визначено 
закони функціонування слова у контексті концертного дійства. 

Ключові слова: поетичне слово, конферанс, парний конферанс, конферансьє, ін-
термедія. 

 
The article analyzes the technique of using words as a means of artistic expression, 

its’ right usage in the theatrical events, successful creating an artistic image, the theme and 
ideas with the ceremony. It was classified speech laws functioning in the context of concert 
performances. 

Key words: poetic word, ceremonies, doubles ceremonies, entertainer, sideshow. 
 
Концерт – досить розповсюджений і популярний масовий захід сьогоден-

ня. Відвідування концертів є найулюбленішим видом відпочинку та розваг. 
Вдалий відбір номерів, висока якість виконання та продумана режисура роб-
лять концертні виступи важливим засобом регулярного і ефективного ідейно-
морального та естетичного впливу, формування світогляду та високих художніх 
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смаків. Для успішного проведення театралізованих концертів актуальним на 
сьогодні є детальний аналіз використання живого слова у даних заходах як ос-
новного засобу спілкування між виконавцем та глядачем. 

Метою дослідження є визначення функцій слова, особливості викорис-
тання віршованих та прозових текстів, професійний підбір текстів ведучих та 
конферансьє у театралізованих масових заходах. 

У масових аудиторіях краще за все звучить поетичне слово: воно лаконі-
чне, легко сприймається, образно і тому особливо глибоко вражає свідомість 
глядачів. «При цьому пам’ятайте про найвибагливіший смак, про суворий від-
бір матеріалу і уникайте багатослів’я», радить російський режисер театралізо-
ваних дійств І. Туманов. Тому концертна програма може складатися із різних 
жанрів сценічного мистецтва, а поетичне слово є ніби помічником для втілення 
надзавдання: всі номери пов’язані єдиною ідеєю, що сприяє її виразності. Голо-
вне, вміло, гармонійно і точно підібрати художній матеріал, для того щоб він 
працював на одну думку, на одну ідею, на одні завдання. Матеріал повинен бу-
ти ідейним, емоційним, мати художні цінності та не виключати можливість 
пластичного вирішення на сцені.  

Поетичне слово в концертному контексті стає засобом театралізації, од-
ним з найважливіших засобів ідейноемоційної виразності інтелектуального та 
духовного життя людей внаслідок своєї образності, метафоричності. Особливо 
це притаманно периферійним Будинкам культури з мінімальними технічними 
можливостями для підготовки та проведення театралізованих концертів. Жоден 
концерт не проходить без включення до програми поетичних творів. Поезія як 
один із найбільш яскравих елементів театралізації цікавить багатьох режисерів-
сценаристів. Завдяки режисерському задуму поетичне слово виступає як вто-
ринний засіб цілеспрямованого вираження ідей концерту. Як зазначає 
І. Туманов, коли глядач приходить на концерт і знає, чому він присвячений, він 
налаштовується на відповідну тематичну хвилю і чекає впливу, який повинен 
задовольнити його інтерес. Дуже важливо не розчарувати очікування глядача, 
потрібно не тільки привернути його увагу, зацікавити, але й вплинути на його 
розум та емоції. У цьому випадку важливим є не тільки підбір самого поетич-
ного матеріалу, що посилює ідейноемоційний акцент, але й місце його вико-
нання. Важливо, щоб поезія набула нового дихання, щоб вона стала 
рівноправним компонентом театралізації. Підібрані за режисерським задумом 
концертні номери не будуть суперечити один одному ні в стилістичному, ні в 
емоційному сенсі. 

Поетичне слово часто вплітається і в деякі концертні номери, посилюючи 
їх ідейноемоційну піднесеність: поезія відмінно поєднується з національною пі-
снею, що виконується хоровим колективом або вокальним ансамблем. Іноді со-
лісти хору повторюють мелодію приспіву без слів, ніби створюючи музичний 
фон для майстра розмовного жанру, який, зберігаючи потрібний ритм, надає 
нового відтінку музичному твору. На перший погляд це може здатися недопус-
тимим, адже пісня – самостійний художній твір, який має свою внутрішню 
структуру, закінчену форму, і, здавалось би, будьяка зміна може порушити її 
внутрішню єдність. Як свідчить практика, такі «операції» бувають дуже вдали-
ми, якщо вони майстерно виконані. 
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Поетичне слово може прозвучати і під час танцювального номеру, вико-
нуючи ті самі функції, що й у пісні. 

У концертних програмах застосовується і поетична композиція, яку вико-
нують кілька артистів (групове читання завжди динамічне, емоційноефектив-
не). Нею звичайно відкривається концерт, а вірші використовуються як образна 
основа поетичного слова. «Віршімонологи використовуються у прологах і епі-
логах концерту. Віршіінформатори як би вводять глядачів у запропоновані об-
ставини, коментують події, які відбуваються на сцені, або кінофотомонтаж на 
екрані. Вірші-зв’язки слугують змістовними зв’язками між епізодами. І, нареш-
ті, інсценовані вірші виступають у постановці як самостійні сценічні образи» 
[1, 28]. 

Вдало підібраний уривок з поетичної вистави також може слугувати діє-
вим ідейнотематичним акцентом концерту. Тривалість уривку не повинна пере-
більшувати за 5–7 хвилин. Виступ слід починати з внутрішньої підготовки, 
коли продумуються всі дрібниці, акценти, визначається конкретна мета, і голо-
вне – психологічний, творчий, емоційний контакт з глядачем. Використання 
уривку з поетичної вистави вигідно ще й тим, що для постановки потрібні міні-
мальні умови. Однак режисер повинен бути обережним, вибираючи місце для 
цього жанру, яке потребує від глядача внутрішньої зосередженості й активної 
уваги. 

Аналіз багатьох концертів надав змогу виявити певні недоліки і зв’язки з 
поетичним жанром. Досить розповсюдженими є наступні: 

– недостатньо відповідально підібрано поетичний матеріал, який не 
пов’язаний з усім текстом. Такі «емоційні ями» досить часто доводиться бачити 
на концертах аматорських колективів; 

– використання віршів місцевих поетівлюбителів; 
– зловживання поезією. «Підводки» до номера занадто довгі або викорис-

товуються після кожного номера; 
– застосування хрестоматійних, занадто популярних творів. 
Вдале поетичне слово у сценарії концертного дійства є запорукою втілен-

ня режисерського задуму всього театралізованого тематичного концерту. 
Якщо говорити про слово як засіб ідейноемоційного впливу на глядача, 

як засіб виразності, то слід акцентувати увагу й на інших жанрових специфіч-
них особливостях, такі як публіцистичне, документальне слово, художнє слово 
(проза, драматургія), конферанс, словесна розповідь. Саме таке живе слово 
створює потрібну атмосферу концерту, передає те, що не можна висловити ін-
шими засобами виразності. Воно повинно органічно вливатися у процес дійст-
ва, логічно вплітатися в сюжет.  

Для концертного дійства дуже характерна словесна розповідь. «Залежно 
від виду літератури і музики – епічного чи ліричного – змінюється і характер 
словесної розповіді. Під час виконання епічних творів має місце оповідна роз-
повідь. Ліричним творам відповідає розповідьспогад, розповідьсповідь, які на-
лежать конкретному образу – ліричному герою, якого відтворює артист» [3, 
134]. Слово завжди повинно взаємодіяти з рухом, який підсилює видовищність, 
зримість словесного образу. Слово і дія повинні органічно зливатися в єдине 
ціле, знаходитися на одному емоційному рівні. Тільки тоді слово буде створю-
вати зримі художні образи, які зможуть втілювати і передавати почуття, настрої 
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та переживання людей. У концертному мистецтві слово завжди розвернуто на 
глядача, забезпечуючи тим самим сприйняття цілісності дійства. 

Крім словесної розповіді, для постановки театралізованого тематичного 
концерту вдалим буде використання конферансу, головним завданням якого є 
поєднання розрізнених, різнохарактерних номерів програми в єдине ціле, аби 
не втратити логічного взаємозв’язку між номерами. 

Конферансьє – це артист, який веде концерт і виконує в процесі його про-
ведення самостійні номери. Якщо артист лише оголошує номери в концерті, не 
виконуючи своїх власних, він є ведучим. Однією з обов’язкових якостей кон-
ферансьє є вміння імпровізувати, тобто дотепно і точно реагувати на неперед-
бачені репліки, на ситуації, що виникли несподівано.  

Конферансьє має слідкувати за збереженням ритму концерту. Якщо у 
драмі вистава має встановлений шляхом багатьох репетицій єдиний ритмічний 
малюнок, то на естраді кожен номер виконується у власному ритмі, і саме кон-
ферансьє зобов’язаний слідкувати, щоб ритми окремих номерів чергувалися за-
для загального враження про концерт.  

Найсуттєвішим у підготовці конферансу є правильне рішення основного 
сценічного образу. Відповідно до цього треба розглядати і тексти конферансу: 
щось виділити, скоротити те, що не відповідає даним виконавця, або, навпаки, 
доповнити текст, щоб повніше показати задуманий образ ведучого. У створенні 
основного образу слід враховувати індивідуальні якості виконавця.  

Конферанс поділяється на п’ять частин: 1) вступ; 2) ділові анонси; 3) жа-
рти, репризи, ремарки тощо; 4) власний номер ведучого; 5) закінчення конфе-
рансу і концерту. 

Вступ не повинен бути затягнутим. Першу появу конферансьє на сцені 
необхідно використати, для встановлення контакту із глядачами, а після цього 
треба якомога скоріше починати концерт. 

Суть ділових анонсів полягає у правильному і переконливому оголошенні 
номерів. Іноді успіх номера залежить від того, наскільки добре його пояснив 
ведучий. Кожна поява конферансьє перед глядачами поділяється на три части-
ни, обсяг яких визначає він сам або режисер концерту. Коли після чергового 
номера ведучий виходить на сцену, він спочатку говорить про попередній но-
мер (цієї частини може і не бути, особливо якщо попередній номер був розмов-
ного жанру), потім конферансьє може вести бесіду з аудиторією на теми, не 
пов’язані безпосередньо з програмою концерту (це сприятливий момент для 
виявлення інтермедійної, комічної сторони конферансу), і врешті ведучий гово-
рить про наступний номер, тобто робить анонс. 

Оголошення номера має бути вибудовано таким чином, щоб імена вико-
навців, які будуть виступати, були у кінці кожного виступу ведучого, тобто пе-
ред появою на сцені артистів. 

Протягом концерту ведучому неодноразово доводиться виконувати коро-
ткі репризи, невеликі фейлетони, інтермедії, побудовані на самостійному сюже-
ті. Конферансьє може розігрувати сценки з уявними партнерами або спеціальні 
інтермедії для одного виконавця, основу якого становить текст, прикрашений 
ігровими моментами.  

Можливі й пародії на учасників концерту. Проте пародія не повинна бути 
образливою для виконавців номерів, вона має розкривати характерні особливо-
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сті відомої людини – «зірки». Намагаючись повторити попередній номер, веду-
чий своїм невмінням має підкреслити, що мистецтво, якому він намагається на-
слідувати, вимагає високого обдарування і техніки. До того ж йому часто 
доводиться промовляти короткі репліки і жарти, які мають перегукуватися з ос-
новним текстом. 

Власний номер ведучого краще виконувати тоді, коли для наступного но-
мера потрібні складні приготування, аби уникнути небажаної паузи. Власний 
номер допомагає налагодити контакт із глядачами. Якщо глядачі зустрічаються 
з даним виконавцем вперше, то чим скоріше він покаже свій номер, тим більше 
у нього шансів бути визнаним аудиторією. 

Недоречним буде сповістити публіку про те, що концерт майже заверши-
вся. Конферансьє зобов’язаний не показувати, що наступний номер останній, 
аби не позбавити його виконавців уваги з боку глядачів. Увесь його текст і по-
ведінка перед заключним номером мають закріпити у глядачів впевненість у 
тому, що концерт буде тривати і далі. Оголосити про закінчення концерту мож-
на не раніше, ніж всі виконавці останнього номера залишать сцену. Оголошен-
ня має бути коротким, виразним та лаконічним.  

Окрім сольного існує ще парний і театралізований конферанс. Парний 
передбачає участь у концерті двох (у деяких випадках – трьох) виконавців як 
конферансьє, що вимагає чіткого і цікавого вирішення ігрових взаємостосунків 
між ними. Іноді в парі з конферансьє може виступати клоун, якого часто вклю-
чають до програми естрадних концертів. У цирку функції клоуна полягають у 
заповнюванні паузи між номерами – виконання пародій на попередні номери. 
Інтермедії конферансьє і клоуна на авансцені нададуть змогу за закритою заві-
сою готуватися до чергового номера, а також виконати власний номер у про-
грамі. Зазвичай, це невеличкі, комічні сценки або музичні п’єски жартівливого 
характеру, тобто інтермедії. «Інтермедія будується на конфлікті, який організо-
вує всю дію. Виникнення конфлікту, його розвиток та вирішення і становлять 
зміст інтермедії. Наявність в інтермедії конфлікту допомагає композиційно ви-
будувати вплив сили гумору на глядача, нарощувати його, підводячи кожного 
разу до нового чергового повороту сюжету, а глядач своїм сміхом (як здоровою 
реакцією на гумор) коригує, а точніше, регулює сценічну дію виконавця. 

У тексті інтермедії слід прагнути до сукупності репризних фраз, якими 
обмінюються учасники, до зіткнення партнерів, які роблять дію інтермедії ди-
намічною, стрімкою. Будьякий факт, подія, явище можуть стати для учасників 
причиною конфлікту. Конфлікт будується на протилежності поглядів і характе-
рів партнерів» [2, 142]. 

Якщо ведучих концерту більше трьох осіб, їх виступи вже не можна бу-
дувати тільки як конферанс. Тут виникає, на зразок п’єси, сюжетобрамлення, 
що є характерним для театралізованого конферансу. 

Гуртовий театралізований конферанс є складною і дуже цікавою формою 
ведення концерту, який будується на спеціальному самостійному сюжеті, що 
перегукується з номерами концерту. Це допомогає використовувати в концерті 
багато методів драматургічного мистецтва, зокрема, цікавий наскрізний сюжет, 
що об’єднує окремі номери і різноманітні сценічні положення. У розгорнутому 
театралізованому конферансі використовуються і зовнішні методи сценічної 
виразності: костюми, бутафорія, елементи декорацій, грим тощо.  
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Кожна інтермедія наскрізного сюжету театралізованого конферансу має 
бути актуальною і цікавою, аби викликати зацікавленість глядачів.  

Стосовно ведення театралізованих тематичних концертів, присвячених 
якійнебудь значній темі, то тут часто є неприйнятним конферанс звичайного 
типу з перевагою у ньому комічних реплік. У таких випадках слід шукати мож-
ливість оригінальної і доцільної побудови конферансу в самій темі та в її мате-
ріалі. Засоби театральної виразності мають допомагати виявленню основної 
теми концерту, а не затьмарювати її.  

Якщо розглянути закони функціонування слова в контексті концерту, то 
можна виділити наступне. Вагомість слова полягає у його змістовній значимос-
ті та емоційній виразності, а художня переконливість визначає естетичну спря-
мованість. Можна вивести і загальні принципи видовищності слова, оскільки 
його зрима виразність тісно пов’язана з пластикою, дією, музикою, художньо-
декоративним оформленням, з умовним характером навколишнього середови-
ща, з впливом усіх сценічних об’єктів, включених до структури концертного 
дійства. Видовищним слово, яке формує зримий образ, стає залежно від місця, 
воно займає в ситуації, і від того, як воно організовує враження глядачів за до-
помогою акценту, наголосу. Завдання виразності слова полягає в тому, щоб 
глядач не тільки чув, а й бачив певні образи, так як слово, звернуте до глядача, 
виступає як слово характеристика. Позбавлене емоційної виразності, воно не 
тільки втрачає дієву спрямованість, а і послаблює видовищні можливості дії. У 
театралізованому концерті видовищний рух слова до глядача яскравий тільки у 
поєднанні із видовищною конкретикою, залежно від того, як вибудовується 
взаємозв’язок зображуваного, виразного, вербального (словесного) ряду і видо-
вищної умовності.  

Узагальнюючи наведене, можна дійти висновку, що «сфера словесного 
впливу практично не має меж, і можливості проникнення в життєві явища за 
допомогою слова є значними. Використання слова у літературному сценарії 
стрімкої динаміки дії у просторі і часі допомагає вибудувати в одному сценіч-
ному творі ряд сюжетних ліній, порушити різні теми. 

Саме слово розширює творчу палітру сценарію, повідомляє про викорис-
тання таких виразних засобів, як оповідь і діалог, дозволяє вибудувати вільну 
конструкцію сценарію, за допомогою словесного виразу ввести у драматургічну 
тканину сценарію такий сильно діючий метод як безпосередня передача авто-
рської думки» [5, 177–178]. Емоційність, певна інтонація, можливість імпрові-
зації, музичного та пластичного підсилення поетичного матеріалу, особливість 
конструкції фрази – все це в сукупності визначає необхідність використання 
слова в тематичному театралізованому концерті. 

Але слово повинно передавати почуття, настрій, хвилювання, радість. 
Цього можна досягти тільки у тому випадку, якщо слово буде емоційно підси-
лене музичним матеріалом. Слово і музика – два основних і найяскравіших за-
собів виразності під час постановки масового театралізованого дійства. Підбір 
художнього та музичного матеріалу продиктований тематикою та ідеєю конце-
рту, його задумом. Синтез усіх видів мистецтв підсилює створення особливої 
святкової емоційної атмосфери для глядачів, а саме концертне дійство є важли-
вою подією у творчому житті естрадних артистів, сценаристів, режисерів, робо-
та яких повністю підпорядковується специфічним законам драматургії.  
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ГЕНЕЗИС ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИРИГЕНТА  
ДМИТРА КОТКА В КОНТЕКСТІ ВИКОНАВСЬКИХ  

ТРАДИЦІЙ НАДДНІПРЯНСЬКОГО ХОРУ 
 
У статті визначено особливості формування і розвитку творчої особистості 

українського диригента Дмитра Котка через призму мистецької діяльності створеного 
й керованого ним Наддніпрянського хору (1920–1930), який свого часу здобув фено-
менальне визнання й широку популярність серед слухачів Західної України та інших 
країн Європи. Становлення талановитого диригента Д. Котка та подальше нарощу-
вання ним креативного потенціалу визначили його творче обличчя й напрям еволюції 
(зростання рівня професіоналізму, охоплення нових жанрових сфер, удосконалення 
власної системи виразових засобів, розширення кола музичнообразних асоціацій тощо). 

Ключові слова: хоровий диригент, творчість, світогляд, хорове виконавство, ре-
пертуар, концертна діяльність, хорова культура. 

 
The article determines peculiarities that formed and development creative personality 

of Ukrainian conductor Dmytro Kotko through the perspective of creative activity of Nadd-
nipryanskyi Chorus (1920–1930) that was grounded and conducted by him and gained phe-
nomenal recognition of the audiences in Western Ukraine and Europe. Formation of 
talented conductor D. Kotko and further growth of creative potential determined his original 
style and evolution trend (increase of professional level, performance of new genres, im-
provement of expressive means’ system, extension of musical and figurative associations’ 
range, etc). 

Key words: choral conductor, creation, world view, choral performance, repertoire, 
concerto activity, choral culture. 

 
Хорове виконавство, будучи одним із вагомих компонентів національної 

художньої культури українців, тісно пов’язане з найважливішими процесами та 
етапами української історії і розкриває, поряд із специфічними ознаками му-
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зичного мислення, ряд соціокультурних характеристик, що є суттєвими для 
усвідомлення історичного минулого. Потреба в хоровому мистецтві належить 
до ментально обумовлених потреб українського народу й продовжує посідати 
важливе місце в духовному житті нації. У цьому контексті винятково зростає 
роль хорового диригента, його особистої харизми, розвитку творчої 
особистості, здатності згуртувати колектив довкола єдиної художньої мети, а 
також сформувати «свою» аудиторію, тонко відчути її духовні потреби й запи-
ти. Міра таланту диригента, його самопосвяти хоровій справі обумовлює рівень 
популярності та значимості даного колективу в сучасному культурному 
середовищі. Для національної музичної науки видається актуальною тематика 
нашого дослідження, яка органічно вписується в сучасний контекст розвитку 
регіонального історичного музикознавства: розкрити генезис творчої особистості 
маловідомого хорового диригента Дмитра Котка як виразника музичновико-
навських засад, сформованих у концертновиконавській практиці Наддніпрянського 
хору. 

Проблемою дослідження творчої постаті митця частково опікувалися 
вітчизняні музикознавці. Так, об’ємний огляд музичного життя диригента зро-
били С. Стельмащук – у книзі «Дмитро Котко та його хори» [4] та О. Вітенко – 
в нарисі «Український професійний хор під орудою Дмитра Котка» [3]. 
Вибірково розгляд і аналіз мистецької діяльності диригента міститься в працях 
Я. Михальчишина, С. Людкевича, Л. Вардзарука, О. БенчШокало, М. Черепа-
нина, М. Бурбана, М. Голинського, В. Барвінського, О. Поясик, Ю. Картух та 
інших. Однак жодна із цих праць не висвітлює особливостей формування, роз-
витку й становлення творчої особистості Дмитра Котка, що й стало основним 
завданням даної статті.  

Дмитро Котко (1892–1982) народився в с. Балки Мелітопольського повіту 
Таврійської губернії (тепер – Запорізька обл.). З 1900 р. навчається в сільській 
школі, у 1906–1910 рр. – у церковновчительській школі в м. Таганаш (тепер – с. 
Солоне Озеро АР Крим). У 1913 р. закінчує Ардонську духовномісіонерську 
семінарію в Росії, навчаючись у диригентськохоровому, педагогічному й бого-
словському класах; одночасно Дмитро – помічник керівника семінарського хо-
ру. У 1912–1914 рр. викладає музику й спів, організовує учнівські хори у 
Вищому училищі в м. Прохладний (на території теперішньої Кабардино-
Балкарії). Від 1915 р. брав участь у Першій світовій війні. Під час служби в ка-
раульному батальйоні в Москві Д. Котко два роки навчався на диригентських 
курсах у Музичному інституті сестер Гнєсіних, відвідував лекції в Московській 
консерваторії. Згодом потрапив до польського полону [8, 166–174]. 

У 1920 р. разом з іншими військовополоненими українцями, які перебу-
вали в Польщі, він організував професійний чоловічий (з 1925 р. – мішаний) 
Наддніпрянський хор, у якому став художнім керівником і головним дириген-
том. Колектив концертував по всій території сучасної Західної України, а також 
у Польщі, Німеччині, Білорусі, Франції, Литві, широко пропагуючи українське 
мистецтво. Хоровий колектив під керівництвом Дмитра Котка досяг непере-
вершеного вокального професіоналізму. Загальне визнання здібностей талано-
витого диригента знайшло місце в численних рецензіях композиторів, 
музикознавців, діячів культури й мистецтва, критиків і любителів хорового 
співу. Саме тому науковці у сфері мистецтвознавства надали Дмитрові Котку 
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почесне право бути гідним спадкоємцем відомого диригента й композитора 
Олександра Кошиця. 

Естетичні погляди Д. Котка ґрунтуються на народності й ідейному 
мистецтві. Митець вважав, що хорова музика покликана виконувати в житті на-
роду високі суспільнонаціональні функції. Тому від початку існування і впро-
довж десятиліття Наддніпрянський хор під його керівництвом пропагував красу 
й силу національної пісні, доносив до слухачів безцінні творіння композиторів, 
що надавали змогу світові дізнатися про високу духовну культуру. Через те 
організаторська й диригентська діяльність маестро із цього огляду заслуговує 
високої оцінки.  

Організаційний хист Дмитра Котка характеризується розумною 
безкомпромісністю, логічною послідовністю. Ці риси диригента почали прояв-
лятися вже під час набору співаків у 1920 р. до першого складу хору (так званої 
«шістнадцятки»). Це був добірний склад співаків хоча й з різним ступенем 
музичної освіти, але з професійними голосами. Д. Котко підбирав голоси, які 
відповідали його вимогам, оскільки й сам маестро, за свідченням одного з 
учасників хору Ф.Пацюркевича, був «людиною великого вокального обдару-
вання» [7, 2]. 

У митця прослідковується власна манера репетиційної роботи з Наддніпрян-
ським хором. Перед кожною з репетицій він проводив розспівування: хористи ви-
конували унісонні та акордові вокалізи. Розучування творів проходило під 
керівництвом помічників головного диригента з окремих хорових партій: розу-
чувалася кожна хорова партія, вивчалися слова твору, відпрацьовувалися 
інтонація й дикція. Потім маестро особисто проводив зведені репетиції. Д. Кот-
ко іноді «роздавав голоси» не перед співаками, а за їхніми плечима. Нерідко 
диригент показував правильне виконання музичної фрази не власним голосом, 
а пояснював теоретично або використовуючи акомпаніатора. До звучання хору 
часто прислуховувався здалеку, робив зауваження, вимагав точного виконання 
своїх вказівок. 

На базі Наддніпрянського хору диригент досконало навчився об’єднувати 
голоси співаків в унісон. Звучання колективу зводилося до досконалості так, 
неначе хор – це музичний інструмент, на якому непомітними рухами диригент 
добував звуки. Сам маестро досконало знав можливості кожного співака, його 
якості, діапазон і тембр голосу. Митець професійно використовував артиста для 
виконання тієї чи іншої сольної партії. 

За свідченням сучасників, особливе захоплення в хорі викликали тенори 
та баси (зокрема, октавісти). Інколи в заключних акордах деяких творів при за-
гальному хоровому diminuendo октавісти утримували статичний звук, що ство-
рювало ілюзію наростання сили їх звучання. Оригінальна темброва наповню-
ваність звука і його чистота досягались і тим, що частина хору співала на 
mormorando. Диригент використовував октавістів дуже вміло й економно – 
дватри рази за концерт. Завдячуючи цим деталям Д.Котко значно розширював 
рамки своєї творчості. Незвичайна творча оригінальність Наддніпрянського хо-
ру та його керівника полягала також у тому, що чоловічі голоси в ньому за по-
треби звучали в діапазоні мішаного хору. Це новаторство одним з перших 
почав уводити до хорової практики Дмитро Котко. 
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У процесі роботи диригент був вимогливим і безкомпромісним, ретельно 
опрацьовував партитури, внутрішньо оволодівав ними; тонко відчував образ і 
допомагав у його відтворенні хористам, відрізнявся цілковитою самовіддачею в 
роботі й умінням втягнути у творчий процес виконавців, був головним інтерпре-
татором творів, проявляючи деякі риси авторитарності, але разом з тим не 
ігнорував переваг колективної творчості, формував ідеальну модель інтерпретації 
твору у своїй свідомості. 

Митець ґрунтовно працював над чистотою інтонації, тембрами голосів і, 
насамперед, дотримувався динаміки та агогіки твору, намагаючись таким чином 
викликати в співаків певний настрій. Виконавці були об’єднані дисципліною й 
спільними виконавськими принципами, що сприяло чіткості та стрункості вико-
нання творів на сцені.  

Під час роботи над хоровими творами Дмитро Котко детально відпрацьо-
вував звучання хорової партитури, домагався від хористів свого бачення музично-
го образу. Зовнішній бік діяльності диригента в період репетиційної роботи був 
пов’язаний з передаванням колективу своєї концепції твору. Початково митець 
включав до цієї концепції індивідуальні виконавські трактування, узгоджуючи та 
синтезуючи їх. Потім на численних репетиціях до найдрібніших деталей опрацьо-
вував з хористами нотний текст і втілював його в точній відповідності до власно-
го задуму. 

Принцип Д. Котка – усі деталі хорового звучання повинні бути 
відпрацьовані на репетиції, а на концертах його художня інтерпретація не 
відходила від попередньо створеного ним на репетиціях звукового ідеалу. Тоб-
то для «творчості» диригента під час концерту Котко не залишав нічого: строго 
дотримувався агогіки, темпів, нюансів, установлених під час попередньої 
репетиційної роботи. Звідси, мабуть, і та лаконічність жестів його рук на сцені. 
Якщо зрідка й були якісь відхилення від принципових творчих засад, що, як 
необхідність, виникали через певні концертні обставини (акустичні чи темпера-
турні умови концертного приміщення), то вони опиралися на технічні можливості, 
виконавські традиції хору та його майстерність. У таких випадках хор, доско-
нало підготовлений попередньою працею, чітко дотримувався вимог диригента. 

У процесі роботи з Наддніпрянським хором у Дмитра Котка сформувало-
ся власне своєрідне використання динамічних, агогічних та інших прийомів 
хорової техніки. Так, у динамічному «просторі» диригент часто використовував 
крайні нюанси, контрастні зіставлення piano і forte, несподівані subito. На такі 
динамічні контрасти натрапляємо, наприклад, у творі Т. Падури «Ревуха» в 
гармонізації В. Матюка. Помистецьки відпрацьовані, вони викликали захоп-
лення в слухача. Відомий музичний діяч, декан Львівської консерваторії 
Іларіон Гриневецький поставив високу оцінку виконавській культурі дириген-
та: «Дмитро Котко навчив нас, галичан, як треба співати хором. Він показав 
нам всю красу звучання різних динамічних відтінків, особливо – співу мормо-
рандо і піанісімо» [11, 2]. 

Один із найвдаліших інтерпретаційних засобів Д. Котка – темпова 
різноманітність. Львівський хоровий диригент Роман Кокотайло засвідчує, що в 
пісні «Ой видно село» (муз. Л. Лепкого, хорова обробка С. Людкевича) після 
«хаха, гей!» Котко раптово на словах «дівчинорибчино» переходив на pianis-
simo й дуже швидкий темп, а далі – легке crescendo, потім на всю силу звука 
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виконував – «хлопці ж бо то, хлопці...». Можливо, цей прийом досить натураліс-
тичний (темп військової кінноти), але публіка сприймала його із захопленням 
[4, 42]. 

Для виконавського стилю Д. Котка була характерною манера виконувати 
унісонні тонічні фермати, які при закінченні хорового твору могли звучати до-
сить довго й тим викликати в слухачів високі естетичні почуття. Чистота дикції 
та надзвичайна організація звукоутворення й звуковиявлення забезпечували 
могутню динаміку хорової групи від pianissimo до fortissimo у швидких темпах. 
Ця сконцентрована енергія, що вирувала в могутніх, але приборканих звукових 
масивах, справляла особливе враження. З усього того проривалась українська 
душа, відчувалася вибухова, але опанована сила української стихії. 

Дмитро Котко був майстром наслідування хором звуків природи. Так, у 
«Пташиному хорі» (колективний твір хористів і диригента) на фоні соліста й 
гітарного супроводу хору звучали ідеально відтворені співи птахів. 

Котківську імітацію звука дзвонів у щедрівці «А в Єрусалимі дзвони за-
дзвонили» (Г. Концевич) блискуче повторив згодом Анатолій Авдієвський з 
Українським народним хором ім. Г. Верьовки: «Котко у своїй «лабораторії» 
умів відтворити саме звук і силу удару великого натурального дзвону з його 
вібральністю кінців і переливи менших дзвонів, виражені «glissando» у 
жіночому хорі. Тут ці переливи звучали, наче вистукування справжніх срібних 
дзвіночків. Котко вмів також відтворити відгомін далеких дзвонів і продемон-
струвати, як то легіт вітру грається з цим відгомоном, то забирає його з собою, 
то знову приносить так довгодовго, поки зовсім не забрав» [7, 3]. 

Гімназійний учитель з Луцька Петро Іванович Козлюк наголошував, що 
на концертах хору Д. Котка особливе враження викликала щедрівка «Дзвони»: 
«Чуєш імітацію дзвонів з їх металічним гуком різного тембру, які поступово за-
тихають і на цьому тлі чується голос тенора – «Во Єрусалимі дзвони задзвони-
ли». Взагалі в кожній пісні, кожний звук чаруючи впливає на душу» [3, 90–91]. 

Услід за Леонтовичевим «Дудариком» Котко подав прекрасний зразок 
наслідування звучання музичного інструмента – ліри – у кантах «Про страшний 
суд» і «Через поле широкеє» (хорові обробки Д. Котка). Ці нововведення поча-
ли впроваджувати в співочу практику тодішні хори в Західній Україні. 

Один із головних творчих принципів Котка – культивування хорового ви-
конавства a cappella, що відповідало українським національним традиціям і на 
той час мало вельми демократичний характер. Адже хор міг виступати й на 
найменше пристосованих сценах, де не було інструментального супроводу. 

Своїм диригентським хистом Дмитро Котко проклав певний шлях у му-
зичному мистецтві, домагаючись професійної виконавської майстерності 
хористаспівака: його постави, дисципліни, загального звучання хору. Ці еле-
менти хорової справи стали взірцем для українських хорових колективів. Ком-
позитори й музикознавці закликали до навчання та наслідування манер співу й 
диригування на прикладі Наддніпрянського хору. 

Формування творчої особистості Дмитра Котка тісно пов’язане із станов-
ленням його власного диригентського стилю. Слід підкреслити, що достовірно 
висвітлити цю ділянку музикознавства надзвичайно складно, особливо коли 
відтворюються явища минулого. Адже виступ на сцені артиста, співака чи дири-
гента – це миттєвий акт, який кожного разу демонструє нові, відмінні нюанси. 
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Оцінка виконавця ґрунтується на особистому враженні від концерту, умінні знай-
ти серед деталей виступу певну константу, зробити узагальнюючі висновки. 

Диригентська техніка Д. Котка випливала зі специфіки хорового звучан-
ня. Диригував непомітно, злегка рухаючи головою, очима та пальцями, жести 
були скупі й зібрані. Більшість диригентів згодом перейняла диригентську ма-
неру Дмитра Котка, відмовившись від широких і великих жестів, які не покра-
щували хорового звучання, а, навпаки, заважали плинності звука й не 
«розвивали» хорову фактуру. Митець вкладав у працю з хором увесь свій при-
родний талант. Легкими жестами він досягав незвичайної злагодженості, на-
повнюючи звучання кожного твору динамічною енергією.  

Для Дмитра Котка притаманні психологічні особливості типу дириген-
твождь у поєднанні з типами диригентпартнер (у співтворчості, у бережливому 
ставленні до кожного з артистів) і диригентментор, яким диригент став для 
митців, яких спрямовував у творче життя.  

За стилем виконавської інтерпретації митець представив тип диригента, 
якому були близькі прагнення проникнути в тонкощі людської психології, про-
стежити душевні переживання та розкрити внутрішню суперечливість змісту 
хорового твору. Для його стилю характерні широке мелодичне розгортання з яск-
равими кульмінаціями, а при тім свобода у виборі темпів; ритмічна дисципліна й 
штрихова точність; утілення найтонших граней динаміки та її зміни, винахідливе 
й колористичне трактування тембральної палітри. 

У 20ті рр. диригент освоює навики логічно правильного і вдалого викори-
стання підібраного репертуару. Програма виступів Наддніпрянського хору завжди 
була різноманітною: від ліричної пісні «Ставок заснув» до хвилюючих козацьких 
пісень «Хор бранців» чи «Іван Підкова». Твори досягали до глибини людського 
єства. Свідок тогочасної слави хору Д. Котка доцент Львівської консерваторії Ми-
хайло Антків згадує: «Котко вмів підбирати пісні, і це забезпечувало йому успіх» 
[4, 31].  

Д. Котко вважав, що будь-яка справа культурної роботи тільки тоді буде 
успішною, коли вона, зростаючи на рідному ґрунті, збагачується живим духом з 
більшої скарбниці духовних досягнень народів усього світу. Тому репертуар хору 
вирізнявся розмаїтістю творів. Концертна програма складала понад сто народних 
та оригінальних хорових творів українських, російських (А. Рубінштейн, П. Чай-
ковський) і західноєвропейських (Р. Шуман, Ф. Шуберт, Г. Пфейль), у тому числі 
й польських (С. Монюшко, Я. Галь) композиторів. 

До появи на музичному обрії Західної України хору Д.Котка народні пісні в 
концертні програми вводилися епізодично, рідко, а основою репертуару хорів бу-
ли авторські композиції. Як свідчать сучасники І. Гриневецький, М. Нестерук, 
А. КосАнатольський, М. Антків, О. Вітенко, Дмитро Котко першим у Західній 
Україні на власному прикладі показав правильне й досконале виконання народних 
пісень, розкрив їх справжню красу й утвердив на сцені. 

Особливою заслугою хору Д. Котка є популяризація в Галичині та Європі 
народних пісень Наддніпрянщини. Це – обробки М.Лисенка («Ой гай, мати», 
«Стелися, барвінку», «Ой пущу я кониченька», 1й вінок «Веснянок») і О.Кошиця 
(«Та болять ручки», «Ой на горі пшениченька», «Світи, світи, місяцю»); хорові 
фантазії на народні теми пісень Г. Давидовського («Бандура», «Кобза»); прості, 
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але привабливі («Пряла б же я куделицю»), а інколи вельми ефектні («А в 
Єрусалимі дзвони задзвонили», що її виконання згодом поновив А. Авдієвський з 
Українським народним хором ім. Г. Верьовки) обробки Г. Концевича; понад деся-
ток пісень М. Леонтовича; своєрідні щедрівки К. Стеценка («Ой сивая та й зозу-
ленька», «Добрий вечір тобі, пане господарю», «А в Куцівці церкву будують»). 

Прості, невибагливі гармонізації пісень степової України самого Д. Котка 
мали успіх у публіки. Серед них: «Ой наїхали вози з України» (з Херсонщини), 
«Ой у полі вітер віє» (з Дніпропетровщини), «Лірники» (кант про Страшний 
Суд у запису П.Демуцького). Хормейстери часто вводили до репертуарів об-
робки народних пісень Д. Котка, якот: «Ой наїхали вози з України», «Ставок 
заснув», «Дума про зруйнування Січі», «Ой у полі вітер віє». 

Багато творів пройшли сценічну апробацію на західноукраїнській сцені саме 
через хор Д. Котка. Наприклад, «В горах грім гуде» О. Маковея (у музичній 
обробці Ф.Колесси), «Тим, що упали» (сл. Б. Лепкого, муз. Ф. Колесси), «Пташи-
ний хор» (колективний твір хористів і Д.Котка).  

Дмитро Васильович мав заслуги і як збирач фольклору. Так, у 20х рр. під 
час гастролей у Тернополі він записав від лірників кант «Через поле широкеє». У 
його гармонізаціях для чоловічого й мішаного хорів цей твір був дуже популяр-
ним. Чимало пісень з репертуару Наддніпрянського хору Д.Котка увійшли до на-
роднотворчого пісенного процесу, фольклоризувалися (наприклад, німецька 
«Ставок заснув»). Хорові твори з репертуару мистецького колективу активно ви-
користовували відомі на той час гурти: жіночий хор Перемишльської вчительської 
семінарії – один з найкращих колективів міста (диригент – Олена Яцишин); хори 
Перемишльської «Просвіти» й товариства «Боян»; чоловічий хор перемишльсь-
ких студентів, організований у 1930 р., та інші. 

Резюмуючи викладений матеріал, зробимо висновки про те, що в період 
концертновиконавської діяльності Наддніпрянського хору (1920–1930) формує-
ться творча особистість диригента Дмитра Васильовича Котка. Наведені факти 
свідчать про особливий тип його характеру – тип митця contra spem spero, якого 
неймовірно жорстокі життєві випробування (участь у Першій світовій війні, поль-
ський полон, а дещо пізніше – концтабори в Сибіру) не тільки не зламали, а, на-
впаки, додали творчої сили й цілеспрямованості. Розмірковуючи над естетичним 
кредо диригента, можна підбити підсумок про те, що воно криється в народності й 
ідейному мистецтві, тобто в самовідданому служінні українській ідеї. Своїм зав-
данням він вважав підняття рівня національного хорового мистецтва, прищеплен-
ня любові до культурних цінностей. 

Дмитро Котко працював над новими актуальними проблемами хорового 
мистецтва, захоплюючи власним диригентськовиконавським стилем і оригіналь-
ними методами інтерпретування творів. Артистичний феномен митця виявився 
в піднесенні рівня хорового колективу: фаховий вишкіл співаків, художня 
довершеність виконання, сценічна дисципліна тощо. У період керівництва Наддні-
прянським хором митець показав органічну цілісність своєї особистості, 
своєрідний універсум як хоровий диригент, музичногромадський діяч. Праця 
Дмитра Котка має непересічне значення як з мистецької точки зору, так і з 
національновиховної, у ній знаходимо багато повчального, вартого уваги та 
наслідування.  
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Традиційно хореографію, балет і танець у науці розглядають у рамках мисте-
цтвознавства та культурології – С.Н. Худеков, Ю.М. Григорович., Л.Д. Блок, 
В.М. Kрасовської, Н.А. Льовочкіною, М.Н. Желенко. 

Нажаль до нашого часу єдиним впливовим свідотство про середньовічний 
танець є дослідження С. Худекова. У нашій статті ми проаналізуємо хроноло-
гію середньовічного танцю – візантізм, готику, руський танець, ренесансні тан-
цювальні видовища і перший балет. 

Мета статті – визначити хронологічні терміни середньовічних форм 
танців та їх виражальнотехнічні засоби. 

Завдання – проаналізувати історичний процес і хронологію середньовіч-
них танців, схарактеризувати і висвітлити манеру, динаміку, техніку танців Ві-
зантії, Франції, Італії, Русі. 

Об’єкт – хореографічна культура, предметом, середньовічний танець – 
візантізм, готика, русь, ренесанс: історичний процес і виражальні форми. 

Танець Візантії 400–1450 рр. 
На превеликий жаль, історія зберегла дуже мало джерел, про танець Візан-

тії. Проте, виходячи з особливостей менталітету візантійського народу, можемо 
зазначити загальні риси танцювального мистецтва у цій країні. У візантійському 
суспільстві панувало православне східне християнство, народ був дуже релігій-
ним, хоча це не обмежувало його світські потреби і розваги, як серед аристократії, 
так і серед простого люду [4, 41].  

Духовенство ж було більш аскетичного та цнотливого складу, ніж у Захід-
ній Європі, і завжди було ідеалом та прикладом у християнському повсякденному 
житті. Важливим у Візантії було те, що вона зберегла головні надбання античного 
мистецтва і культури, що ніяк не суперечило християнській ідеології. 

Професійний танець Античності продовжував існувати у Візантії при ім-
ператорському дворі протягом 400–1450 рр. 

Візантійський танець зберіг давньогрецьку орхестріку. Військові танці – 
подізм (швидкий марш), піррічний (військова пантоміма). Побутові танці – до-
машні танці, найчастіше використовувалися у простих людей вдома під час 
урочистостей. Театральні танці – евмелія (трагічний танець), кардак (комічний 
танець), гіперхіматика (ліричний танець під спів), використовувалися, як серед 
заможних, так і серед простих верств візантійського суспільства. 

Техніка візантійського танцю в цілому була подібна до давньогрецького 
танцю. Застосовувалися складні вправи для рук роrt de bras, існувало поняття 
виворотності en dehers. Були залишені п'ять позицій ніг, застосовувалися – 
аllongé, аrrondі, flех (кутові). У танцях використовувались «pirouette» та «tour en 
l’er», а також стрибки – tamps levé sauté, pas echappé, pas assemblé, pas jeté, pas 
de chat, sissinnes, акробатичні вправи salto, flicflac тощо. У танці застосовува-
лись певні пози та положення корпусу – en face, en dos, en profile, epoulement 
croisé, effacé, ecarté; а також танцювальносценічний біг – раs couru.  

Римська сальтація також мала гідне місце у візантійському танці як поєднан-
ня танцю та пантоміми, задля розриття сюжету. Дружини імператорів та заможних 
візантійців влаштовували, а іноді, брали участь у власних театрально-панто-
мімічних дійствах розважального характеру.  
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Слід зауважити, що візантійський танець був представлений у досить регла-
ментованому сценічному вигляді, відповідно до етики та естетики християнського 
світосприйняття. І був під наглядом церковних діячів, з яких не всі доброзичливо 
сприймали як театральнотанцювальні дійства, так і фольклорні веселощі простих 
людей. 

Професійний виконавець у Візантії (найчастіше це була жінка) отримав 
назву – гістріон. Сюжети театральнотанцювальні дійств найчастіше носили ха-
рактер давньогрецького міфу, а також. на честь природних стихій, пори року, 
народження дитини. 

Під час останніх «Хрестових походів» з 1205–1270 рр. та «Палеологсько-
го ренесансу» 1260–1450 рр. візантійське танцювальне мистецтво поступово 
переходить до Італії, через переселенців греків, де характерним був більш світ-
ський образ життя. Особливо процес переходу танцювального мистецтва з Ві-
зантії до Італії був відчутний, коли над Візантією повстала проблема завоювань 
турокосманів у 1360–1450 рр. 

Танцювальне мистецтво Західної Європи успішно починає розвиватися з 
1200 р. Незважаючи на досить відчутний тиск авторитету римськокатолицької 
церкві, танцювальне мистецтво поширюється по містах, а також серед мандрів-
ників (танцівників). У Західній Європі професійним виконавцем танцю стає ма-
ндруючий «жонглер», який стає носієм художньої творчості, перш за все, у 
Франції та Італії. У цих країнах були більш сприятливі умови розвитку танцю-
вального мистецтва.  

Попередниками жонглерів у Франції були трубадури, а в Італії – гістріони з 
Візантії. Починаючи з XIII ст. у Західній Європі починає утворюватись два 
різновиди професійного танцю: народнообрядові танці (танці народу) та світські 
танці (танці феодалів – герцоги, графи, барони, лицарі, а також міських верхів – 
члени муніципалітету, голови цехів). Навіть римськокатолицька церква, яка 
зовнішні не була прихильником світських та народних видовищ, також активно за-
стосовувала для власних потреб так звані танцювальнорелігійні містерії біблійного 
характеру: вистави з використанням пластики, на християнські свята чи події 
«Різдво», «Страсті Христові», «Вихід євреїв з Єгипту». 

Танець Київської Русі (980–1240) і Московської держави. (1325–1700). 
Танцювальне мистецтво у Руській державі мало два різновиди – «танціп-

ляски скоморохів» та «народнообрядові танці».  
Танець скоморохів професійними виконавцями танців були «скоморохипо-

тішники». Вони були й професійними танцюристами, акробатами, фокусниками, 
співаками, жонглерами, еквілібристами, музикантами та дресирувальниками.  

Їх мистецтво було професійним, віртуозним та досконалим на той час. 
Мистецтво скоморохів відрізнялось самобутністю та неповторністю тому, що 
Руська держава не була знайома з античними професійними виконавцями тан-
ців – мімами, і тому мала свою самобутню танцювальну культуру протягом X–
XVII ст. Скоморохи, як і жонглери Західної Європи, не підтримувалися право-
славною церквою. Скоморохи виступали на ярмарках, суспільних святах, а та-
кож у князівських палацах. При великих князях – ВолодимиріХрестителі, 
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Ярославі Мудрому та Івані IV Лютому – скоморохи утримувалися при дворі і 
були розважальниками на святах та забавах. 

Також важливою особливістю «руського танцювального мистецтва» (Ро-
сії, України, Білорусі) були «народнообрядові танці» [4, 57–61].  

Народнообрядові танці за своїм характером та змістом були подібні до 
танців Західної Європи. Найпоширенішим танцем у русинів був «хоровод». 
Взагалі, танцювальне мистецтво цього періоду було дуже корисним щодо роз-
витку наших пращурів. Особливо широко було представлена народна творчість 
на ярмарках і кермесах. Селяни і ремісники не тільки демонстрували на них 
свої виготовлення, але й змагались у майстерності співу, танцю, грання на му-
зичних інструментах. щилося церковнорелігійними структурами.  

Самобутність та певна ментальність, а також віртуозність та професій-
ність виконання лягли в основу подальшого розвитку танцювального мистецтва 
Росії, України та Білорусі.  

Середньовічний танець Західної Європи 1100–1490 рр.  
Одним з найпопулярніших танців народнообрядового характеру був 

«брань», відомий ще за часів Раннього Середньовіччя. Виконавці танцю трима-
лись за руки, створюючи коло. Серед інших танців можна назвати «кароль», 
«фарандолу».  

Народнообрядові танці простого народу були безпосередньо пов'язані з 
трудовою діяльністю селян та ремісників. У країнах Західної Європи народ з 
давніх здавен щорічно відмічав свята Нового року, проводи Маслені, прихід 
весни. Танцювальні ігрища, присвячені оновленню природи, були пов'язані з 
працею землевласника. Молодь йшла до лісу за букетами квітів, ними прикра-
шали будинки. Хід молоді закінчувався на лузі. Посередині ставили прикраше-
не дерево, і навколо нього відбувалися танці, ігри, хороводи. Під час щорічних 
свят міські цехи гончарів, чоботарів, бондарів, зброярів, ювелірів, ткачів вража-
ли глядачів швидкістю та спритністю своїх танців. 

Взагалі народнообрядові танці стали підґрунтям для світських танців, які 
вбирали в себе особливості танців народу та деякі елементи з танців жонглерів, 
надаючи їм більш шляхетного виду.  

Танцювальне професійне мистецтво жонглерів повною мірою можна 
вважати спадщиною античних мімів, хоча вони були представниками аналогіч-
ної професії у іншу добу та з новою назвою. Танець жонглерів ми уявляємо собі 
у вигляді віртуозного і технічновідпрацьованого поєднання акробатичних рухів 
з великою кількістю танцювальних рухів, стрибків та обертів, причому техніка 
була запозичена у античних мімів та візантійських гістріонів. Рухи ніг були ви-
воротними, часто застосовувалися рухи витягнутими фалангами пальців. Рухи 
рук були ретельно відпрацьованими, позиції пальців іноді наближався до при-
йнятої у класиці. Постанова корпусу – з підкреслено увігнутим попереком. Ха-
рактер рухів – різкий, поривчастий, наближений до аllegrо класичного танцю.  

Світські танці – свята і танці селян, ремісників та жонглерів – різко від-
різнялися від танців та свят феодалів (придворної аристократії та заможних 
мешканців міст, графів, баронів, а також голів міських муніципалітетів). Про-
стий люд бавився на міських майданах, феодали – у залах свого замку чи пала-
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цу. Бали, маскаради, танцювальні театральні видовища для феодалів виконува-
ли вже знайомі нам жонглери, які були найманцями при дворі феодала, або 
служили і жили там. При королівських дворах Ангілії, Франції, Німеччини, 
італійських містах та провінційних феодалів, часто, проводилися лицарські тур-
ніри, які найчастіше закінчувалися балами й танцями. На феодальних балах 
створювались «променадні танціпроходи», які мали святковоурочистий харак-
тер і були технічно простими, але мали досить суворий та канонічний етикет та 
чиношанування. 

Наприкінці XIII ст. мандруючі жонглери осідають у європейських містах – 
Парижі, Діжоні, Антверпені, Лондоні, Гамбурзі, Любеку, Бремені, Регенсбурзі, 
Мюнхені, Празі, Севільї, Венеція, Флоренція, після чого починається їх розпо-
діл за спеціальностями.  

Спочатку виділяються музиканти та виробники музичних інструментів; 
вони засновують свій «музичний цех» у 1297 р. Згодом інша частина жонглерів 
засновують «танцювальний цех» з танцівниківакробатів у 1321 р. У 1338 р. жо-
нглеританцівники та жонглериінструменталісти починають називати себе «ме-
нестрелями», поступово відокремлюючись від «низового» жонглерства. На 
початку XV ст. диференціація жонглерства призвела до появи різних категорій 
жонглерів [4, 50–54].  

Перша вища категорія – менестрелі: об'єднання майстрів танцю і співу, 
акробатики, жонглювання, а також цех інструменталістів.  

Друга нижча категорії – морескери, ярмаркові плясуни, актори і співаки. 
Танець і балет Ренесансу 1450–1610 рр. 
Танець Ренесансу спирався на народну творчість. Обидві ці тенденції бу-

ли істотні для балету, який в добу Відродження тільки починав зароджуватися. 
Елементи балету виникли в Італії в синтетичних видовищах (спів, драматургія, 
музика, танець), що супроводжували свята – ходи, маскаради, карнавали.  

В Італії, а пізніше у Франції, Англії та інших країнах такі видовища влаш-
товувалися при королівських дворах. Вони містили традиційні побутові танці і 
виконувалися аматорами, однак, згодом організація таких вистав набула профе-
сійного характеру.  

З'являлися професійні організатори видовищ – festiuoli (від італ. festіа – 
свято). Вони систематично включали до вистав алегоричні і міфологічні панто-
міми, пасторалі, інтермедії. Танцювальні фрагменти носили, вірогідно, сюїтний 
характер, їх ускладнення вело до удосконалення техніки сценічного танцю, 
який відокремлювався від побутового, вбираючи в себе найрізноманітніші фо-
рми – від народних танців чи мистецтва жонглерів до обрядових.  

Став виникати «фігурний танець» (у первісному значенні – виразний). 
Святкові видовища згодом набули сюжетного характеру в Італії («Бал Геркуле-
са», 1473 р., Рим, постановник П'єтро Ріоріо; «Хореографічний бенкет», 1489 р., 
Торонто, при дворі Бергонціо ді Ботто під час одруження герцога Міланського; 
«Свято – рай», 1496 р., Мілан, при дворі герцога Людовіка Моро; танцювальнотеат-
ральні дійства, балисвята у Флоренції при дворі Лоренцо I Медичі (Чудовому). 

Проте у добу Ренесансу балет не набув автономії у мистецтві. На відміну 
від літератури, живопису, скульптури, архітектури, частково музики, доба Від-
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родження не відзначена видатними досягненнями балету, які б не втратили сво-
єї цінності й сьогодні, але саме у той час були зроблені перші кроки до заро-
дження його як особливого виду мистецтва. 

Європейський балет виник у добу Відродження у XV–XVI ст.; термін 
«балет» запроваджений у середені XV ст. першим теоретиком, професійним 
викладачем танцю Доменіко да П'яченцо. Проте вже у середні століття народні 
та світські свята й церковні дійства містили елементи майбутніх театральних 
вистав із танцями. У XIV–XV ст. в Італії йшов процес формування світського 
(бального) танцю на основі народного танцю, а потім його професіоналізації; 
з'явилися перші танцмейстери, у чиїх трактатах установлювалися правила; у та-
кий спосіб складалася танцювальна школа, яка зіграла велику роль у становленні 
балету. У XV–XVI ст. танець піддавався театралізації, виникаючи в змішаних ви-
довищах, на придворних святах у вигляді сценок (мореска) і інтермедії, стаючи 
частиною вистав нових жанрів (італійської музики, театру XVI ст. – пасторалі, 
опери). 

Мореска (італ. moreschа, ісп. mоrіzса, фр. moresquerе буквально – маври-
танський танець) – музична танцювальна сценка. За традицією, танцівнику – 
«мавру» (з обличчям, вимазаним темною фарбою, з дерев'яним мечем і щитом) 
до ніг прив'язували дзвіночки. Середньовічні виконавці морески – мандрівні те-
атральні трупи середземноморського узбережжя, які символічно відтворювали 
боротьбу християн і маврів (ІХ–ХV ст.). Виконання морески вимагало участі 
двох хорів; сюжет включав елементи сценічної гри і танцю. У XIV ст. дійство 
морески передбачало виступ співаківсолістів, які пояснювали сюжет. У бага-
тьох європейських країнах мореска вважалася національним видовищем. В до-
бу Ренесансу мореска спочатку перекочувала до придворних (інтермедії, 
момерії, маскі), а пізніше, до театральних вистав. Тут мореска втратила при-
кмети народної гри (аж до втрати маски «мавра») і перетворилася у фігурний 
танець урочистого характеру. У XVII ст. мореска ввійшла до музичного театру 
(наприклад фінал опери «Орфей» Монтеверді, 1607 р.). Виконавці морески но-
сили назву «мореск'ерів». 

Комедія дель арте (італ. commedia dell'arte), або комедія маски – вид іта-
лійська народного майданного театру, виступи, створені методом імпровізації 
на основі сценарію, який містить короткий сюжет, за участю акторів, одягнені в 
маски. Колективи, які грали комедію маски, були першим професійним театра-
льними трупами в Європі, де закладалися основи акторської майстерності, пан-
томіми та професійного танцю. Головні Панталоне – старий скупий купець; 
Лікар – старий докторюрист; Брігелла – розумний слуга; Арлекін – хитрий слу-
га; Скарамуш – хвальковитий вояка боягуз; Пульчінелла – дурний слуга; 
Коломбіна – служниця; П'єро – нещасний коханець, невдалий суперник Арлекіно. 
[6, 93] 

Справжнє об'єднання, віршів, співу музики і танцю в єдине драматургічне 
осмислене видовище склалося лише у 70 х–80х рр. XVI ст. За часів правління 
французької королеви Катерині Медічі (1559–1589) було поставлено «алет 
польських послів»(1573 ). Першою придворною балетною виставою доби Рене-
сансу, яка поєднувала в собі музику, слово і танець та була об'єднана єдиною 
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дією, є балет «омедійний балет Королеви» («Вallet Соmiquе dе Lа Rеіпе») 1581, 
який був поставлений у Франції італійським балетмейстером Бальтазаріні ді 
Буджайє.  

Основою балету послугував сюжет Гомера «Одиссея». Композиторами 
виступив Луї Больє і Жан Сальмон, сценарій і вірші написав Ла Шене. Прем'єра 
відбулася 15жовтня 1581 р, при дворі Анрі Ш Валуа, у Бурбонському палаці в 
Парижі. Партії Цирцеї, Юпітера, Меркурія, наяд, сатирів та інших виконували 
придворні танцівники. Ця вистава, у якій поєднувалися музика, спів, комедійні 
епізоди (слово «комедійний» вживалося у значенні «драматичний»), в історії 
балетного театру розглядається як перше балетне дійство [2, 60].  

Серед інших балетів доби Ренесансу слід відзначити балетиінтермедії 
«Слава», «Астрея» (Флоренція, 1608 ), балетидивертисменти «Танці Амурів» 
(Флоренція, 1608 ), балети «Боротьба краси» (Флоренція, 1616), «Правда – во-
рог лічини» (Турин, 1634 ), «Тріумф Міневри» (Париж, 1615 ), «Феї СенЖер-
менського лісу» (Париж, 1625 ), «Благоденствіє» (Париж, 1639 ), «Торжество 
французької зброї» (Париж, 1641 ) [6, 94]. 

Професійні танцювальні школи XV–XVI ст. в Італії були у Римі, Флоре-
нції, Турині, Неаполі, Мантуї, але найважливішим стало заснування першої 
професійної школи танцю в Мілані, Помпео Діобоно у 1554 р. Ця школа сприя-
ла професійному розвитку методів викладання та навчання танцю, в особі Чеза-
ре Негрі та Фабріціо Каррозо – практиків і теоретиків танцю, від якої бере свій 
початок італійська академічна школа класичного танцю. Ними були розроблені 
та систематизовані певні рухи: стрибки – tempo saltato (tamps levé sauté) gar-
goliatto (gargouillae), scivolata (pas glissade), getare (jeté), capriola (cabriole), frul-
lare (entrechat), позиції – posizioni dei braccia y piedi (positions des bras et des 
pieds), оберти – piroetta (pirouette), giro (tour) тощо.  

Чезаре Негрі (1535–1605 ) – італійський, танцівник, композитор, теоретик 
танцю. Протягом 50ти років танцював, навчав танцю та ставив танцювальні ви-
довища у Франції, для італійських герцогів та королевиматері Катерини Медічі. 
Написав трактат про навчання танцю, де виклав свій власний метод виконання – 
позиції, рухи, оберти, стрибки [2, 34]. 

Італійських танцівників та викладачі часто запрошували до королівського 
двору Франції у 1547–1653 рр., чим сприяли зародженню та становленню про-
фесійної французької техніки та школи танцю. Танцювальна освіта доби Рене-
сансу на той час представлена такими професійними викладачами та 
теоретиками запису танцю [2, 58–61]:  

італійці: Доменіко да П'яченцо – «Про мистецтво танцю та танцювальні 
рухи» (1460 ) [Domenico da Piacenza «De Arte saltandi e choreas descendi»]. Гу-
льмео Ебрeо де Пезаро – «Трактат про танець» (1463 ) [Gilieimi Ebrasi de Pis-
arece «Trattato dell’arte del ballo»]; Антоніо Карназано – Kнига про танець (1455 
) [Аntоnіо Сornozano «Libto dell’arte danzare»]; Фабріцiо Карозо – «Танцівник» 
(1581 ) [Fabriсіо Сагоsо «Ballarino»,Venezia]; Чезаре Негрі – «Підручник про та-
нець» 1604 [Cesare Negri «Nuone inventioni di balli, Milano»; Француз: Туан Ар-
бо «Орхезографія» (1588 ) [Thoinot Arbeau «Orchesographie»].  
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Отже, у середньовічному суспільстві в процесі розвитку танцювального 
мистецтва відбулися дві важливі події – розподіл танцювального мистецтва на: 
танцювальнорелігійні містерії, народнообрядові танці, світські танці, професійний 
танець жонглерів; диференціація жонглерів на менестрелів (цех інструменталістів і 
цех танцівників), мандрівних акторів, танцівників, акробатів. 

Також у добу ренесансу затверджується новий тип мистецтва – «балет», як 
поєднання драматургії, музики, танцю і художнього оформлення у єдине ціле. 
Створюється «італійська академічна школа класичного танцю» в місті Мілан, іта-
лійські танцівники і музиканти стають професійними носіями танцювального мис-
тецтва. 
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У статті висвітлено роль та функціональне призначення танцю в християнській 

культурі на матеріалі дослідження різних джерел, у тому числі ранньохристиянської 
літератури. 
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The article covers the role and functional meaning of dance in Christian culture, on 

the bases of the research materials of different sources, including early Christian literature. 
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Виникнення мистецтва танцю і релігії відбувалося на ранніх етапах роз-

витку суспільства й сформувалося у процесі освоєння (окультурення) людиною 
оточуючої дійсності. Вони пов’язані з загальнолюдськими цінностями, які ви-
ховують в людині високі моральні ідеали, збагачені народними традиціями, ві-
руваннями. На цій основі цілком можлива взаємодія релігії та мистецтва. 
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Християнство виникло як протиставлення до існуючої на той час соціаль-
ної несправедливості, беззахисності, як надія на допомогу надприродних сил. 
Воно звернулося до особистості, зорієнтувало людину не до пошуку земних 
благ, а на зцілення душі. Віра в месію, у божественного спасителя, який реалі-
зувався в образі Ісуса Христа стала основою християнської релігії. Євангельсь-
кою проповіддю Ісус звернувся до внутрішнього морального начала в людині, 
намагався підштовхнути кожну людину до самовдосконалення. 

У християнстві особистість зведена до висоти, як лик і подоба Божа. В 
мистецтві роль особистості, індивідуальності також є визначною, бо сама здат-
ність творити, образно мислити притаманна людському Духові, що відрізняє 
людину від тварин. 

Християнство і мистецтво танцю як своєрідні форми суспільної свідомос-
ті є духовними феноменами, які історично переплітались між собою, вступаючи 
у складні, навіть суперечливі відносини і тим самим стимулювали подальший 
розвиток духовної культури людства. 

Актуальність проблеми ролі танцю в християнській культурі зумовлена 
процесами пошуку активізації духовних потенціалів особистості як творця ви-
сокохудожніх творів сучасного танцювального мистецтва. 

Дана робота виконана згідно з планом науководослідної роботи ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди. 

Перші найбільш істотні відомості про танець і музику в християнській 
культурі дійшли до нас з ІІІ – V століть, – стверджує російський дослідник Є. 
Герцман [5]. Але ж уривчастість та малочисельність відомостей, що були збе-
режені, не дають можливості відтворити всю картину, а представляють лише 
окремі фрагменти. В трактаті «Про музику» Ав. Аврелія уперше було викладено 
загальну картину трансформації ритуального танцю в напрямку християнства. 

Дослідженню історії розвитку мистецтв на різних етапах становлення 
християнства присвячені праці вітчизняних дослідників: А.Баканурського, Л. 
Блок, Є. Герцмана, О. Лосєва, І. Свенцицької, Ю. Станішевського, В. Уральсь-
кої, С. Худекова та ін. Серед зарубіжних дослідників слід визначити М. Грубе-
ра, М. Еліаде, Р. Макміллен, А. Сендрей, Д. Сміта та ін. Питанням розвитку 
сакрального театру, у тому числі християнської містерії присвятив свою моно-
графію О. Клековкін. 

Найбільш ґрунтовно проблеми розвитку і ролі ритуального танцю у хрис-
тиянській культурі висвітила в своєму дисертаційному дослідженні В. Волчу-
кова, яка на основі аналізу письмових ранньохристиянських джерел 
обґрунтувала важливу роль танцю у релігійних традиціях, а також визначила 
ритуальний танець як «глибоке релігійне вираження, в основі якого лежить 
значимий ланцюжок асоціацій: «віруючий»  ритуальний танець – розумні рит-
ми – Вищий Розум» [2, 15]. 

Незважаючи на певні досягнення в напрямку розкриття ролі танцю в хри-
стиянській культурі залишається коло питань, що потребують подальшого ви-
вчення, а саме, оцінки явища у слов’янському православ’ї. 
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Мета дослідження – висвітити роль та функціональне призначення тан-
цю в християнській культурі на матеріалі різних джерел, у тому числі ранньо-
християнської літератури. 

Духовна культура християнства почала формуватись у складних умовах 
перехідного періоду й справила велике значення на весь подальший розвиток 
європейської культури. 

На різних етапах становлення християнства як однієї з провідних релігій по-
гляди на мистецтво танцю його ідеологів змінювались під тиском різних чинників 
(соціальних, історичних, політичних ), але ніколи не були однозначними. 

При дослідженні співвідношення релігії та мистецтва о. Сергій Черба ви-
діляє такі історичні етапи: 

– перед релігійної свідомості, на якому існували початкові форми сприй-
няття дійсності через мистецтво, що зароджувалось, і певне сприйняття Вищого 
Начала, яке також тільки починало свій розвиток. На цьому етапі вони являли 
єдине ціле; 

– різкого розмежування й протиставлення релігії та мистецтва; 
– взаємодії релігії та мистецтва з обмеженнями та компромісами, виник-

нення протилежних тенденцій у релігійній свідомості щодо оцінки мистецтва; 
– модернізму, коли виникали такі напрями і форми мистецтва чи його 

елементів, які ставали в опозицію як до релігії, так і до естетичної форми сві-
домості; 

– взаємопроникнення і взаємовикористання, як способу поглиблення уяв-
лень про світ, відносин, що існують, і про людину, як з позицій релігії, так і не-
релігійних форм світогляду [13]. 

Аналізуючи точки зору ранньохристиянських лідерів та письменників 
щодо «правильних» ритуальних танців християн, В.Волчукова виділяє, з одного 
боку, прихильників танцю в християнських богослужіннях (Ав. Аврелій, Лукі-
ан, Климент Олександрійський, Мефодій і Філон Юдаус та ін.), а з іншого, тих, 
які сприймали танець лише як шлях до розпусти християн (Татіан, Тертуліан, 
пізніше Цезаріус та Ісидор) [2, 14]; [3]. 

В ранньохристиянських літературних джерелах часто зустрічаємо згадки 
про ритуальний танець (хоровод) та його значення в обрядодіях християн. В 
«Діяннях Іоанна» є фрагмент, що описує події Тайної Вечері. Розповідь ведеть-
ся від імені самого Іоанна: «Перед тим як Його арештували беззаконні євреї, чиї 
закони дані їм беззаконним дияволом, Він зібрав нас усіх разом й сказав: Перш 
ніж Я буду переданий їм, давайте заспіваємо гімн Отцю й так відправимо назу-
стріч майбутньому. Отже, Він звелів нам організувати коло, тримаючи один 
одного за руки, і, зайняв місце в середині, Він сказав: Відповідайте мені 
«Амінь». Потім він почав співати гімн й вигукнув: 

Слава Тобі, Отче! 
Й ми, стаючи в коло, відповіли Йому: Амінь. 
Виконавши такий танець разом із нами, мій возлюблений Господь пі-

шов…» (Діяння Іоанна 9497) [5, 56]. 
Хоровод організує простір, виявляючи в ньому центр та кордони, які до-

зволять відокремити учасників обрядодії від реального світу й перенести у світ 
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«священний». Коло є просторовочасовою структурою, що виражає ідею відро-
дження та збереження живого. Однак танець (хоровод) на відміну від, напри-
клад, живопису, не зберігається в матеріальній формі, тому його просторово-часову 
структуру доводиться кожного разу відтворювати заново. 

Рух по колу є ідеальним рухом, в ньому начало поєднується з кінцем, а 
кінець приходить до свого начала. У Платона коло – ідеальний образ безкінеч-
ності, повторюваності, пов'язаний з солярними та аграрними культами. Він га-
дав, що після втілення душі її танець супроводжується «танцем тіла», спертим 
на природну пульсацію, якій релігія приписує святий характер [10]. 

Згадки про сакральне коло – хоровод є у Старому Заповіті, Ієремія прига-
дує «хоровод веселих», дівчину, яка «буде веселитись у хороводі» (Ієр. 31:13). 

В апокрифічних джерелах містяться відомості про участь юного Ісуса в 
іграх (хороводах). Так, «Євангеліє дитинства», або «Євангеліє від Фоми», зга-
дує про те, що хлопчиком Ісус брав участь в іграх ровесників. В апокрифі 
«Євангеліє від Філіпа», Христос проголошує не боятися проявів плоті, до яких 
відносяться веселощі, сміх, гра (хоровод) [1, 66]. 

Коло в архаїчних культурах – це сакральний оберег. Навіть обряд хресно-
го знамення також являє собою обведення життєвих центрів (духовного верху) 
по колу [1; 6]. 

Про значення хороводу (танцю по колу) дізнаємосья з трактату Архієпис-
копа Амвросія Медіоланського, який вбачав у танцюючій дівчині навіть перед-
вісницю християнської церкви: «Маріам узяла тимпан й почала хороводний 
танець з дівочою сором’язливістю. Тепер подивіться, чиїм образом вона була 
тоді. Не церкви, яка, як цнотлива дівчина з чистою душею, звела разом людей, 
щоб співати священні пісні?» (Амвросій Медіоланський. Про цнотливість І 
3,12). Для нього церква являла собою об’єднання усіх людей, віруючих у єди-
ного Бога [5, 33]. 

Груповий танець кола (хоровод) є об’єднуючою нормою поведінки. Для 
групового танцю необхідна узгодженість всіх його учасників, яка виражається у 
вигляді просторовочасової структури, створеної навколо сакрального центру. 
Про «об’єднуючу роль танцю» наголошує у своїх працях В.Зігфрид, досліджу-
ючи танцювальну культуру архаїчних культур. 

Так, хоровод цнотливих дівчат відбувався навколо Христа, їх божествен-
ного Нареченого. А танець цнотливих дівчат, які повільно танцювали з Божест-
венним Дитям на руках (під час Святок), символізував у християн рухи ангелів 
на небесах [12, 271; 11]. 

Цікава згадка про хороводи міститься у християнській притчі про блудно-
го сина (Лука 15, 25) і це не є дивним. Взагалі, хоровод був обов’язковим атри-
бутом усякого свята й будьяких веселощів єврейського народу, що 
неодноразово описано у Святому Писанні. У літературній пам’ятці «Книга 
Юдифі» висвітлено ставлення до хороводу як до художньої форми, яка втілює 
емоційний стан народу і в драматичних подіях, і в моментах радості. Так, від-
значили своє чудесне спасіння від помсти єгипетського царя Птоломея ІV іудеї: 
«Після скорбного плачу вони почали пісню батьків, вихваляючи Спасителя Із-
раілева й Чудотворця Бога, і,… утворили хороводи на знак мирних веселощів» 
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(3 Маккавейська 6, 29). Таким був сенс єдиного обрядодійства пісні й танцю, 
який називався хороводом [5, 59]. 

Про існування танців у християнських храмах дізнаємось з праць дослід-
ника С. Худекова: «У храмах збирались християни і духовна влада спостерігала 
за порядком та благопристойністю під час танців. Маються відомості, що Іоанн 
Златоуст, який був патріархом у Константинополі наприкінці ІV ст., навіть осо-
бисто брав участь у подібного роду розвагах, що мали суто божественний хара-
ктер» [12]. За своєю структурою такі «танці» зовсім не були схожі на сучасні, 
вони включали ходіння під час молитви назад та вперед по прямій лінії або по 
колу, при цьому учасники підіймали та опускали руки. Храмові танці були ду-
же стримані й прості, вони мали суто молитовне значення. 

Говорячи про позитивне ставлення до танців у супроводі співу (хорово-
дів) в ранньохристиянській культурі, можна погодитись з С. Чербою, що на 
ранньому етапі розвитку цивілізації суспільна свідомість носила нерозчленова-
ний, синкретичний характер. Тому і релігія, і мистецтво окремо не існували. 
Тут можна говорити тільки про взаємодію окремих елементів, сторін єдиного, 
цілісного утворення – міфологічнообрядового комплексу. Пісні і танці виступа-
ли спочатку як елементи цілісного обрядового дійства [13]. 

З огляду на викладене можна також зробити припущення, що хороводи 
(танці зі співом) частіше асоціювалися з радістю, а сумні події (наприклад по-
хорон) потребували іншого обрядового оформлення. Поховання християн су-
проводжувалося причитаннями й сумним співом жінок, які ще й били себе у 
груди. 

Євсевій Кесарійський описує цей обряд так: «Все навколо сповнилось 
звуками причитань; на кожній вулиці, майдані й дорозі не було нічого, окрім 
плачу зі звичайними авлосами та биттям у груди» (Церковна історія Х 3, 3) [5, 
64]. І це свідчення не є одиничним, тобто поховальні обряди були пов’язані з 
такими характерними рухами. Хороводи в поховальних церемоніях не викону-
вались, у всякому випадку про це немає жодних достовірно відомих свідчень. 

Перші обряди християн – це хрещення та вкушення віна та хліба. Пліній 
Молодший пише, що… «вони (християни) збирались у відповідні дні до того як 
зійде сонце, оспівували Христа, потім вони розходились та приходили знову 
для прийняття їжі – «звичайної та невинної» [9, 82]. 

Таким чином, відбувалося містичне єднання з Богом. Люди їли хліб та 
пили вино, але були впевнені, що вкушають Тіло і Кров самого Ісуса. Це був 
обряд вдячності («євхаристії» – причастя) Богу за великий подвиг Христа [5]. 
Євхаристія надавала можливість людині відійти від буденності, створювала ат-
мосферу причетності до священного. 

Після євхаристії на так званих «агапах» («вечерях любові») часто відбувалось 
щось подібне до хороводів. Мінуція Фелікса в «Октавії» наголошує, що свою ра-
дість на агапах люди вгамовують «суворістю, цнотливими речами та ще більш цно-
тливими рухами тіл» [5, 76; 12]. Однак ті, хто боровся з християнами, спотворивши 
суть цих хороводів, представляли їх як щось непристойне й нечестиве. Метою та-
ких коментарів була дискредитація нової релігії. Але найбільше претензій було до 
танців без супроводу пісні й взагалі до виконавців танців. Акторів, музикантів та 
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танцівників критикували здебільшого супротивники християн, але негативна 
оцінка подекуди лунала із вуст служителів християнської церкви. В релігійних 
обрядах використовувався тільки такий танець, який втілював високі моральні 
устої, зберігав шляхетність рухів і був пов'язаний з давніми культурними тра-
диціями. 

Негативне ставлення до танцю без супроводу пісні зустрічаємо в священно-
му тексті про трагічну судьбу Іоанна Хрестителя, коли дочка Іродіади плясала пе-
ред гостями Ірода та догодила всім. Вражений Ірод захотів нагородити 
танцівницю, а вона побажала голову Іоанна (Матфей 14, 6; див. також Марк 6, 12). 
Так дика пляска без супроводу збігалася з дикими нормами того часу. Трагічна 
судьба Предтечі Ісуса Христа, Іоанна Хрестителя стала тісно пов’язана з пляскою, 
що сприймалася як щось вульгарне й ганебне [5, 62; 12]. З цього приводу можна 
пригадати слова Климента Олександрійського про те, що веселість повинна бути 
«пристойною», а сміх – «цнотливим». 

Історія залишила численні зразки народної творчості, для яких характерні 
висока пісенна, танцювальна, ігрова культура. Вони увійшли складовою в релігій-
ні свята. У нових історичних умовах свято увібрало в себе багато структурних 
елементів, художню форму магічних мовних обрядів, надавши їм нового змісту. 

Православна церква асимілювала багато елементів обрядовозвичаєвої сфери 
культури русичів дохристиянської доби. Унаслідок утворився слов’янський варі-
ант православ’я, феномен самобутного двовір’я. В Київській Русі термін «дво-
вір’я» уперше запроваджений Феодосієм Печерським (ХІ ст.) для характеристики 
двох релігійних традицій – християнської і язичницької у процесі запровадження 
нової віри у княжій Русі [8]. 

Після прийняття християнства як офіційної державної релігії відбувся ка-
лендарний збіг давніх язичницьких свят з новими християнськими, святкування 
яких приходилося на пізню осінь, зиму і провесну. Так, народження Христа 
збігається за часом з язичницьким святом бога Сонця – Коляди, присвяченим 
зимовому сонцестоянню. Назва «різдвяні колядки», безсумнівно, пов’язана з 
богом Колядою. 

Свято воскресіння Ісуса Христа (Великдень) збагатилося багатьма елеме-
нтами весняного свята давніх слов’ян, що приносили в дарунок своїм богам 
красиво оздоблені яйця, сир, декоративно оформлений хліб. Церква пристосу-
вала язичницький культ писанки як знака сонця і оновлення життя та ввела йо-
го у свято Великодня як символ Христового воскресіння. 

Православне свято трійця (богбатько, богсин, богдух святий) зберіг у собі 
деякі складові язичницького свята «семіка», яке було присвячено завершенню 
весняних польових робіт і зберегло преклоніння перед зеленою рослинністю. 
До речі, і сьогодні серед віруючих існує дві назви свята: трійця (православне) і 
зелені святки (язичницьке). 

У міру зміцнення позицій нової релігії язичницький пантеон поступався 
персоналіям Христа, Божої Матері, апостолів, святих та мучеників. 

Разом з візантійським православ’ям Руссю було запозичені цілком нові 
елементи проведення сакрального ритуалу в церковній службі. Це, зокрема, 
ікона, володіння святими мощами, церковні ходи, цілування хреста тощо. Вод-
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ночас найпотужніший вплив, особливо на неофітів, справляло святкове бого-
служіння. У цьому своєрідному дійстві зі значною часткою театралізації, роз-
кішними вбраннями священнослужителів, коштовним начинням, натхненним 
багатоголосним церковним співом усі компоненти були спрямовані на досяг-
нення психологічноестетичного ефекту масового піднесення. 

«Православний церковний обряд, – писав О. Білецький, – …містить у собі 
чимало елементів театральності. Важлива роль хору, наявність елементів плас-
тики в рухах священнослужителів (поклони, колінопреклоніння, здіймання рук, 
кадіння, повільні та прискорені рухи у храмах в певних напрямках тощо), речи-
тативний характер вигуків і читань – все це надає богослужінню відтінку теат-
ральності» [7]. 

Естетичний ракурс функціонування релігійного обряду передбачає худо-
жню доцільність культової ієрархії, довершену конструкцію, яка справляє вра-
ження органічної єдності її частин. 

Реалізація обрядового культу максимально враховує особливості 
сценічного простору. Усі дії починаються з лівої сторони, з урахуванням особ-
ливостей зорового сприйняття і завершуються на правій стороні місця дії: дія 
на правій стороні веде до його завершення. Високе місце, де знаходиться свя-
щеник, як і в сценічному мистецтві, завжди веде до патетики і колективного 
емоційного зарядження. У церковному обряді широко використовується круго-
ва мізансцена або півколо. Ця обставина заспокійливо діє на психіку, створює 
відчуття завершеності дії. У цілому, як і в сценічному мистецтві, мізансцени 
вибудовуються таким чином, щоб людина могла все бачити, чути і розуміти. 

Головною службою православної церкви є літургія, яка складається з 
трьох частин: 1) проскомідія; 2) літургія оглашенних; 3) літургія вірних. На 
літургії вірних відбувається перетворення вина і хліба у Тіло і Кров Ісуса Хри-
ста й відбувається причастя, якому в православ’ї надається велике значення. 
Тільки завдяки таїнству причастя людина може зберігати неподільний зв'язок з 
Ісусом Христом. 

Досліджуючи літургійний танець в християнстві В.М. Волчукова наголо-
шує, що «в християнській православній службі збереглися деякі елементи риту-
ального танцю, а саме: колінопреклоніння, розгойдування, відповідні жести, 
повороти голови, розмахування цензорами, різноманітні процесії (кругова, лінійна 
з перемінним кроком, з поворотами, нахилами та обертанням тулуба). Достатньо 
розповсюдженою процесією є хресний хід, характерний для свята Входу Господ-
нього в Єрусалим (Вербної Неділі) [4, 11]. 

Проблема підвищення емоційного наповнення православного богослужіння 
в різні часи ставала актуальною, на це неодноразово вказують вітчизняні та 
зарубіжні дослідники [1; 7; 12]. Так з ХVІ ст. з’являються театралізовані дійства – 
літургічні драми, присвячені різним подіям біблійської історії. В цих драмах 
виділилися два головних цикли: пасхальний («Шествіє на осляті» та «Вмивання 
ніг») та різдвяний («Піщне дійство»). «Шествіє» було присвячене вербній 
неділі, охоплювало велику кількість учасників, носило «соборний» характер, 
охоплюючи різні верстви населення. «Вмивання ніг» розігрувалося у четвер 
Страсної неділі. В цьому дійстві були перевтілення виконавців, пластичні дії, 



 385 

широка атрибутика, костюми, тексти, елементи драматургії, тобто розгалужене 
театральне дійство [1, 105]. 

Найбільш видовищним дійство з яскравим сюжетом було «Піщне дійство» 
на основі свята трьох отроків – Ананія, Азарія, Місаїла та пророка Даниїла. Серед 
виконавців цієї вистави були не тільки священнослужителі, ролі слуг Навуходоно-
сора виконували скоморохи, які досконало володіли технікою танцю, навіть 
складними трюковими елементами. За відомостями літописів в Києві у 
Десятинній церкві відбувалися «радощі великі», там вірогідно могли виконувати-
ся й згадувані драми, особливо на великі свята [7]. За часів Петра І «Піщне 
дійство» та «Шествіє» були заборонені, отже розвиток православної містерії не 
отримав продовження. А з початку ХVІІІ ст. православна культова практика стала 
більш суворішою по відношенню до пластичноігрових елементів. 

Релігія не може обійтись без використання в своєму впливі на віруючих 
різних видів мистецтва, а культивування релігією духовності людини стимулює 
розвиток здібності до творчості, потреби відобразити красоту, гармонію, до-
сконалість світу, створеного Богом [13]. 

Присутність на богослужінні, проголошення молитов призводять до 
зміни стану людини (подоланню негативних емоцій, небажаних почуттів), вона 
відчуває духовне полегшення. Так само митець відчуває потужний сплеск 
емоцій, переживань під час творення. 

З огляду на споконвічне прагнення людини пізнати світ почуттів і думок, її 
прихильність до краси, радості, гармонії з навколишнім світом, осягненню ідеалу, 
християнство зберегло в естетичній функції можливість прилучення до людських 
духовних цінностей. Цьому сприяє естетизація культових предметів і церковної 
архітектури, яка втілює ідею, що все Боже творіння споконвічно прекрасно. По-
няття краси містить у собі завжди поняття гармонії, досконалості, чистоти, а для 
християнського світогляду в цей ряд неодмінно включене і добро. Східнохристи-
янська традиція сприймає Красу як один з доказів буття Божого. 
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ПАРАДОКСАЛЬНІ МЕТОДИ ІНТЕРПРЕТУВАННЯ  

У ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ МУЗИЧНОГО ЖАНРУ 
(на прикладі літургійної творчості Лесі Дичко) 

 
У статті розглянуто літургійну творчість Л.Дичко з позиції трансформації му-

зичного жанру, охарактеризовано специфіку та форми цього процесу, розроблено 
власну термінологію для окреслення процесу суб’єктивного інтерпретування жанру. 
У розвідці досліджено дію парадоксальних методів інтерпретування у процесі 
трансформації композиторкою літургійного жанру.  

Ключові слова: жанрова субстанція, інтерпретування, інтерпретативна модальність, 
трансформація музичного жанру, типи трансформації музичного жанру, Літургія, 
парадоксальні методи інтерпретації, інтерпозиція, елімінація, повтор, рекомбінація, 
субституція. 

 
The article deals with L. Dychko's liturgical oeuvre regarded from the point of view 

of music genre transformation. In the article there also have been characterized the peculiar-
ity and forms of this process, worked out the inherent terminology in order to define the 
process of subjective genre interpretation. The article elaborates on the effect of paradoxical 
methods of interpretation on the process of liturgical genre transformation performed by the 
composer. 

Key words: genre substance, interpretation, interpretative modality, music genre 
transformation, types of music genre transformations, Liturgy, paradoxical methods of in-
terpretation, interposition, elimination, repetition, recombination, substitution. 

 
Українське музичне мистецтво ХХ ст. не можливо уявити без хорової, зокре-

ма духовної, творчості Лесі Дичко. Вона першою серед сучасних українських 
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композиторів звертається до літургійного жанру. Тут вона безперечний новатор, 
започатковує тенденції, які пізніше стають традицією. 

Саме з цих причин хорова духовна творчість Л.Дичко постійно привертає до 
себе велику увагу музикознавців. Але, попри глибинність та об’єктивність цих 
досліджень, на сучасному етапі відсутні розвідки з позиції трансформації компози-
торкою жанру Літургії, як результату діяльності. Дослідники називають цей процес 
«переінтерпретацією» [1], тобто об’єктивним тлумаченням оригіналу. Але у духов-
них творах Л. Дичко багато суб’єктивізму, новаторства та яскравого прояву 
індивідуального почерку: фольклорні тенденції переплітаються з усталеними 
традиціями академічних жанрів (оперним, інструментальним); канонічність слова 
супроводжується модерновою музичною мовою (поліладовими гармоніями, склад-
ними гармонічними вертикалями). Той факт, що композиторка планувала «Урочи-
сту Літургію» не лише для церковного, але й концертного виконання та при її 
написанні керувалася цією ідеєю, вплітає згаданий цикл у загальну тенденцію 
«концертності» літургійного жанру поряд з творами Є. Станковича, М. Скорика.  

Усі ці факти свідчать про появу «вторинного жанру» [3], який має спільні оз-
наки, але віддалений від першоструктури внаслідок новаторського втілення компо-
зиторського задуму. Тобто у процесі інтерпретування з’являється нова формація 
музичного жанру, відбувається становлення його нової якості– концертної Літургії. 
Руйнується жанрова парадигма, тобто проходить процес трансформації музичного 
жанру: поряд з церковним, він опановує нове середовище свого функціонування – 
концертну естраду. 

Як вже зазначалося, композиторка у процесі інтерпретативної діяльності 
вільно трактує первинну «жанровостильову модель» [2], допускає суб’єктивне її 
тлумачення з нестандартними, несподіваними рішеннями, тому такий метод 
інтерпретування можна назвати парадоксальним, що призводить до виникнення 
вторинної жанрової субстанції та утворення інтерпретативної модальності, в основі 
якої лежить нова якість первинного жанру. 

Творчість Л.Дичко з позиції трансформації музичного жанру раніше не 
розглядалася науковцями. Звідси відсутнє окреслення механізмів і всіх складо-
вих трансформації музичного жанру як процесу композиторської діяльності.  

Отже, мета розвідки – показати специфіку дії парадоксальних методів у 
процесі трансформації музичного жанру. 

Об’єктом даного дослідження стане літургійна творчість Лесі Дичко, а пред-
метом– визначення та характеристика парадоксальних методів інтерпретування 
композиторкою жанру Літургії. При їх окресленні звернемося до здобутків 
лінгвістів у аспекті інтерпретації як виду діяльності. Скориставшись розробленою 
науковцями термінологією, адаптуємо її до музичного мистецтва та виділимо такі 
парадоксальні методи інтерпретування, застосовані Л.Дичко: інтерпозиції (дода-
вання, синтезування компонентів композиційносемантичної структури), елімінації 
(скорочення, видалення, упущення компонентів композиційносемантичної струк-
тури), повтору (повторення компонентів композиційносемантичної структури), 
рекомбінації (перестановка компонентів композиційносемантичної структури). 
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Так, методом інтерпозиції Л. Дичко додає такі елементи текстової струк-
тури як слова, фрази, речення і навіть цілі розділи, а також узагальнює окремі 
словеснопонятійні елементи тексту.  

Наприклад: № 1 – у шостій репліці диякона додає слово «боголюбиву», 
так само у № 10 (т. 16); у дев’ятій репліці диякона додає слова «…на воді, на 
землі і в повітрі…» 

№ 3 – після 3ї та 4ї строф додано слова священика «Слава Отцю і Сину, і 
Святому Духові…» (після четвертої строфи – 4 рази); 

№ 4 – після слів «…і ставши чоловіком…» додано слова «…без зміни 
Божества…»; 

№ 5 – у кінці антифону додає розділ без слів (т. 3338), який хор виконує 
на відкритому звуці (А…); потім ще раз вставляє фразу «…бо велика нагорода 
буде вам на небесах» (т. 4042); після цього знову хоровий фрагмент без слів (т. 
4252). Увесь доданий матеріал у кінці антифону формує третій розділ музичної 
форми; 

№ 6 – перед словами «…співаємо Тобі», додано фразу «Спаси нас»; 
«Алілуя» – перед першим та другим виголошенням читця стиха із псалмів 

додано хоровий фрагмент на слові «Алилуя», яке повторюється вісім разів;  
№ 10 – перше проведення слів «Господи, помилуй» у варіанті Літургії 

Л.Дичко, виконується хором на відміну від церковного варіанту, де ці слова 
миряни промовляють про себе; 

№ 11 – після слів «…житейські піклування» додано слово «Амінь»; 
№ 13 – слово «Вірую» хор виконує вголос у тих місцях, де обрядом це не 

передбачено.  
Щодо узагальнення композиторкою елементів тексту Літургії, варто відмі-

тити такі моменти: у «Мирній єктенії» (п’ятій репліці диякона) та «Потрійній 
єктенії» (четвертій репліці диякона) Л. Дичко подає узагальнений варіант тексту 
диякона: «…За святіших патріархів православних…». У обіходному варіанті мо-
литви обов’язково вказуються конкретні імена Патріарха, митрополита, (архі) 
єпископа.  

Усі слова, які композиторка вставила у тексти молитов, відсутні у 
канонічному варіанті Літургії. Натомість, вони оправдані логікою розгортання 
музичної побудови: створюють певну квадратність форми як на рівні періоду, 
так і частини в цілому. 

Методом елімінації Л. Дичко видаляє, скорочує, упускає компоненти тек-
сту як у середині молитов, так і на рівні цілих частин Літургії: випускає 
більшість тексту диякона та священика, обираючи лише епізоди з текстом 
співців, який теж скорочує. Саме скорочення та видалення його компонентів 
свідчить про спрямованість Літургії композиторки на концертний жанр, в яко-
му, наприклад: деякі тропарі, додаткові прохання за потребою, єктенія та мо-
литва за спочилих, єктенія з проханнями за оголошуваних, молитва особистого 
благочестя, вичитування усіх молитов повністю тощо, не мають сенсу, адже не 
ведеться здійснення обряду, тому його драматургічні складові (поклони, 
процесії, церковний етикет) упускаються, а разом з тим і той текст, що їх 
супроводжує. Наприклад, зазвичай після «Прийдіть, поклонімося» співаються 



 389 

тропарі та кондаки, які присутні у попередніх Літургіях Дичко, з чого можемо 
зробити висновок, що упущення композиторкою цих номерів у «Урочистій 
Літургії» навмисне, свідоме. 

Методом повтору композиторка зайвий раз повторює тексти молитов. Усі 
вони відсутні у канонічному варіанті тексту Літургії та, як і у випадку з мето-
дом інтерпозиції, оправдані логікою музичного розвитку, побудови форми ок-
ремих частин, де їх вжито.  

Наприклад: № 1 – слова «Господи, помилуй» за дев’ятим та десятим про-
веденнями Л. Дичко повторює двічі (у канонічному тексті один раз); 

№ 2 – слово «…благослови…» у першій строфі повторюється ще раз 
після слова «Господи», а також у кінці другої і третьої строф; у четвертій 
строфі повторюються двічі слова «…милістю і щедротами»; після четвертої 
строфи замість п’ятої ще раз повторено другу строфу; 

№ 3 – у другій строфі після слів «…поки життя мого…» двічі повторюється 
слово «Слава», а також фраза «…співатиму Богу моєму, доки живу»; після третьої 
строфи повторюються слова священика «Слава Отцю і Сину, і Святому 
Духові…», потім знову повторюється друга строфа і тричі слова священика; після 
цього звучить четверта строфа, але двічі; далі композиторка знову повторює фразу 
священика та ще раз першу і другу строфи, знову слова «Слава Отцю і Сину, і Свя-
тому Духові…», потім другу строфу і слова священика повторює 4 рази; 

№ 4 – у кінці молитви Л. Дичко слова «Спаси нас!» повторює двічі; 
№ 5 – першу строфу антифону композиторка повторює двічі; 
№ 6 – у першій строфі Л. Дичко після слів «Прийдіть, поклонімось» двічі 

повторює слово «прийдіть», а також слова «…до Христа!»; потім вставляє такі 
повтори слів: «прийдіть, поклонімось» (2 рази), «і припадімо» (2 рази), «до 
Христа» (2 рази); слова «…співаємо Тобі…» повторюються вісім разів; у кінці 
слова «Алилуя» повторюються шість разів; 

№ 7 – останнє проведення слів «помилуй нас» повторюється двічі; 
№ 13 – композиторка повторює слово «Вірую» після слів «Вседержите-

ля», «Сина Божого», «…що від Отця походить»; фрази: «…видимого і невиди-
мого…», «…єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося…», «Він для 
нас, людей, і для нашого спасіння з Неба зійшов», «…від Духа Святого й Марії 
Діви…», «…і став чоловіком», «…не буде кінця…» Л.Дичко повторює двічі; 

№ 14 – слово «Свят» у варіанті Л. Дичко виконується вісім разів після 
фрази «Господь Саваоф»; слова «…і молимось Тобі…» повторюються чотири 
рази, а слова «…Боже наш» вісім разів; 

№ 15 – слова «…Тебе величаємо», композиторка повторює чотири рази, а 
потім «величаємо» повторює ще дев’ять разів;  

№ 16 – Л. Дичко після перших чотирьох строф, а також слів «…від лука-
вого» повторює слова «Отче наш»; 

№ 18 – композиторка повторює фразу «Нехай повні будуть уста наші» 
двічі, а потім ще два рази цю саму фразу, але повністю – «Нехай повні будуть 
уста наші похвалою Тобі»; слова «Славу Твою» повторюються двічі; слова «Бо 
ти сподобив нас причаститися» повторюються чотири рази; «Алилуя» 
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повторюється багаторазово, що утворює розділ музичної форми. Натомість в 
обрядовому варіанті тексту слово «Алілуя» повторюється лише тричі); 

№ 20 – у фразі «Нехай буде благословенне ім’я Господнє від нині і довіку» 
слова «…від нині і довіку» за третім її проведенням, повторюються двічі. 

Завдяки зайвим повторам тексту збільшується форма молитов та 
піснеспівів, що порушує драматургію і архітектоніку церковного обряду, 
натомість спрямовує цикл у суто концертне русло. 

Методом рекомбінації Л. Дичко змінює місцями слова в молитвах. Попри 
те, що він не є рушійною силою у процесі трансформації жанру та важливий 
сам факт, що композиторка допускає перестановку та заміну тексту як на рівні 
слів, фраз, речень, так і розділів. Виходячи з аналізу музичного тексту, можна 
припустити, що таку довільність вона застосувала для забезпечення логіки му-
зичного метроритму, а також для закінчення фраз на більш зручнішому для 
розспівування звукові. 

Наприклад: № 1 «Мирна єктенія», т. 24 – слова «… за часи спокійні…» – 
«… за часи мирні…»;  

№ 2 «Благослови, душе моя, Господа», т. 1415 – композиторкою вжито 
слово «…прощає…» замість «…очищає…»; т. 2021 – вжито слова «…визволяє 
від загибелі…» замість «…звільняє від тління…»; т. 24 – вжито слово «ласкою» 
замість «милістю»; 

№ 4 «Єдинородний Сину», т. 34 – слова «…зволив воплотитися…» 
замінено на «…зволив тілом народитися…»; 

№ 5 «У царствії Твоїм», т. 13 – слова «…Блаженні лагідні…» замінено на 
слова «…Блаженні тихії…»; т. 14 – слово «успадкують» замінено на «опану-
ють»; т. 1517 – фраза «Блаженні, голодні й спрагнені правди, бо вони наситять-
ся» замінено на «Блаженні ті, що жадають правди, як їжі та пиття, бо вони 
задовольняться»; т. 26 – переставлено місцями слова: «…вас ганьбитимуть…» 
замість «…ганьбитимуть вас…»; 

№ 10 «Потрійна Єктенія» – змінено четверту репліку диякона; 
№ 11 «Херувимська», т. 7 – композиторкою вжито слова «…прийняти 

нам Царя…» замість «…щоб підняти Царя всіх…»; т. 1215 – змінено місцями 
слова «…Ангельські чини невидимо» замість «…невидимо ангельські чини»; 

№ 12 «Благальна Єктенія», т. 12 – композиторкою вжито слова 
«…журби…» замість «…скорботи…»; 

№ 13 «Вірую», т. 24 – композиторка переставляє місцями слова: «…з неба 
зійшов…» замість «…зійшов з небес…»; т. 25 – заміна слів «…і воплотився…» 
на «…і тіло прийняв…»; 

№ 14 «Милість миру», т. 56 – слова « І з Духом Твоїм» переставлені ком-
позиторкою місцями «І з Твоїм Духом»; тт. 3843 – вжито слова «Спасіння, 
спасіння в небі» замість «Осанна в вишніх!». 

Усі зазначені текстові перетворення порушують логіку обряду Літургії, в 
якому важливим є саме незмінність канонічного тексту: наявність усіх слів, 
правильна їх послідовність, визначена кількість повторів тощо.  
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Наведені приклади парадоксальних методів інтерпретування композитор-
кою Літургії стосуються також музичного аспекту композиційносемантичної 
структури жанру.  

Так, за допомогою методу інтеграції Л. Дичко об’єднує різні компоненти 
композиційносемантичної структури. Наприклад, у № 3, т. 7376 вона 
використовує (синтезує) одночасне звучання різних текстів (у партії сопрано – 
«…Хвали, душе моя, Господа», при цьому в альтах – «…Слава Отцю і Сину, і 
Святому Духові…», що створює ефект сонорності звучання. У цьому випадку 
композиторка інтегрує слова священика «Слава Отцю і Сину, і Святому 
Духові» та репліку хору «Хвали, душе моя, Господа».  

Також, методом інтеграції Л.Дичко прикладає власний композиторський 
стиль до церковного жанру, тим самим спрямовує Літургію на підготовленого, 
обізнаного в усіх тонкощах складної музичної мови слухача, а як результат – на 
концертну естраду. 

Методом інтерпозиції Л. Дичко додає компоненти композиційносемантичної 
структури жанру. Наприклад, вводить у комплекс диференційних ознак, нову – ме-
лодизовану, динамічну партію диякона. Партіїсоло диякона розвинуті мелодично, зі 
стрибками, жвавим рухом, що нагадують собою оперні аріозо (№ 1, 10, 12). Цього 
немає у церковній практиці, де партія диякона здебільшого речитативного характе-
ру. У цьому теж проявився новаторський вклад Л.Дичко у розвиток 
літургійного жанру.  

Усі прийоми, притаманні інструментальній та симфонічній музиці, 
використані Л. Дико у рамках хорового духовного жанру також наділяють його 
модерновими ознаками, відповідними до естетики сучасної академічної музики, 
але не церковної. Це є ознакою використання композиторкою методу інтерпозиції, 
за допомогою якого вона вносить у духовний жанр риси симфонічного, чим 
синтезує їх.  

Ознакою методу субституції, що передбачає векторну заміну, підстановку 
компонентів композиційносемантичної структури, є введення до Літургії скла-
ду солістів: № 4 (сопрано), №5 (2 ч., дует тенора і альта), № 7 (12 розділи, со-
прано), № 11 (сопрано), №20 (2 ч., сопрано) . Так, частини які у церковному 
(обіходному) варіанті Літургії звучать у хоровому викладі, у циклі Л. Дичко ви-
конують солісти та хор. Такий принцип зустрічається і у хорових концертах 
М. Березовського, Д. Бортнянського, А. Веделя.  

Отже, шляхом цілісного та порівняльного аналізу з’ясовано, що компози-
торка застосовує усі методи для перетворення жанрової першоструктури, 
окреслені нами як такі, що ведуть до утворення інтерпретативної модальності, 
яка у результаті є перетворенням жанрової першоструктури, а отже, 
трансформацією жанру. 

При намаганні слідувати церковному обряду Євхаристії (у сенсі номерної 
структури), композиторка значно змінює його з середини: логіку чинопослідування, 
драматургію на рівні молитов, а складна музична мова твору виходить за рамки за-
гальноприйнятого церковного розуміння музичного супроводу до Служби Божої, а 
тому не може бути зрозумілою та адекватною для усіх верств пересічних мирян. 



 392 

Отже, кількісне застосування парадоксальних методів свідчить про пере-
вагу змін комплексного характеру та невідповідностей у порівнянні з первин-
ною жанровою субстанцією – церковним обрядом. Ці трансформаційні зміни 
унеможливлюють виконання циклу Л. Дичко під час Богослужіння, натомість 
вдало виводять жанр у ранг концертного. 

Окреслення механізмів трансформації музичного жанру, визначення 
методів та форм цього процесу дозволяє встановити місце твору у загальній 
еволюції духовних жанрів. «Урочиста Літургія» – приклад трансформації жан-
ру, що здійснюється парадоксальними методами, еволюційним шляхом зі 
свідомим підходом до процесу перетворення. 

 
Література 

 
1. Александрова Н. «Урочиста Літургія» Л. Дичко у контексті виконавської традиції / 

Н.Александрова // Науковий вісник НМАУ. – К., 2002. – Вип. 22. – С. 67–80. 
2. Біла К. Жанровостильова модель інструментального концерту та концепційні за-

сади композиторської інтерпретації (на прикладі творів Л. М. Колодуба): автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.03; НМАУ ім П. І. Чайковського 
/ К.Бiла. – К., 2011. – 16 арк. 

3. Назайкинский Е. Стиль и жанр в музыке: учеб. пособие. для студентов высш. учеб. 
заведений / Е.Назайкинский. – М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2003. – 248 с. 

 
 
УДК 7:74:745  Людмила Олександрівна Паславська 

кафедра графічного дизайну і реклами 
Національної академії керівних  

кадрів культури і мистецтв 
 

МИСТЕЦТВО ДЕКОРУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ КЕРАМІЧНИХ 
МИСОК: ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ  

 
У статті розглядаються художньовиражальні засоби декорування українських 

керамічних мисок та визначаються основні типи тектонічної побудови їх форми з ок-
ресленням локальних мистецьких особливостей у різних регіонах України; вислов-
люються пропозиції щодо використання кращого досвіду в сучасній практиці дизайну 
і декоративноужиткового мистецтва. 
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Пропонована публікація базується на дослідженні орнаментальнокомпо-
зиційної системи декорування керамічних мисок у контексті традиційного ху-
дожнього оздоблення гончарних виробів з метою визначення основних 
художньовиражальних засобів декорування української кераміки.  

Історичні факти та цінності з погляду культурологічного контексту надають 
матеріал для пояснення конкретних особливостей розвитку та аналізу окремого 
виду декоративноужиткового мистецтва – кераміки і зокрема глиняних мисок. Як 
відомо, засоби декорування, насамперед мальовничий розпис гончарних мисок, є 
набутком багатовікових традицій українського народу і в своїх орнаментальних 
мотивах зберігає певний зміст у символічнозакодованих формах.  

Культурологічний аспект дослідження історії декорування побутового 
глиняного посуду надає можливість не тільки окреслити певні особливості роз-
витку глиняної миски, а й виявити архетипи сучасної національної культури та 
осмислити значення останньої в контексті еволюції культурних надбань 
світового виміру. Загалом орнаментальнокомпозиційна система декорування 
керамічних виробів є мистецькою спадщиною і генетичним кодом художньої 
традиції української культури, фундаментом виховання фахівців декоративно 
мистецтва і дизайну на сучасному етапі.  

Упродовж майже всієї історії людства однією зі складових народної 
художньої культури та побуту було гончарство. Воно зародилось, формувалося 
й розвивалось в процесі пізнання людиною навколишнього середовища, явищ 
природи та зумовлювалось життєвими потребами, соціальноекономічними 
чинниками.  

Мистецтво доісторичного періоду мало синкретичний характер в 
утилітарних проявах. Згодом з’явилися художньооздоблювані елементи, що 
відповідало прагненням людей до естетичного сприйняття довкілля. Художня 
культура первісної людини мала чітко окреслені общинні, етнонаціональні оз-
наки. Минули тисячоліття поки людина розгадала пластичні якості природних 
сировинних матеріалів, у тому числі глини. Протягом багатьох століть народні 
майстри, цехові ремісники інтуїтивно відчували існування закономірностей по-
будови форми і декору. З покоління в покоління передавали секрети творчості, 
що виражалися у традиційній формі виробів, сталих композиційних схемах 
орнаментів, мотивів тощо [1]. Отже, навіть у найвіддаленіші часи виявлялося 
бажання людей прикрасити предмети побуту, знаряддя праці, житло, тобто 
практикувалося, певною мірою те, що нині відноситься до сфери дизайну. 

На сьогодні існує значна кількість досліджень, присвячених мистецтву 
кераміки як важливому явищу культури українського народу, а також наукових 
праць, у яких більшою чи меншою мірою заторкуються проблеми гончарного 
мистецтва. Серед авторів таких досліджень  Є. Антонович, О. Гончар, В. Гудак, 
Д.Гоберман, Л. Данченко, І. Зарецький, Р. Захарчук Чугай , О. Клименко, Ю. 
Лащук, Н. Манучарова, К. Матейко, Р.Мотиль, О. Пошивайло, А. Прусевич, О. 
Пчілка, Я. Риженко, М. Русов, Є. Спаська, М. Станкевич, М. Сумцов, О. Слобо-
дяна (2001), О. Тищенко, В. Титаренко, В. Ханко, Є. Шевченко, В. Щербак.  

У дослідженнях названих та й інших авторів містяться важливі відомості 
про методи декорування різних видів керамічних виробів. Заслуговує на увагу 
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історичнопорівняльний метод дослідження способів декорування мисок як 
важливого мистецького явища, поширеного в усіх регіонах України.  

Особливу наукову цінність мають опубліковані праці кінця ХХ – початку 
ХХІ ст. У дослідженнях відомого мистецтвознавця В. Щербака (монографіях, 
численних статтях) на високому професійному рівні зроблено аналіз 
керамічного мистецтва в Україні. Подані цінні відомості про творчість народ-
них майстрів та художників професіоналів, що працюють над проблемними пи-
таннями історії, теорії, практики в галузі дизайну керамічного мистецтва [7]. 

Важливе дослідження В.Титаренком подільських мальованих мисок в 
п’ятнадцяти керамічних осередках, виготовлених в XIX – початку XXI ст. Ав-
тор увів в науковий обіг понад 300 високомистецьких гончарних мисок, які 
досліджував понад 15 років [6]. 

В 2005 р. опублікована фундаментальна праця М. Селівачова «Лексикон 
української орнаментики», в якій виділений підрозділ про орнамент гончарства. 
Дослідник обґрунтував висновок, що в орнаментиці українського народного 
гончарства виразно відчутна залежність від технології виготовлення гончарних 
виробів та техніки оздоблення [5].  

Оригінальне науково популярне методичне дослідження Н. Крутенко 
«Розповіді про кераміку». В даній роботі виділено окремий підрозділ 
«Орнаментальні мотиви кераміки». Проведені порівняння керамічного мистец-
тва України з керамікою Росії, Греції, Палестини, країн Стародавнього Сходу. 
Основний акцент в роботі – аналіз українських керамічних виробів, зокрема 
мисок [3]. 

У цих дослідженнях подані нові відомості про орнаментально-
композиційні системи декорування мисок, зокрема про площинні, графічні, 
живописні композиції, а також їх принципи побудови. Водночас доводиться 
констатувати, що досі у вітчизняній мистецтвознавчій науці немає спеціального 
комплексного дослідження, присвяченого розглядові українських керамічних 
мисок, їх орнаментального декорування. 

Тож на основі вивчення, аналізу відповідних речових матеріалів та 
художніх традицій автором цієї публікації робиться спроба визначити 
орнаментальнокомпозиційну систему декорування українських керамічних ми-
сок, символіку та принципи її формоутворення. Гадаємо, що оприлюднення 
результатів дослідження декоративних мисок та наукових висновків сприятиме, 
певною мірою, формуванню майбутніх фахівців декоративноужиткового мис-
тецтва і дизайну.  

Орнаментальнокомпозиційна система декорування керамічних виробів 
загалом ґрунтується на засадах традиції, цілісності та тектоніки. В декоратив-
ноужитковому мистецтві художня традиція регулює процес освоєння, відбору 
та відновлення соціокультурного досвіду. 

На основі традиції визначається ступінь художньої вартості нових творів 
декоративного мистецтва та забезпечується прямий вихід на етнічну й світову 
художню пам’ять, здійснюється порівняльний аналіз щодо внесення новоство-
рених виробів до скарбниці національної культури[2]. Наразі навіть прадавня 
традиція зазвичай зберігається у структурі композиції, в способах поєднання 
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форми гончарних виробів і декору. Позитивний новаторський пошук неможли-
вий без врахування традицій та професійної майстерності.  

Особливість цілісності декорування творів ужиткового мистецтва полягає 
в підпорядкуванні елементів декору загальній композиційній схемі, що сприяє 
виявленню, підкресленню конструкції виробів, форми та змісту твору, досяг-
ненню відповідності новонароджуваних зразків традиційно еталонним, тобто 
національно означеним й художньо довершеним творам декоративноужитково-
го мистецтва. Назагал принцип цілісності – це підпорядкованість орнаменту 
конструкції об’ємнопросторової форми. 

Саме прагнення підвищення емоційної виразності своїх творів, майстри 
звертаються до прадавніх традицій, переосмислюють формальні зв’язки в 
аспекті актуальної проблематики щодо виявлення шляхів взаємодії традицій 
народного мистецтва з інновацією індивідуального творчого пошуку. Основним 
же чинником композиційної системи декорування керамічних виробів є 
архітектонічна форма, матеріальна основа (глина), а також мотиви оздоблення. 

Тектонічна форма в народній творчості ґрунтується на традиційному 
досвіді, що зумовлює обрання матеріалу, типу, художньої структури та 
конструктивної розробки форми. Як справедливо вважають Є. Антонович, Р. За-
харчук-Чугай, М. Станкевич, у декоративноужитковому мистецтві розрізняють 
такі об’ємнопросторові тектонічні структури : 

– каркасна – суцільна і складна конструкція; 
– монолітна – конструкція з одного матеріалу; 
– оболонкова – структурна форма із тонких матеріалів [1]. 
Саме тектоніка «підказує» доцільність вибору структури і конструкції 

твору та вибір композиційних засобів (ритм, контраст, симетрія, асиметрія, 
динаміка, статика). Як засобам емоційнохудожньої виразності народні майстри 
і професійні художники надають неабиякого значення текстурі, фактурі, кольо-
рам, графічним засобам (лінії, цятки, плями, силуети тощо), знакам алегорії, 
символіки, метафорам тощо.  

Загальне означення поняття «композиція» конкретизується відповідно до 
різних видів мистецтв. Так, стосовно творів декоративноужиткового мистецтва 
композиція характеризується в основному такими його сутностями: практично  
корисна, конструктивнотехнологічна, художньо  виражальна. Арсеналом ху-
дожньовиражальних засобів композиції є пропорційнофункціональна форма, 
пластичні якості матеріалу, орнаментальнодекоративна система. Подальша 
конкретизація поняття «композиція» можлива при розгляді окремих видів де-
коративноужиткового мистецтва та їх аналізі (художня обробка дерева, металу, 
тканини тощо). 

Дослідження об’єктивних закономірностей орнаментальнокомпозиційних 
систем декорування керамічних виробів залежить від природних якостей 
матеріалів, технологічного рівня виробництва, локальних традицій та провідних 
майстрів з яскравою творчою індивідуальністю.  

Для визначення характерних ознак орнаментальнокомпозиційної системи 
декорування керамічних виробів нами розглядається конкретний вид гончарних 
виробів – мальовані глиняні миски.  
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Орнаментальнокомпозиційна система декорування гончарної миски вели-
кою мірою залежить від її форми (заокругленорозгорнутої чи з колінчастим 
зламом). Керамічні миски мають різну сферичну форму – урізану частину сфе-
ри, зрізний конус та їхнє поєднання  і є невід’ємною складовою селянського 
побуту, звичаїв, традицій. Надто важлива декоративна функція мисок 
інтер’єрного призначення. Наразі обов’язковим в українській хаті був мисник, 
який розміщувався при вхідних дверях, у південнозахідному куті, тобто на-
впроти покуття. Мисник, заповнений розписаними мисками був важливим і 
помітним компонентом хатнього інтер’єру. У ньому виставляли миски, що ма-
ли святкове і ритуальне призначення й не використовувалися для щоденних по-
бутових потреб.  

Кожний майстермискар дуже добре знав обрядову функцію миски і 
відповідно ставився до її виготовлення. Творячи миску на крузі, гончар прагнув 
наповнити форму і розпис духовними символами, які добре знав і розумів. 
Будьяка недоречність при цьому неприпустима – твір не матиме успіху. Цілком 
можливо, що гончар кінця ХІХ – ХХ ст., на думку М. Селівачова, уже не пов-
ною мірою пам’ятав первісні начала предківської духовності, та стійкість і 
непорушність художньопластичної традиції і шанобливе ставлення до неї були 
тим надійним фундаментом, на якому трималося гончарство споконвічно [5]. 

Найчастіше декор української мальованої миски підкреслює конструктивні 
особливості форми. В орнаментально композиційній системі декорування ми-
сок переважають центричні композиції, вертикальне та вільне розміщення 
елементів, які композиційно підпорядковуються системі декорування кольоро-
вими цятками, плямами, лінійним ритмом контурного малюнка, обрамленням у 
вигляді концентричних кіл, хвильок, штрихів, плям. На дні мисок зазвичай 
розміщується центрична розетка, оточена смугами у вигляді концентричних 
кіл, а токож доволі часто – чотирипелюсткова контурна розетка, обрамлена 
різнокольоровими лініями або арками. У складній досконалій системі декору-
вання керамічних мисок поширені й сюжетні зображення, які набували 
символічного значення за формою та кольором.  

В уяві людини впродовж усієї історії людства глина займала чільне місце. 
Універсальні властивості глини люди знали з давніх часів і використовували її 
за різним призначенням: будівництво житла, прикраса оселі, виготовлення 
предметів побуту тощо. Виготовлення посуду у деяких народів мало не лише 
функціональне призначення, а й було означене ореолом святості і таємничості. 
У світовій міфології, у фольклорних текстах, в українських переказах посуд 
ототожнювали з астральними об'єктами – сонцем, землею, місяцем, зорями, що 
символізувало силу божеств. Згадаймо загадки з фольклорного арсеналу : «Ко-
тилася тарілочка по крутій горі, прийшла баба чорна, на ній жупан чорний і на 
дворі стало чорно» (День і Ніч); «По морі, по морі золота тарілка плаває» (Небо 
і Сонце). 

Розуміння символів та значення орнаментів на гончарних виробах стає 
можливим завдяки дослідженню міфологічних джерел, реконструкції релігійних 
уявлень епохи та виявленню основних елементів культу предків і їхнього первин-
ного місця у стародавньому світогляді та уявленні про світобудову. Отож, посту-
пово, на основі давніх знакових систем можна проаналізувати як розвивалась та 
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формувалась система загальних символів і символіки орнаментальних побудов 
зокрема. Орнамент своєрідно, знаково віддзеркалює різноплановий та багато-
вимірний період культурного розвитку людства і має свою специфіку розвитку на 
сучасному етапі.  

Слово «орнамент» (від лат. ornamentum – прикраса) – узор, що складається з 
ритмічно упорядкованих елементів, якими бувають абстрактні форми або зобра-
ження реальних об’єктів, часто стилізованих до невпізнанності [7].  

На думку дослідників, орнамент керамічного посуду – це своєрідна 
графічна системаоберіг, яка захищає вміст посуду від негативної енергії людей 
із сильним негативним біополем. Миски, які ставилися в мисник для оздоби 
житла були водночас також символамизахисниками. Відповідно маємо: кон-
кретний вид декоративноужиткового мистецтва – керамічні вироби, конкретний 
тип виробу – глиняна миска, конкретний засіб декорування – знаковосимвольні 
зображення. Знакова абетка має бути покладена в основу спеціальної методики 
дослідження аналогів і прототипів при створенні сучасних художніх виробів з 
властивостями, притаманними творам традиційного українського народного 
мистецтва. 

На прикладі аналізу численних пам’яток встановлено, що семантика декору 
залежить, передусім, від функціонального призначення предмета, а виразність йо-
го декору – від мистецької традиції вибору композиції, мотивів, елементів тощо. В 
основі різновидів композиційних побудов (ритмічних, симетричних, асиметрич-
них) велика роль завжди відводилася колористиці. Вироби декорували кольоро-
вими поливами – блакитною, жовтою, зеленою, білою, фіолетовою, розписували 
глиняними фарбами – ангобами, оздоблювали фляндрівкою та іншими колірними 
способами.  

Перші зразки глиняних виробів з міфологічною тематикою походять від 
трипільської культури (ІV–ІІІ тис. до н.е.), у середньому періоді розвитку якої 
спостерігаємо «олюднення» окремих космогонічних міфів, а в пізньому періоді 
з’являються зображення антропоморфних фігур, пов’язаних із певними світогляд-
ними уявленнями. Окрасу трипільської культури становлять саме глиняні вироби: 
розписний посуд, статуетки, культова пластика, моделі житла тощо. 

Кераміку розписували червоною, чорною і білою фарбами, прикрашали 
різним орнаментом, канелюрами, штампом. Характерним є використання в ор-
наментальних сюжетах «бігучої» або нескінченної спіралі, в якій зображені 
характерні для Трипілля вужізмії та солярні знаки (хрести у колі), що разом 
символізували сонце в русі, а в кінцевому рахунку – ідею плинності часу й 
зміни пір року. 

До розповсюджених елементів розпису відноситься зображення собак, які 
були охоронцями посівів і стад, захищали від злих духів. Спираючись на уста-
лену історикоархеологічну періодизацію, найстійкіші та найтиповіші графеми, 
які спостерігаються на пам’ятках більшості археологічних культур з етнічної 
території України і збереглися аж до ХХ ст.: лінія, зиґзаґ, трикутники, ромби, 
сітка, спіралі, свастика, хрести, «сосонка», «вазон». Окремі із них в наслідок їх 
давнього символічного значення, а також через декоративну довершеність та 
прийом застосування встановлено, що семантика декору залежить передусім 
від функціонального призначення предмета, а виразність декору – від вибору 
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композиції, мотивів, елементів та мистецької традиції. Гончарі завжди шукали 
нові декоративновиражальні засоби як у доповненні елементами у звичайних 
іконографічних схемах, образів та сюжетів, так і розробці низки орнаменталь-
них мотивів. Це було пов’язано з національним менталітетом, глибокими 
традиціями, цілим спектром вірувань та обрядів, специфікою матеріалу тощо.  

На підставі існуючих досліджень походження мистецтва, що є початком 
інтелектуальної діяльності в усіх можливих її проявах, людина осмислено 
сприймаючи світ, набула здатність до чуттєво – емоційних проявів. Найчастіше 
декор української мальованої миски підкреслює конструктивні особливості 
форми (денця, вінця та береги миски). В орнаментально композиційній системі 
декорування мисок переважали центричні композиції, вертикальні та вільне 
розміщення елементів, які композиційно підпорядковані великими крапками, 
кольоровими плямами, лінійним ритмом контурного малюнку, обрамленням у 
вигляді концентричних кіл, кривульок.  

На глиняних виробах, що походять з ранніх етапів розвитку багатьох зем-
леробських культур, переважали візерунки геометричного характеру. Головна 
роль належала крапці та лінії, з яких утворювалися складніші узори. Розгляда-
ються також зигзаг, меандр, ромб, трикутник, сітка, хрест, спіраль, «сосонка», 
позначені таємничою інформацією, про яку можемо лише здогадуватися. Пи-
тання орнаментних знаків та їх вербального осмислення у народних назвах ок-
реслив М. Селівачов [5]. Автор акцентує на вивченні орнаментики в 
національній та загальнолюдській культурній площині, постійно тримаючи у 
полі зору мистецтвознавчі та етнографічні аспекти. 

У другій половині ХIХст., гончарство досягло найбільшого розвитку 
технологічної досконалості й високого художнього рівня декорування різних 
керамічних виробів: декоративноужиткові вироби, кахлі, іграшки тощо.  

Важливо, що в України з давніх давен сформувалися окремі центри 
керамічного мистецтва з яскраво вираженими локальними відмінностями дос-
коналими художньо-виражальними засобами: Полтавщина, Київщина. Чернігів-
щина, Волинь, Поділля, Гуцульщина, Полісся, Закарпаття тощо.  

Кожен етнографічний регіон України має певні відмінності в орнамен-
тально-композиційних системах, колористичних вирішеннях, техніках вико-
нання, методах та численних варіантах зображення мотивів геометричного, 
геометризованорослинного, квіткового, антропоморфного, зооморфного орна-
менту. При цьому у кожному з осередків напрацьована своя методика щодо 
трактування орнаментальних мотивів, поєднання різних за якістю матеріалів, 
форм, полив та барв, побудови композицій, загального колориту. 

 Наприкінці XIX – початку XXст. українські вчені І.Зарецький (1894), М. 
Руссов (1905), В. Мазуренко (1924), М. Фріде (1928), В. Щербаківськнй (1938), 
Л. Данченко (1982), О.Клименко (1995) і російські П. Земятчевський (1896), 
О. Соколов (1913), В. Василенко визнали національною столицею українського 
гончарства козацьке містечко Опішне, що на Полтавщині. З гончарної спадщини 
Опішного донині найповніше збереглися саме мальовані миски у Російському 
етнографічному музеї в Санкт-Петербурзі, в Історичному музеї Росії (Москва) 
[4, 8]. 
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У с. Дибинцях на Київщині у розписах мисок поширене вільне розміщення 
птахів, риб, тварин, доповнене рослинним та геометричним орнаментами. 
Подібна орнаментальнокомпозиційна система у розміщенні мотивів на мисках 
у с. Смотрич Хмельницької області Зображення птаха доповнюється квіткою, 
гілкою, кольоровою плямою.  

У м. Васильків Київської обл. на мисках – контурний малюнок, обрам-
лення у вигляді лінійних концентричних кіл. Контурні візерунки нагадують 
аканти, широкі «кривулькивужики». Миски Чернігівщини виділяються 
своєрідними розетками з центричною системою композиції. Композиційна сис-
тема чітко організована лінійним ритмом контурного малюнка. 

Композиційну систему розпису мисок Київщини за орнаментальними мо-
тивами можна характеризувати як: центричну, а також вільне розміщення 
елементів декорування. Миски були основним видом столового посуду насе-
лення України, тому декорувалися відповідно до призначення як прикраси 
селянської оселі та посуду [7].  

У складних системах орнаментальнокомпозиційних вирішень розпису 
мисок виділяються вазонникові мотиви. 

 «Вазон» розглядається як один із домінантних мотивів рослинного ха-
рактеру. Вперше на численних пам’ятках ХVІ–ХХ ст. показано географію по-
ширення цього мотиву в межах України: ІваноФранківщина (Косів, Пістинь, 
Коломия), Чернігівщина (Ічня, Ніжин), Полтавщина (Опішне), Київщина (Дибин-
ці) та частково у контексті європейського гончарства. Доведено, що вазонновим 
композиціям характерна різновіднисть зображень що виявляється у можливо-
стях переходу одного виду в інший, зокрема гілка – букет – вазон – дерево. На 
прикладі пам’яток із музейних збірок та приватних колекцій доведено, що мо-
тив «вазона» займав чільне місце у декоруванні кераміки. 

Розписи українських мисок, їх орнаментальнокомпозиційні системи де-
корування – це унікальне явище національної традиції та народної творчості, 
які необхідно розвивати в сучасному декоративноужитковому мистецтві.  

Показовими в цьому аспекті є мальовані миски с. Опішне, сучасної 
столиці керамічного мистецтва в Україні. Саме тут з’явився новий художній 
напрямок в орнаментації глиняного посуду. Окремі майстри почали оздоблюва-
ти рослинним орнаментом не лише миски, а й інший посуд. Ця тенденція набу-
ває поширення і в інших керамічних осередках. 

Орнаментика українських мисок, їх орнаментальнокомпозиційні системи 
декорування являють собою етнічнонаціональні традиції народної творчості, 
які необхідно розвивати в сучасному декоративноприкладному мистецтві та 
дизайні. Завдяки вишуканості, різноманітності форм та високій культурі 
розпису миски займають одне з чільних місць серед розмаїття гончарних 
виробів.  

Мискарське мистецтво – важливий компонент загальної етнічної культу-
ри українців. Цей компонент у процесі довготривалого розвитку ввібрав у себе 
найсуттєвіші ознаки духовно мистецького поступу [2]. 

 Досягнення високого культурного рівня можливо лише завдяки вивчен-
ню та використанню творчого доробку спадщини. Декоративний керамічний 
посуд, вивчення функції і форм специфічних предметів домашнього вжитку, що 
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несуть у собі дизайнерські знахідки, оригінальних художніх особливостей ет-
носу, дає позитивні результати у поєднання національних традицій та 
специфіки розвитку дизайну на сучасному етапі в цілому.  
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ТРАВМАТИЗМ ЯК МОТИВАЦІЯ  

ДЛЯ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ У ХОРЕОГРАФІЇ 
 
У статті проаналізовано теорію, художню практику, особливості професійного 

підходу до занять з хореографії для запобігання травматизму, визначено формально-
технічні прийоми класичного екзерсису, побудову рівноваги і естетичного виконання 
танцювальних рухів.  

Ключові слова: класичний танець, танцювальний тренаж, балет, апломб. 
 
This article analyzes the theory, artistic practice, especially professional approach to 

choreography classes in order to avoid injuries, defined formal techniques of classic exer-
cise, building balance and aesthetical performance of dance movements. 

Key words: classical dance, dance trenazh, ballet, aplomb. 
 
Мета даної статті – довести до цільової аудиторії у галузі хореографії 

важливість якості знань за для запобігання ризиків травматизму. 
Зосередивши увагу на даній темі, ми маємо можливість більше зрозуміти 

важливість та відчути потребу у певних правилах чи системах правил та збіль-
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шити потенціал танцівника закцентувавши його увагу на такому мотиваційно-
му елементі, як здоров’я ти довголіття у хореографії. 

Зазвичай професійна хореографія сприймається як щось легке, піднесене, 
ніби виконується без великих зусиль. За цим стоїть титанічна праця. Не кожен 
танцівник здатний подолати багато перепон які стають на шляху досягнення 
високих результатів. Серед перепон можуть бути: лінощі, мала сила волі, не-
справедливість, утиски, нездорова конкуренція, алкоголь, втома, виснаження, 
внутрішній конфлікт, мала віра в свої сили, сімейні проблеми, відчай, фінансові 
проблеми та багато іншого. Тут важливо згадати про старе мудре прислів`я 
«Хто хоче той шукає можливості, хто не хоче той шукає причини». При пошу-
ках можливостей важливу роль відіграють мотивації, якими людина керується. 
Серед мотивацій, які допомагають перебороти перелічені перепони вище та за-
ставити танцівника чітко, систематично, правильно, наполегливо виконувати 
певні правила професійної підготовки, часто фігурують бажання прославитись, 
заробити гроші, мати стрімкий кар’єрний ріст. Нажаль не завжди головною мо-
тивацією є здоров`я і відсутність травматизму. І це дивно, оскільки без здоров`я 
не буде ні слави, ні грошей, ні кар`єри, ні самодостатності ... 

Якщо проаналізувати світ хореографічного мистецтва можна побачити, 
скільки людей не дотримуються елементарних правил самозбереження у хорео-
графії: дозволяють собі танцювати, репетирувати, виконувати вправи без попе-
редньої підготовки (розігріву), приступати до великих фізичних навантажень 
при несистематичних заняттях, робити якісь танцювальні елементи у стані лег-
кого алкогольного сп`яніння або у стані хронічної перевтоми, танцювати з тра-
вмами, не ліквідувавши їх наслідків, чи з залишками їх ускладнень, танцювати, 
коли у дівчини «критичні дні», танцювати з підвищеною температурою, нама-
гатися виконувати різні технічні елементи без попереднього вивчення специфі-
ки їх виконання, займатись у холодних приміщеннях, виконувати стрибки на 
твердих в тому числі бетонних підлогах. 

Треба думати, що багато хто із танцівників може знайти себе у цьому да-
леко неповному списку причини, які тим чи іншим чином негативно вплинули 
на їх професійний шлях. Хтось витратив багато часу на лікування пропустивши 
різні виступи, конкурси фестивалі, хтось був змушений припинити кар`єру тан-
цівника, а хтось назавжди залишився інвалідом. 

Але цього можна було уникнути, якщо розуміти, що одна з головних мо-
тивацій – бути здоровим, уникаючи причини, які ведуть до травматизму.  

Для того щоб удосконалити процес виникнення даної мотивації необхід-
но провести відповідний аналіз та вивести певні фактори, що знижують ризик 
травматизму, взявши до уваги причини виникнення травм, наслідки та способи 
їх запобігання. 

Дослідженням цієї проблеми опікувались багато науковців та практиків у 
галузях медицини, хореографії, психології. 

На основі досліджень та практичної потреби у багатьох країнах відкрива-
лися кабінети, відділення або лікарні балетної та спортивної травми. На теренах 
колишнього Радянського Союзу одними з перших були медики московського 
Центрального інституту травматології і ортопедії імені Н.Н. Пріорова, який за-
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сновали клініку спортивної і балетної травми. Ще на початку 1960х р. за ініціа-
тивою професора С. П. Летунова на базі Большого театру Росії був створений 
кабінет з профілактики пошкоджень і захворювань артистів балету [7]. 

Вони також часто давали рекомендації танцівникам не тільки на особис-
тих прийомах, а й у друкованих засобах масової інформації, зокрема у багатьох 
виданнях журналу «Радянський балет». 

Так, кандидат медичних наук Іван Баднін одним з перших започаткував 
практику доведення до широкого загалу проблеми травматизму, причин, нас-
лідків способів лікування, звернувшись до хореографів через журнал «Радянсь-
кий балет» статтею «Хронічні мікротравми: чому вони небезпечні» . 

Згодом в Україні було відкрито «Клініку спортивної та балетної травми» 
на базі ДУ «Інститут травматології та ортопедії АМН України» .  

Дріс Рейнеке – в минулому танцівник трупи «Балле Рамбер», закінчивши 
активну сценічну діяльність, присвятив себе дослідженням у галузі медицини, 
пов`язаної з відновленням здоров`я танцівників, які отримали травми. Разом з 
тим, Рейнеке запропонував артистам балету серію вправ з використанням прос-
тих, доступних всім тренажерів. Ці вправи знижують можливість травматизму, 
оскільки направлені на зміцнення і виправлення постави стоп[13]. 

Аналізуючи статистику травматизму у хореографії, майже кожен другий 
танцівник за життя мав професійну травму, яка не давала працювати з повною 
віддачею.  

Як зауважив академік М. Волков: багато травм і в балетній школі, і в теа-
трі стаються безпосередньо, на уроці, на репетиціях. Досвід показав , що най 
серйозніші з них стаються за обставин, коли не враховуються особливості орга-
нізму, відсутня відповідна підготовка. Вважати, що такі травми випадкові, було 
б помилковим. Вони передбачувані і обумовлені недостатньою тренованістю, 
втомою, неправильною поведінкою [6]. 

Розумне регулювання сил, знання своєї м`язової системи, регулярне ви-
конання загального режиму може забезпечити артисту балету активне сценічне 
довголіття.  

У московському хореографічному училищі був проведений експеримент 
у вигляді систематичного контролю за дотриманням танцівниками режиму, 
внаслідок чого кількість травм значно зменшилась. 

Для точнішого дослідження даної проблеми розглянемо поняття «травма». 
Ушкодженням, або травмою, називають вплив на організм людини зов-

нішнього фактора (механічного, фізичного, хімічного, радіоактивного і т.д.), 
який порушує будову і цілісність тканин, та нормальне протікання фізіологіч-
них процесів. Травма у хореографії – це таке ушкодження тканин, яке виникло 
під час заняття хореографією . Критерієм визнання травми є вимушене 
відлучення танцівника від заняття хореографією (урок, репетицію, виступ) хоча 
б на один день. Травма у хореографії – це результат участі в хореографічній 
діяльності, що супроводжується одним і більше наслідками: 

- зменшення інтенсивності танцювальної активності; 
- потреба в медичній консультації чи лікуванні; 
- негативні соціальні та економічні наслідки[10]. 
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В залежності від характеру тканини, яка ушкоджена по глибині:  
- пошкодження поверхневих чи глибоких шарів шкіри. 
- шкіри з підшкірною клітковиною; 
- розриви та розтяги зв`язок та м`язів; 
- переломи кісток; 
- пошкодження порожнин, які можу супроводжуватись кровотечею в 

порожнину грудної клітки, живота, черепа, суглобів .  
Ушкодження поділяються на прямі і непрямі залежно від точки прикла-

дання сили. Вони можуть бути одиничними, множинними, комбінованими. Дія 
механічного фактора, який викликає ушкодження, проявляється у вигляді стис-
нення, розтягу, скручування чи контрудару, в результаті якого травмується 
ділянка тіла, протилежна місцю прикладання сили. Травми бувають відкритими, з 
наявністю ранової поверхні, і закритими, коли зміна тканин і органів відбувається 
при неушкодженій шкірі і слизовій оболонці. За важкістю травми можуть бути 
важкими, середньої важкості і легкими. 

Важкі травми – це травми, що зумовлюють різко виражені порушення здо-
ров’я і призводять до втрати навчальної і танцювальної працездатності на період 
понад 30 днів. Травми середньої важкості – це травми з вираженими змінами в 
організмі, що призводять до втрати навчальної і спортивної працездатності на 
період 1030 днів. Легкі травми – це травми, що не викликають значних порушень 
в організмі і втрати загальної й танцювальної працездатності (царапини, 
потертості, поверхневі рани, забої), але потребують лікування і відпочинку до їх 
повної ліквідації. 

Крім цього, виділяють гострі і хронічні травми. Гострі травми виникають 
через раптовий вплив того чи іншого травмуючого фактора. Хронічні травми є 
результатом тривалої, повторної дії одного і того самого фактора на певну час-
тину тіла. Існує ще один особливий вид травм – мікротравми. Це ушкодження, 
як виникають в наслідок одноразового (чи такого, що повторюється) впливу, 
що дещо переважає межі фізіологічної опірності тканин і викликає порушення 
їх функцій і структури (наприклад через перенавантаження)[7]. 

Серед травм у хореографії найбільш поширеними є: розтяги чи розриви 
сухожилків, травми суглобів, вивихи, забої хребта, переломи кісток, розрив ме-
ніска та інші. 

Одним з факторів, що провокують балетну травму, являються скриті вади 
розвитку дитини. Вміння їх виявити і передбачити є основою профілактики 
травматизму та розвитку їх ускладнень. 

Дитина, яка в силу тих чи інших причин вирішила стати балериною, по-
винна пройти тести, які дадуть відповідь чи подолає вона психоемоціональні та 
фізичні навантаження, які несе ця професія. Для цього вона повинна пройти ре-
тельну медичнопрофесійну комісію в складі хірурга, ортопедатравматолога та 
педагога балету. 

Хірург повинен виключити такі види розвитку як розширені пахові кіль-
ця, «лабий пах», вроджена пупкова грижа, слабий рентальний сфінктер, який в 
подальшому може привести до випадіння прямої кишки та геморою, схильність 
до варикозного розширення вен нижніх кінцівок та інше. 
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Ортопед повинен діагностувати – плоскостопість, скривлення хребта 
(сколіоз) та інші зміни. Викладач мистецтва балету робить висновок і дає реко-
мендації – професійний балет чи заняття балетом для гарної осанки, стрункої 
фігури – без зайвих навантажень, які можуть привести до хірургічних та орто-
педичних ускладнень. 

Нерозпізнані своєчасно дефекти розвитку провокують, в подальшому, 
травматичну ситуацію за рахунок гострого спастичного болю під час танцю, су-
доми в м'язах, тугорухомості в хребті чи суглобах. 

Інколи травми поділяють на дуже легкі (без втрати танцювальної працезда-
тності) і дуже важкі (що призводять до інвалідності). Статистика показує, що 
810% важких травм закінчується частковою чи повною втратою працездатності. 

Вивчення паталогічних процесів в опорноруховому апараті танцівників 
виявило ряд змін, пов’язаних із специфікою танцювальних рухів внаслідок збі-
льшення фізичних навантажень, використання елементів із спортивної гімнас-
тики, акробатики, єдиноборств. 

Ряд таких паталогічних змін виникають поступово під впливом накопи-
чення мікротравматичних пошкоджень, часто непомітних для самого виконав-
ця. В результаті перенапруження, незалікованих малих травм які з плином часу 
приводять до виникнення паталогічного процесу, який порушує живлення тка-
нин, призводить до грубих змін в них, розвивається так звана мікротравматична 
хвороба.  

Велика кількість спостережень, що проводилась в Московському центра-
льному інституті травматології і ортопедії імені Н.Н. Пріорова над артистами 
балету, хореографами, спортсменами з хронічною мікротравматичною хворо-
бою дозволили виявити різні види патології у м'язах, сухожиллях, кістках. 

Головним завданням нашого дослідження є акцент на профілактиці трав-
матизму з метою запобігання травми. 

Факторами, що зменшують ризик травматизму, є: 
знання; 
фізична готовність організму; 
истематичність; 
сила волі; 
відпочинок та реабілітація; 
умови праці; 
психоемоційний, духовний стан. 
Століттями люди вдосконалювали знання та систематизовували певні 

правила руху людини, ставлячи за мету:  
збільшити потенційні можливості людини; 
розвинути витривалість [3]: 
убезпечити танцівника від ризиків травматизму; 
оволодіти координацією; 
досягти стабільності; 
навчитись тілом використовувати кінетичну енергію; 
адаптувати дихальний апарат людини до значних навантажень з метою 

забезпечення постійного потоку кисню до легень та м'язів; 
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естетизувати рух [1]; 
вивільнити певний ресурс на емоційний стан виконавця. 
Хореографія складається з великої кількості елементів, значення та пріо-

ритетність яких легше визначити, аналізуючи глобально.  
За цей час запропоновано багато різноманітних систем. Однією з них, яка, 

мабуть, найбільше відповідає на поставленні вище запитання, є система рухів 
класичної хореографії (класичний урок) [2]. 

Створенням системи рухів класичного танцю займалися: Р. Фельє, П’єр Бо-
шан, Луї Пекур, Луї Дюпре, Карло Блазіс, Пилип Тальоні, Леопольд Адіс, Огюст 
Вестріс, Крістіан Йогансон, Енріко Чекетті, які виробили логічну систему класич-
ного танцю; визначили теорію і понятійнокатегоріальний апарат, термінологію; 
методику поступового виконання рухів, вправ, комбінацій, естетизацію і манеру 
виконання, якісне і вміле тренування задля запобігання травм серед танцівників. 

Глибоко проаналізувавши цю систему можна вивести ряд положень, на 
яких вона базується. Ці положення тісно пов`язані із законами природи.  

Можна не оволодіти всіма знаннями хореографії, але важливо знати зако-
ни руху у хореографії. Це допоможе бачити проблеми та шляхи їх розвязання у 
будьякому русі будьякого стилю хореографічного мистецтва . 

Для того щоб зрозуміти суть класичного уроку та вивести певні алгорит-
ми проводився обширний аналіз кожного балетного руху із пошуком причин їх 
виникнення. В результаті було виведено сім законів хореографії:  

1) закон стержня; 
2) закон імпульса; 
3) закон прижини; 
4) закон максимума; 
5) закон опори; 
6) закон координаційного квадрата; 
7) закон невидимих підлог. 
Більш докладний аналіз цих законів висвітлений у нашій науковій праці 

«Сім законів хореографії». Їх розуміння значно спрощує роботу над помилка-
ми. Їх використання допомагає розробляти різноманітні моделі тренажу відпо-
відно до потреб, їх застосування дає стабільність, якість, точність, впевненість і 
головне – оберігає від травм.  

Важливо зазначити, що знання цих законів є одним з найважливіших фа-
кторів, що зменшують ризик травматизму у хореографії.  

Під фізичною готовністю організму розуміємо «розігріте», готове до на-
вантажень тіло. Адже у 70% опитаних працівників професійні травми трапи-
лись в момент, коли тіло було нерозігріте або непідготоване. В результаті 
практичних досліджень визначено такі головні цілі «розігріву» (підготовки) у 
хореографії:  

 – нагріти тіло (комплекс фізичних вправ); 
 – розтягнути у всіх можливих напрямках; 
 – включити пружини; 
 – розробити дихання; 
 – розпрацювати координацію; 
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 – прокрутити суглоби; 
 – включити всі м`язи шляхом певного невеликого навантаження; 
Види розігріву:  
 – повний (перед уроком, репетицією чи виходом на сцену), триває в се-

редньому 40 хв; 
 – короткий (лише включення пружин перед кожним виходом на сцену). 
Однак слід пам'ятати — нагріте тіло не означає «розігріте» й підготовлене. 
Систематичність і заняття класичним уроком розвивають автоматизм, 

стабільність, витривалість, дихання, збільшення потенційних можливостей і 
стабільне функціонування організму. Систематичність убезпечує організм від 
різкого перепаду навантажень [9]. Несистематичні заняття хореографією значно 
збільшують ризик травматизму. 

Сила волі – Правильність, чіткість та наповненність суттю кожного руху 
зокрема, дає можливість вчитися і виробляти правильний автоматизм. Часто 
викладачі вдаються до дресирування замість навчання, що призводить до пере-
втоми та збільшення ризику травматизму. Правильне виконання повинно бути 
наближеним до 100% всіх спроб. 

Відпочинок та реабілітація. Цей фактор можна поділити на фізичний та 
психологічний. Під фізичним відпочинком розуміємо сон, масаж, ванну, душ, 
сауну, дієту тощо [4]. Психологічний же містить у собі зміну обстановки, пере-
бування на природі, мистецтво, кіно, літературу, заняття спортом, туристичні 
походи, проведення часу з друзями тощо. 

Не менш важливе значення у збереженні тіла від травм відіграють умови, 
в яких проводяться заняття хореографією. 

Підлога, на якій виконуються танцювальні елементи, повинна бути дуже 
рівною, не жорсткою (з використанням пом`якшуючих елементів), виготовлена 
з певних порід дерева (бажано модрина), вологістю не більше 12%, кількість 
сучків на метр погонний має не перевищувати чотирьох. Інколи для досягнення 
ефекту рівності підлогу покривають ще танцювальним лінолеумом, а в певних 
випадках ламінатом чи паркетом (наприклад у бальних танцях). 

Температура повітря під час тренувань повинна бути близько 200 C. Слід 
зауважити, що розтяжки тіла бажано робити при вищій температурі. Повітря 
повинно бути постійно вентильованим. Використання кондиціонерів є небажа-
ним. Для очищення повітря можна використовувати іонізатор. При нагріванні 
повітря не слід використовувати тени, які спалюють кисень. Також необхідно 
уникати протягів. Бажано кварцувати приміщення. 

Для освітлення приміщень не слід використовувати люмінісцентні лампи, 
а надавати перевагу звичайним лампам розжарювання, оскільки після тривалої 
роботи при освітленні люмінісцентними лампами у багатьох танцівників наста-
вали розлади зору. 

Психоемоційний стан базується на таких твердженнях: 
– емоції не повинні переповнювати організм; 
– ніяких зайвих думок (наприклад, хто дивиться, як дивиться, як відреагує, 

а чи вийде рух?); 
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– 100% впевненість у точному виконанні; 
– думка повинна бути не про кількість, а про якість руху; 
– використання уяви та самонавіювання (при потребі) – самовпевненість. 

Протягом тривалого часу, а саме у ХІХ ст. панувала думка, що анатомічні 
та біомеханічні фактори можуть впливати на те, що деякі люди страждають від 
травм внаслідок перенавантаження під час фізичної активності. На початку XX 
ст. статистика виявила, що у деяких людей травми трапляються частіше, ніж у 
інших. З 1930х рр. стає поширеною модель випадку травми, в якій вона 
розглядається як наслідок однієї чи кількох послідовних причин (причинно-
наслідкова модель). Сучасна модель травми, розглядає випадок травми, як резуль-
тат комплексної взаємодії низки чинників, що діють одномоменнтно (мульти-
факторна модель) [11]. 

Більшість дослідників травматизму в хореографії виділяють дві групи 
факторів ризику таких травм: 

– зовнішні (external/extrinsic) або пов’язані з середовищем – це незалежні 
від людини фактори, пов’язані з умовами середовища, а також з типом фізичної 
активності в момент отримання травми; 

– внутрішні (internal/intrinsic) або пов’язані з особистістю танцівника – 
індивідуальні біологічні, психологічні та психосоціальні характеристики, що 
створюють схильність до травми [5]. 

Серед психологічних чинників, що впливають на збільшення імовірності 
отримання травми під час заняття хореографію, можна виділити наступні осно-
вні категорії: 

– загальний рівень життєвого стресу спортсмена; 
– особистість спортсмена; 
– вміння долати стресс [6]; 
– соціальне оточення і підтримка спортсмена [12]. 
Отже, огляд наукової літератури свідчить про існування складного 

взаємозв’язку між психологічними факторами ризику і травмою у хореографії. 
На ризик виникнення травм впливає багато факторів, тісно пов’язаних між со-
бою – особливості танцівника, життєвий стрес, сценічний стрес, психологічні 
вміння та навички, впевненість в свої силах тощо. Ці та інші психологічні чин-
ники створюють предиспозицію виникнення травми. Психологічні особливості 
особистості, вміння долати стрес, психологічна підготовка танцівника – можуть 
виступати у ролі буфера, що знижує стресову реакцію і зменшує ризик виник-
нення травми. Важлива роль у профілактиці та реабілітації травм належить со-
ціальній підтримці, яка є одним з ефективних копінг ресурсів. 

Визначальним фактором, що зменшує ризик травматизму є духовний стан 
танцівника. Від того, на скільки розвинута духовни сторона танцівника зале-
жить сила віри, яка в свою чергу впливає на психоемоційний стан танцівника. 

Як написано у Біблії: «Поправді кажу вам: Як хто скаже горі цій: Поруш-
ся та й кинься до моря, і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що 
станеться так, як говорить, то буде йому!» 
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РОЗВИТОК АМАТОРСЬКОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО  

МИСТЕЦТВА ЧЕРКАЩИНИ 
 
У статті аналізується стан і розвиток аматорського хореографічного мистецтва 

Черкащини, акцентується увага на його проблемах та перспективах.  
Ключові слова: молоді аматори, аматорське хореографічне мистецтво, хореогра-

фічні колективи. 
 
The state and development of amateur choreographic art of Cherkasy Oblast are ana-

lysed in the article, attention is accented on his problems and prospects. 
Key words: young amateurs, amateur choreographic art, choreographic collectives. 
 
Значні суспільнополітичні зміни в незалежній Україні, які характеризуються 

суперечливими процесами у всіх сферах суспільного життя, суттєво вплинули на 
сьогоднішній стан хореографічного мистецтва, зокрема й на Черкащині. Гостро 
постає питання щодо перспектив аматорського хореографічного мистецтва через 
десять, двадцять років. Досвід свідчить, що глобалізаційні процеси, з одного боку, 
позитивно впливають на розвиток хореографічного мистецтва України, а з іншого, 
руйнують національні основи як цього, так і інших видів мистецтв. На думку 
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фахівців у сучасному аматорському мистецтві віддзеркалюються зміни у 
співвідношенні масової та елітарної культур. Нині народне мистецтво втрачає 
ціннісну привабливість серед молоді, але ця проблема не втрачає своєї 
актуальності. Відтак з’являється потреба у виваженому теоретичному аналізі стану 
і тенденцій розвитку аматорського мистецтва в цілому і хореографічного – зокрема. 

Проблемі становлення й розвитку хореографічного мистецтва в Україні 
присвячені дисертаційні дослідження С. Забредовського, С. Волкова, С. Легкої, 
О. Таранцевої та інших. 

Важливий науковотеоретичний внесок у дослідження зазначеної проблеми 
зроблено у роботах В. Авраменка, В. Верховинця, А. Гуменюка, В. Пасютинської, 
В. Шкоріненка, в яких розкриваються теоретикометодологічні й культуротворчі 
засади української національної хореографії. 

На думку Т. Луговенка, праці сучасних дослідників, присвячені педаго-
гічним, історичним, культурологічним, мистецтвознавчим аспектам функціону-
вання дитячих аматорських хореографічних колективів (О. Бурля, С. Забредов-
ський, В. Кірсанов, Б. Колногузенко, Б. Кокуленко, А. Фомін, П. Фриз), не відтво-
рюють цілісну панораму становлення, розвитку й сучасного стану дитячих 
аматорських колективів народного танцю в Україні [4,1].  

Мета та завдання нашого дослідження – проаналізувати стан і розвиток 
аматорського хореографічного мистецтва за роки незалежності на Черкащині та 
зазначити його проблеми і перспективи.  

Аналізуючи наукові та архівні матеріали, пов’язані з аматорським 
хореографічним мистецтвом, нами виявлено, що до цього часу проблема роз-
витку аматорського хореографічного мистецтва Черкащини практично майже 
не досліджувалась науковцями. Тому ця тема є достатньо актуальною і пер-
спективною.  

Як відомо, Черкащина – земля геніального письменника, філософа, ху-
дожника, громадського діяча Т.Г. Шевченка та видатного гетьмана України Б. 
Хмельницького. «Краса Черкаської землі, багаті пісенні і фольклорні традиції, а 
головне–щедрі душею земляки, надихали на творчість й інших видатних митців 
української духовної культури» [7, 7]. Серед них слід згадати видатного хорео-
графа В. Авраменка, який вніс значний внесок у розвиток хореографічного 
мистецтва України, пропагуючи його за кордоном: організовував українські 
ансамблі народного балету і танцю (1920), зокрема, еміграції в Європі та Канаді 
він створював на його честь танцювальні групи та школи народних танців [7]. 
Нині на Черкащині щорічно проводиться Всеукраїнський конкурс імені. Василя 
Авраменка «Гопак». 

Аналіз діяльності аматорських колективів свідчить, що вагомий внесок у 
розвиток народного хореографічного мистецтва Черкащини внесли такі колек-
тиви області: народний ансамбль танцю «Черкащанка» Черкаського НУ імені Б. 
Хмельницького, зразковий ансамбль танцю «Дружба» ЧОЦНТ і КОР, народний 
театр хореографічних мініатюр «Артанія» Черкаського Палацу молоді, зразко-
вий ансамбль танцю «Веселка» ЧЦЦЮТ, народний ансамбль танцю «Гренада» 
Шполянського РБК, народний ансамбль танцю «Нивка», народний ансамбль 
танцю «Яворина» та народний ансамбль танцю «Візаві» Уманського педа-
гогічного університету, народний ансамбль танцю «Канівчанка» Канівського учи-
лища культури і мистецтв, зразкова хореографічна студія «Топольок» Уманського 
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МБК, Зразковий ансамбль танцю «Дивоцвіт» Драбівської ДШМ та інші. Усі ці ко-
лективи є лауреатами та дипломантами різноманітних міжнародних, всеук-
раїнських конкурсів та фестивалів, більшість з них гастролювали у багатьох 
містах України (Всеукраїнський фестиваль – конкурс народної хореографії імені 
П. Вірського, «Толока» (Харків), «Золота рибка» (Севастополь), Всеукраїнський 
телевізійний дитячий конкурс «Крок до зірок» (Київ), «Наша земля – Україна» 
(Артек), «У колі друзів» (Дніпропетровськ), «Зелен світ» (м. Харків), конкурсу 
імені Василя Авраменка «Гопак» та ін.); Росії (фестиваль – «Топтоп», м. Бер-
дянськ); Болгарії (фестиваль – «Сонце, радість, краса», м. Несебр); Польщі, Чехії, 
Латвії, Грузії, Молдови, Туреччини, Угорщини (фестиваль – «Земплен»); 
Чорногорії, Сербії, Придністров’ї та інших країнах світу. 

Досліджуючи дану проблему, ми виявили, що серед багатьох видів 
діяльності аматорів особливу перевагу на Черкащині молодь віддає аматорським 
хореографічним колективам, які є для них найулюбленішим та найпопулярнішим 
видом діяльності в умовах дозвілля. Хореографічне мистецтво приваблює молодь 
своєю мовою пластики, мовою рухів та ритму, мовою гармонії тіла і емоцій. Адже 
відомо, що поняття «хореографія» в термінологічному словнику з культурології 
В.І. Антофійчука походить від двох грецьких слів χορευω (танок) та γραφω (пишу) 
і трактується як « 1) запис танцю за допомогою умовних знаків; 2) мистецтво 
створення танців і балетів; 3) танцювальне мистецтво в усіх його різновидах 
(фольклорні, ритуальні, народно сценічні, бальні, спортивні танці)» [1, 149]. 

Дослідниця Л. Дорогих розглядає поняття «аматорське мистецтво» як 
непрофесійну форму художньої діяльності, «що здійснюється широкими верст-
вами населення у сфері дозвілля в неорганізованих або організованих формах з 
метою самореалізації, засвоєння художньої культури суспільства і власної 
творчості» [2, 36]. 

Отже, поняття «аматорське хореографічне мистецтво» можна трактувати, 
як індивідуальну чи колективну творчу діяльність непрофесійних творчих 
працівників або колективів, що не є для них основним заняттям та метою 
заробітку. Результатом такої творчої діяльності є створення або інтерпретація 
художніх творів, певного художнього образу, засобами якого є рух, жести і поза 
тіла танцівника. 

Діяльність хореографічних аматорських колективів Черкащини спрямо-
вана на розвиток творчих здібностей молодих аматорів, задоволення їх потреб 
та інтересів. Така діяльність здійснюється в культурнодозвіллєвих центрах, му-
зичних та хореографічних школах мистецтв, гуртках та хореографічних 
об'єднаннях, творчих осередках. Наприклад творчі осередки, зокрема в Черкасах: 
ПК «Дружба народів», ЦДТЮТ, ЧМБМЦ, БК імені Кулика, «Палац молоді» та 
клубні установи культури Черкаських районів тощо  

Завданням згаданих закладів є мистецьке естетичне виховання молодих 
аматорів, що дає можливість гармонійного розвитку особистості і є надзвичай-
но важливим в сучасних умовах.  

Нині в аматорських колективах Черкащини використовуються різні жан-
ри хореографічного мистецтва: народні танці, спортивнобальні, естрадні, 
сучасні (хіпхоп, брейк данс, модерн, контемп) та інші. 

Є багато колективів, які працюють на комерційній основі або функціонують 
на самоутримуванні. Це в основному колективи сучасного та спортивнобального 
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напрямку, які, як доводить аналіз, користуються більшою популярністю, ніж ко-
лективи народного напрямку. Наприклад, з найвідоміших народних колективів м. 
Черкаси нараховується чотири колективи, а колективів спортивнобального та су-
часного напрямків – десятки. На нашу думку, це залежить від популяризації теле-
баченням конкурсів, фестивалів бального та сучасного напрямку, національних 
танцювальних шоу останнього десятиліття таких, як «Танці з зірками», «Танці на 
кризі», «Танцюють всі», «Майданс» та інші, а в Черкасах конкурсу «Рось шукає 
таланти», які пропагують переважно спортивнобальну та сучасну хореографію, 
а самі шоу є дублікатами американських. 

 Парфенюк І.у статті «Українська культура під впливом інформаційних 
війн» порушує проблему негативного впливу масової культури і зазначає:  

«Як інструмент інформаційної війни, естрада пропагує чужу мову і цін-
ності масової культури, культивує неякісний культурний продукт, представля-
ючи його в яскравій оболонці сучасних спецефектів» [5,17]. Ми погоджуємося з 
цією слушною думкою, адже негативний вплив масової культури відчувається і 
в хореографічному мистецтві сьогодення. 

Серед найпопулярніших комерційних танцювальних клубів та шоубалетів 
у м. Черкаси сучасного напрямку є: «Експресія», «Ренесанс», «Вікторія», «Крис-
тал», «Імпульс», «Інфініті», «Артес» та багато інших. Спортивнобальний напрямок 
представляють колективи: «Лілея», «Алегро», «Максимум», «Елітденс», «Жемчуг» 
тощо. З кожним роком їхня чисельність стрімко зростає, однак, ґрунтовно 
прослідкувати їхню діяльність цілком неможливо, оскільки відсутня джерельна 
база щодо подібних колективів. Тому за основу нашого дослідження ми беремо 
колективи, які працюють в державних установах клубного типу. 

Щоб оцінити та проаналізувати стан та розвиток аматорського 
хореографічного мистецтва Черкащини, доречним буде розглянути показники 
кількості колективів та молодих аматорів в них. 

Із архівних звітних матеріалів ЦКД (м. Київ) , ОЦНТ та КОР (м. Черкаси) 
нам відомо, що станом на 01.01.2011 р. в області діє 479 хореографічних колек-
тиви, в яких беруть участь 7265 особи. Серед кращих колективів області 
налічується 13 «народних аматорських» та 14 «зразкових» ансамблів танцю [3]. 

Аналіз роботи аматорських хореографічних колективів Черкащини пока-
зав, що протягом 1993–2011рр. досягнуто певних зрушень в хореографічному 
жанрі, про що свідчать дані таблиці: 

 
Рік Кількість 

колективів 
Кількість 
учасників 

Звання 
«Зразковий» 

Звання 
«Народний» 

1994 432 6083  9 
1996 433 5324 5 8 
1997 407  5 8 
1998 412  5 9 
1999 382  6 9 
2005 442 6134 2 10 
2006 456 6654 16 11 
2007 483 7253 16 13 
2010 469 7066 14 13 
2011 479 7265 14 13 
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Згідно з показниками даної таблиці прослідковується тенденція до зрос-
тання кількості аматорських хореографічних колективів: середній рівень (зріст) – 
1994, 1996, 1998, 2011 рр.; низький рівень (спад) – 1997, 1998, 1999, 2010 рр.; 
високий рівень (зростання) – з 2005 по 2007 рр. Що стосується звань 
колективів, то з 1996 по 1998 рр. кількість «Зразкових» колективів становить – 
п’ять, в 1999 р. – шість, у 2005 р. – два, у 2006, 2007 рр. – 16, у 2010, 2011 рр. – 
14. Звань «Народних» колективів у 1994, 1998, 1999 рр. – дев’ять, у 1996, 1997 
рр. – вісім, у 2005 р. – 10, у 2006 р. – 11, у 2007, 2010, 2011 рр. – 13. Отже, зро-
стання кількості звань припадає на двохтисячні роки. Слід також відзначити 
помітне зростання рівня майстерності та сценічної культури всіх сільських 
колективів району.  

У 2001 р. Черкаська обласна федерація народного танцю разом з танцю-
вальним клубом «Експресія» провели рейтингові змагання вищої ліги Української 
Ради Танцю «Черкаси-Експресія-2001» у стилі хіпхоп, диско, електрикбугі 
брейкданс, дискошоу, дансшоу, а також було проведено відкрите Всеукраїнське 
змагання із спортивного та сучасного танцю «Канів2001» і триденний семінар 
керівників хореографічних колективів у Черкасах. Це свідчить про популяризацію 
на Черкащині саме сучасного танцю і провідна роль у розвитку сучасного 
хореографічного мистецтва, бальної хореографії незмінно утримується за м. 
Сміла. 

Одним із основних заходів, що сприяють розвитку хореографічного мис-
тецтва Черкащини, є проведення традиційного обласного свята танцю на честь 
В. Авраменка, яке проходить з 80х рр. по сьогоднішній час у містах Сміла, 
КорсуньШевченківському та інших. Користується популярністю також фести-
валь «Перлина».  

У 2011 р. «ОЦНТ та КОР» проведено три регіональні свята танцю імені 
В. Авраменка у Звенигородському, Золотоношському РБК та Уманському МБК 
імені. Ю. Смолича. В регіональному святі танцю, що відбулось в Звенигородці, 
своє хореографічне мистецтво показали 11 колективів із Ватутінського, Шпо-
лянського, КорсуньШевченківського, Городищенського та Звенигородського 
районів. Якщо ж порівнювати з 2008 роком, то протягом цього року проведено 
також 3 регіональні свята танцю (м. Сміла, Умань, Канів), на яких переглянуто 
103 танці за участю 44 колективів, а саме: м. Сміла – 13 колективів (32 танці), 
м. Канів – 14 колективів (28 танців), м. Умань – 17 колективів(43 танці). Кращі 
колективи були визначені для участі у І турі III Всеукраїнського фестивалюкон-
курсу народної хореографії імені. П. Вірського [3]. Дані свідчать про те, що в 2008 
р. кількість задіяних у заході колективів була значно вищою, аніж у 2011 р. 

Визначною подією на Черкащині з 2002 по 2012 рр. стало проведення об-
ласного огляду – конкурсу в рамках І, ІІ, ІІІ Всеукраїнського фестивалю – кон-
курсу народної хореографії імені П. Вірського.  

Позитивним є те, що в період з 80х р. по 2011 р. стало організовується 
підвищення кваліфікації керівників хореографічних колективів у вигляді обла-
сних, районних та всеукраїнських семінарів на базі кращих хореографічних ко-
лективів м. Черкас, Канівського училища культури та м. Житомира. У 2007 р. 
були проведені Всеукраїнські семінари хореографів з майстеркласами на тему 
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«Збереження та розвиток народносценічного танцю регіонів України» у м. Жи-
томирі та у м. Каневі впродовж 2009 р. При проведенні обласного семінару на 
базі Канівського училища культури підвищили свою кваліфікацію керівники 
хореографічних колективів області. У роботі Всеукраїнських семінарів хореог-
рафів взяли участь викладачі Канівського училища культури і мистецтв 
(B.C. Нечитайло, О.О. Горідько), Уманського педагогічного університету 
(Л.М. Андрощук, Н.І. Шаповаленко), керівники хореографічних колективів 
м. Черкаси (О.О. Золотарьова, A.M. Дацьківська, С.М. Захарчун), Драбівської 
ДШМ (Н.В. Соляник) [3]. 

На базі колективів Смілянського району з 2005 р. по 2012 р. проводяться 
чемпіонати України із спортивних танців, в яких беруть участь кращі танцювальні 
пари смілянських народних аматорських ансамблів сучасного та бального танцю 
«Вересень» (м. Сміла), «Діамант», «Надія», «Роксолана» міського Будинку куль-
тури, а також з багатьох міст України, зокрема Миколаєва, Севастополя, Черкас, 
Канева, Києва, Білої Церкви. Ансамбль естрадного танцю «Шторм» при міському 
Будинку культури, яким керує М. Селіванов, здобув неабияку популярність серед 
глядачів, особливо серед молоді. За час свого існування колектив виступав в 
різних куточках області, України та вийшов на європейський рівень. Семінари з 
підвищення кваліфікації керівників колективів м. Сміла за латиноамериканською 
та європейською програмами проводять провідні спеціалісти в цьому напрямку 
розвитку танцю. Подібні чемпіонати із спортивних танців проводяться і в м. Чер-
каси, наприклад «Кубок мера Черкас» та інші [3]. 

У 2009 р. в м. Каневі відбувся відкритий чемпіонат Канева зі спортивно-
бального танцю, де брали участь колективи з Канева, Сміли, Черкас, Умані, 
Донецька, Одеси. Кожного року проводяться Всеукраїнські збори з вивчення 
європейських та латиноамериканських танців, активно популяризується баль-
ний танець, проводиться щорічний чемпіонат м. Канева та кубок м. Канева, 
турніри «Зустріч друзів», «Кубок Екватора» – м. Черкаси, «Різдвяний бал» – м. 
Рівне. На теперішній час рейтинг пар зразкового ансамблю «Спорт Майстер», 
яким керує Л. Майстер, увійшов в десятку кращих пар України, а сам клуб до 
трійки кращих клубів України. 

У Черкаському районі. нині функціонує 59 танцювальних колективів. З 
них три колективи носять звання «зразковий», один колектив – «народний», 
зразкові аматорські ансамблі танцю «Барви» Худяківського, «Едельвейс» 
Леськівського, «Перлинка» Руськополянського сільських Будинків культури та 
народний аматорський ансамбль танцю «Рушничок» Мошнівського СБК. Не 
менш цікаві колективи у селах Червона Слобода – «Стиль» (керівник О. Крас-
нощок), Білозір'я – «Максимум» (керівник О. Губенко), Сагунівка (керівник 
І. Чорноостровська), Степанки – «Берег надії» (керівник С. Роботько), Чорнявка 
(керівник О. Каменська) та інші [ 3].  

Основним напрямком хореографічного жанру в районі є розвиток 
українського народного танцю. Нині значно покращився рівень виконавської 
майстерності народних танцювальних колективів. Про це свідчить їх участь в 
районних, обласних, Міжнародних та Всеукраїнських фестивалях, оглядах, 
конкурсах, а саме:  
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– Обласне регіональне свято танцю (м. Звенигородка); 
– Мистецький фестиваль сільських аматорських хореографічних 

колективів с. Сигнаївка Шполянського району; 
– Обласне свято дитячої творчості «Тарасові джерела» м. Звенигородка; 
– Обласне свято Матері с. Бровахи КорсуньШевченківського району та 

інших. 
Своєрідною творчою лабораторією району є і залишаються провідні 

аматорські хореографічні колективи:  
– танцювальний колектив «Свидівчанка» с. Свидівок (керівник Ірина По-

жар);  
– зразковий танцювальний ансамбль танцю «Барви» (керівник Інга Ве-

личко) та інші [3]. 
Аналізуючи архівні матеріали, ми можемо зробити висновок, що станом 

на 01.01.2011 р. значно зріс загальнокультурний рівень виконавців, покращила-
ся матеріальна база порівняно з попередніми роками. Це зумовлено, перш за 
все, підвищенням кваліфікаційного рівня керівників на семінарах та участь 
колективів у міжнародних та всеукраїнських фестивалях та конкурсах. Відомо, 
що організаторами подібних заходів є не тільки ОЦНТ та КОР, а ще й 
Національна Хореографічна Спілка України, осередок Черкаської області, який 
очолює голова Черкаського обласного осередку спілки – О.О. Золотарьова. 
Створена спілка у лютому 2002 року, а з 2004 р. має статус Національної.  

Отже, дослідивши діяльність аматорських колективів Черкащини, ми 
переконуємося в тому, що більшість колективів має достатньо високий 
професійний рівень, гідно втілює в життя українські хореографічні зразки та 
надбання національної культури, робить значний внесок в розвиток аматорсь-
кого хореографічного мистецтва Черкащини. На жаль, з боку держави не 
відчувається вагомої підтримки, яка б позитивно впливала на розвиток народ-
ного мистецтва.  

На нашу думку, передумовою відродження й розвитку хореографічного 
мистецтва, зокрема на Черкащині, є створення широкої мережі позашкільної та 
позакласної роботи. Відновлення діяльності гуртків, самодіяльних колективів, 
ансамблів танцю, студій при навчальних закладах, створення сприятливих умов 
для подальшого розвитку танцювального мистецтва й реалізації його культурно-
освітньої ролі. Необхідною умовою успішності колективів безумовно є вдоскона-
лення навчальновиховного процесу хореографічних відділів дитячих шкіл мис-
тецтв, дитячих хореографічних студій на платній основі, хореографічних гуртків 
загальноосвітніх та мистецьких шкіл.  

Отже, можна зробити висновок, що одним з найпоширеніших та 
найпопулярніших жанрів народної творчості Черкащини є хореографічне мистец-
тво естрадного та спортивно бального напряму. Однак, на нашу думку, основним 
джерелом збереження української хореографічної культури залишаються саме ті 
колективи, які працюють в народному напрямку, завдяки яким народне мистецтво 
не занепадає, а розвивається. Адже загальновідомо, що Україна – це країна, яка 
має значні культурноісторичні й національні традиції, в яких закладено потужний 
виховний потенціал. Старовинні пам’ятники храмової архітектури, вироби 



 415 

майстрів народних художніх ремесел, народна музика і танці не лише захоплюють 
своєю красою, але й мають художньоестетичний вплив на особу.  

В сучасних умовах актуальним завданням є трансляція у масову свідомість, 
різні сфери суспільної практики високих духовноморальних цінностей та ідеалів 
засобами аматорського хореографічного мистецтва. 
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ТАНЕЦЬ НА ЕСТРАДІ В УКРАЇНІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ 
ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМА ЖАНРОВОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ 

 
У статті проаналізовано розвиток танцю на естраді, проіедено його жанрову 

класифікацію. 
Ключові слова: танець на естраді, танець, естрада. 
 
In the article analysed development of dance on the vaudeville art, his genre 

classification is conducted. 
Key words: dance on the vaudeville art, dance, vaudeville art. 
 
Сучасне хореографічне мистецтво являє собою конгломерат видів, стилів, 

напрямів танцю, що більшою чи меншою мірою репрезентовані у просторі ест-
ради. Проведення умовної диференціації танців, що виконуються в умовах ест-
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ради, за різними параметрами дасть змогу комплексного відтворення феномена 
«танець на естраді». Жанрова класифікація є однією з найбільш прийнятних. 

Провідні фахівці у сфері дослідження танцю на естраді (Є. Уварова, 
Н. Шереметьєвська) торкались проблеми жанрової диференціації хореографічних 
творів, однак остання класифікаційна схема була запропонована у середині 80х рр. 
ХХ ст. і певною мірою втратила актуальність. Н. Шереметьєвська виділяла насту-
пні жанр танцю на естраді: акробатичний, класичний, сюжетно-характерний, народ-
ний танець, військова пляска, масові танці герлс, танці у сучасних ритмах [5].  

Основна проблема наукового осмислення танцю на естраді як системи 
полягає в чисельності фактів та обмеженості матеріалів, що їх аналізують. На 
цьому наголошувала у книзі «Танец на эстраде» Н. Шереметьєвська, пояснюю-
чи неминучі недоліки подібних праць [5, 400]. Сьогодні, у період активного 
розвитку хореографічного мистецтва, зокрема танців на естраді, можна говори-
ти про значне розширення їх жанрового діапазону, що пов’язане із соціокуль-
турними трансформаціями. 

В цілому, розвиток танцювального жанру на естраді в Україні кінця ХХ – 
початку ХХІ ст. пов’язаний із соціокультурними процесами, що відбувалися у 
зазначений період на пострадянському просторі та у світі: розпад СРСР, стано-
влення незалежної держави України, глобалізаційні процеси, масова еміграція 
тощо. 

Система централізованого фінансування, що існувала за часів СРСР, була 
зруйнована, проблеми недофінансування багатьох філармоній поставила під за-
грозу знищення традиційного танцювального жанру. І тут можна провести па-
ралелі з так званим «дожовтневим» періодом (до жовтневої революції 1917 
року), коли проблема забезпечення творчого процесу танцівника естради (арен-
да танцювального зала, виготовлення костюмів, реквізиту, підготовка музично-
го оформлення тощо) покладалась на артиста. У цей період багато танцівників 
вирішили припини професійну діяльність (вийшли на пенсію, кардинально змі-
нили професію, щоб мати можливість утримувати родину тощо). Значна частина 
танцівників задовольнилася підтанцьовками артистам-вокалістам, що часто носи-
ли суто ілюстративний характер. У цей період з’явилося багато танцювальних 
«штампів», складалося враження, що одні й ті самі танцювальні комбінації та 
композиційні прийоми використовують для «обрамлення» вокалістів естради 
більшість танцювальних груп. 

Н. Шереметьєвська, знаний фахівець у сфері танцю на естраді, досить ка-
тегорично висловлюється з цього приводу: «...у підтанцьовках беруть участь і 
досить здібні танцівники, які посправжньому прикрашають номер. Але… під-
танцьовники навіть не мають права на поклони і повинні у фіналі номеру ухо-
дити зі сцени. І лише співаку дістається часом незароблений успіх. Недивно, що 
для молодих танцівників естрада втратила свою привабливість. Вони продов-
жують на ній працювати лише через гроші» [6, 97]. 

Ще гірша ситуація склалася у середині 90х рр. ХХ ст. у професійних ко-
лективах народносценічного танцю, які існували, і на щастя, продовжують іс-
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нувати в усіх областях України. Утримання більшості периферійних колективів 
стало молодій державі не під силу. В ансамблях тривалий час у жахливому ста-
ні знаходилася матеріальнотехнічна база, не оновлювалися костюми, не стави-
лися нові хореографічні композиції, пригальмувалася, а подекуди й повністю 
припинилася гастрольна діяльність, молодь неохоче йшла працювати, більшість 
танцівників орієнтувалися на закордонні контракти з різноманітними шоу у Ки-
таї, Туреччині, Японії, молоді балетмейстери творчо не були готові прийти на 
місце корифеїв народносценічного танцю радянського періоду тощо. 

Сьогодні можна констатувати вихід з глибокої економічної та творчої 
кризи у сфері танцювального мистецтва на естраді, інтегруванням танцюваль-
ної культури України у світовий хореографічний простір, активне опанування 
західного досвіду у сфері сучасної хореографії та побутових стилів сучасного 
танцю. Ці процеси позначились на розширенні жанрової палітри танців на ест-
раді в сучасній Україні. 

Базове поняття «естрада» тлумачиться як багатожанрове сценічне мисте-
цтво [7, 767], куди танець входить на правах жанру (зрозуміло, що хореографі-
чне мистецтво є самостійним родом мистецтв, однак в умовах естради танець 
вважається самостійним жанром). «Численність номерів, що виконуються май-
страми різних мистецтв, – фактор не кількісний, а якісний, що визначає приро-
ду естради. Історично склалась така корінна особливість естрадного мистецтва, 
як багатожанровість», – висловлювався у 20х рр. ХХ ст. А. Анастасьев [1, 13]. 

Проводячи жанровий розподіл номерів усіх видів мистецтв, що представ-
лені на естраді, за місцем та роллю драматургії, можна виокремити дві великі 
групи – сюжетні та безсюжетні. Подібний розподіл є цілком прийнятним для 
танців на естраді. 

Іноді номери, що відносяться до першої групи, називають маленькими 
виставами, їх можна драматургічно проаналізувати. Але безсюжетні номери та-
кож повинні бути побудовані за законами драматургії. З цього приводу відсто-
ює свою категоричну позицію І. Богданов: «Якщо номер не піддається 
драматургічному аналізу, то він як твір естрадного мистецтва просто не існує. Є 
всього лише хаотичний набір трюків у артистів оригінального жанру, безсис-
темний набір пісень у вокаліста, не вибудований танець у естрадного балетного 
виконавця» [1, 85]. 

Сьогодні досить часто можна побачити виконання композицій на основі 
сучасних стилів та напрямів хореографії (хіпхоп, брейкданс тощо), де трюк по-
сідає основне місце. Складна техніка виконання, трюк виступає основним вира-
зним засобом, драматургія набуває прикладного значення. 

Подібні номери виконують представники різних видів хореографії (кла-
сичної, народної, бальної). Іноді танцюристи гранично зловживають технічно 
складними елементами, трюками. Бувають випадки граничної безликості «трю-
качів»: якщо одягнути виконавців в інші костюми та змінити музику – радика-
льно нічого не зміниться, тому що у подібних номерах відсутній живий 
людський образ, а є тільки показ технічної майстерності у виконанні трюків. 
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Хоча можна побачити достойні номери зі свідомим застосуванням віртуо-
зної техніки, трюків. Тут застосована логіка чергування трюкових та технологі-
чних елементів виконання, що забезпечує танцюристу найкращі можливості 
демонстрації своєї майстерності.У цьому випадку можна знайти внутрішній 
зв’язок трюків, співставлення їхньої складності, темпоритмічний розвиток, під-
готовка глядача до сприйняття головного складового елементу чи трюку. Все 
це складаєдраматургію безсюжетного танцювального номеру, побудованого на 
віртуозній трюковій техніці. 

«Під драматургією естрадного танцю розуміють не тільки розвиток сю-
жету, – зазначає Н. Шереметьєвська. – Драматургія може спиратися на таке 
розташування хореографічного матеріалу, яке саме по собі створює смислове, 
емоційне та темпове наростання номеру. Кожен епізод танцювального номеру 
втілений гранично виразним прийомом, танцювальноігровим чи просто танцю-
вальним» [5, 7–8]. 

Найважливіший закон естрадного мистецтва, за ствердженням І. Богданова, 
полягає у тому, що ідея та тема номеру повинні розкриватися засобами певного 
естрадного жанру, через прояв жанрової майстерності виконавця [1, 90]. 

У постановці естрадного танцювального номеру балетмейстер відштов-
хується не від лібрето, як у балетному театрі, а від індивідуальності виконавця. 
Однією з особливостей естрадного мистецтва є те, що часто танцівники самі ста-
ють авторами своїх номерів та програм, що пояснюється специфікою естради – 
персоніфікованістю. 

Усі жанри естради можна також розподілити на групи за параметром від-
ношення до авторського тексту. Першу групу складають естрадні жанри, де є ав-
торський початок (мовні – авторський текст, пісенна – текст та музика пісні). До 
другої відносимо естрадні жанри, в яких авторський текст відсутній (оригінальні 
жанри, танець на естраді). 

Лаконічність, короткочасність є однією з ознак естрадних номерів. Відомий 
естрадний танцівник М. Хрустальов зазначав: «Специфіка побудови драматургії 
естрадного танцю, і в цілому будьякого естрадного номеру, полягає у миттєвому 
емоційному впливі на глядача» [4, 57]. Таким чином, один з основних принципів 
драматургії номеру – викласти задум за обмежений час, концентрувати зміст та 
емоційну виразність. Другий важливий принцип побудови естрадного номеру, за 
І. Богдановим – створення самостійного та завершеного твору [1, 104]. 

Торкнувшись методологічних основ естради, можна говорити про те, що 
створення номеру естрадного мистецтва завжди спирається на виразні засоби 
конкретного естрадного жанру [1, 112]. Досить умовно можна класифікувати 
естраду як екстраполяцію на естрадний номер різних видів мистецтва. 

У визначенні типу номеру частіше за все використовують термін «жанр». 
Жанр (від франц. genre – рід, вид) – вид творів у галузі мистецтва, який харак-
теризується певними сюжетними і стилістичними ознаками; різновид; спосіб 
щось зобразити, сукупність прийомів, стиль, манера. Один з провідних дослід-
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ників естради С. Клітін ввжає, що за значимістю у класифікації номеру поняттю 
«жанр» повинно передувати поняття «рід». 

На перше місце у класифікації необхідно поставити видову відмінність. 
Музичне мистецтво є основою вокальних та інструментальних номерів, циркове 
– оригінальних та спортивноциркових, хореографічне – естрадного танцю, син-
тетичне мистецтво драматичної гри театрального актора – мовних різновидів 
номеру. 

Видова своєрідність різних мистецтв дозволяє визначити родову принале-
жність естрадних номерів, яка акумулює їх різновиди у певні групи (мовний, му-
зичний, цирковий, хореографічний рід). У свою чергу родова специфіка цих груп 
підрозділяється на окремі естрадні жанри, а у деяких випадках і на піджанри. 
Але подібна струнка схема на естраді знаходиться у постійному русі, виникають 
нові синтетичні утворення. [1, 113]. 

У кожному виді мистецтва система жанрів досить своєрідна. «Жанр є зага-
льною категорією морфології мистецтва, та його багатозначність та багатопла-
новість є глибоко закономірними, оскільки породжені багатогранністю 
структури мистецтва. Кожен вид мистецтва володіє власним «набором» жанрів, 
у якому поряд із жанрами для цілого сімейства мистецтв, знаходяться жанри, 
специфічні тільки для того чи іншого виду», – зазначає М. Каган [3, 424]. 

Досить умовно жанровий розподіл танців на естраді можна провести за па-
раметром «лексика танцю» на класичний, народний, бальний, сучасний академі-
чний (модерн, контемп) та сучасний побутовий (хіпхоп, джазфанк, брейкденс 
тощо) танці. В межах кожної з груп існують варіанти розподілу на жанри (на-
приклад, народний поділяють на хороводи, побутові та сюжетні танці; за місцем 
виконання – народний та народносценічний тощо). 

Зважаючи на синтетичність хореографічного мистецтва природним видає-
ться зв’язок його жанрової класифікації із літературою, театром, музикою. 
В. Ванслов при розгляді жанрів балету наголошує на його зв’язках з лтіерату-
рою: «Оскільки балет, зазвичай, має сценарну (літературносюжетну) основу на 
жанрах балетних відбиваються роди та види, притаманні літературі. Так є балети 
епічні… ліричні… драматичні. Ці різновиди рідко існують в чистому вигляді, 
нерідко вони перехрещуються, та виникають балети лірикоепічні… лірико-
драматичні… епікодраматичні. Часом до балету застосовують і інші визначення 
літературних жанрів, наприклад балетпоема… балетроман… балетказка…. Як 
вид театральносценічного мистецтва балет сприйняв і його розподіл на траге-
дію… комедію… драму…» [2, 204]. Подібний принцип можна застосувати при 
жанровій класифікації танців на естраді (ліричні, драматичні; поема, роман, казка). 

Хореографічна дія розгортається переважно на основі єдності драматургії 
та музики. Так виникають різновиди танцювальних творів, як п’єса, рондо, ада-
жіо тощо. 

Цілком прийнятним вважаємо жанровий розподіл танців на естраді на сю-
жетні та безсюжетні, про що йшлося вище. 
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За тривалістю можна провести розподіл на танцювальні мініатюри та сюї-
ти. Хоча для естради більш характерними є, безумовно, мініатюри. 

За кількістю виконавців виокремлюють сольні танці, малі форми (від двох 
до п’яти танцівників) та крупні форми (більше п’яти осіб). 

На естраді термін «жанр» трактується неоднозначно, оскільки у ньому за-
кладена органічна подвійність, що поєднує авторський жанр драматургії естра-
дного твору та виразні засоби, якими створюється художній образ. 

Отже, сьогодні можна констатувати багатозначне трактування терміну 
«жанр» на естраді: це і поєднання номерів за ознакою виразних засобів, за до-
помогою яких створюється художній образ (слово, спів, фокуси, гімнастика, 
хореографія тощо); і поєднання номерів за характером їхньої драматургічної стру-
ктури та емоційносмислового впливу на глядача (комедійний, драматичний, ліри-
чний тощо). 

Нерідко в естрадному номері використовується комплекс виразних засо-
бів, що дозволяє говорити про наявність більш складного синтезу мистецтв. 
Однак на естраді завжди помітним є головний, визначальний виразний засіб. 
Тому одним з основних принципів структурної організації драматургії номеру по-
лягає у чіткій домінанті. 

Сьогодні на естраді існує чимало номерів, де танцюристи виконують певні 
вокальні партії, однак спів для них є допоміжним виразним засобом, а танець – 
основним. 

Отже, у практиці естрадного мистецтва під жанром перш за все мають на 
увазі об’єднання номерів за ознакою спільності виразних засобів. Але у будьякому 
з жанрів можна виокремити його підвиди. Диференціацію танцювального жанру 
на естраді можна провести за лексикою, емоційносмисловою домінантою, музич-
ною драмтургією, тривалістю та кількістю учасників. 
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Висвітлено особливості камерновокальної творчості видатного українського 

композитора XIX ст. М.В.Лисенка, яка об’єктивно відображала риси національної 
ментальності і характеру українського народу. Охарактеризовано основні стильові 
напрямки та жанрове розмаїття в галузі камерновокальної музики українського ком-
позитора, основоположника української музики М.Лисенка в контексті розвитку 
української національної культури; запропоновано мистецтвознавчий ракурс щодо 
вивчення й аналізу камерновокальної творчості композитора з урахуванням тенденцій 
сучасної наукової парадигми. 

Kлючові слова: національна культура, музичне мистецтво, українська камерно-
вокальна школа, академічне виконавство, камерновокальна творчість, художньоесте-
тичні стилі, виконавські школи, національні традиції, музична україністика, музична 
історіографія, музикознавча методологія. 

 
Reflection of the article are consists of chamber and vocal’s creative the famous 

Ukrainian composer’s at the XIXth century M.V.Lusenko, which development into the 
complicated history and cultural condition’s. It is characterize of the basis achievement in to 
the branch chamber and vocal music of the Ukrainian composer M.V.Lusenko as founder of 
the Ukrainian music in the context of national culturality. In addition, an author puts by a 
purpose term paper to consider features and historical stages of development of the Ukrain-
ian musical art of the XX century, and also specific of forming of Ukrainian vocal school of 
this period. All these questions of charakterycal in the system of studies of art Ukrainian 
study researches on principles of theoretical methodology. 

Key words: National culture, musical art, Ukrainian’s chamber and vocal school, 
academic singing, art’s and estetic’s styles, composer's school, national traditions, musical 
Ukrainistic, musical historiography, musical methodology and approach. 

 
Камерновокальна музика М. Лисенка посідає першочергове місце в історії 

та теорії української національної культури другої половини XIX–XX ст. і виріз-
няється великою кількістю творів – близько 120 (пісні, романси, вокальні ансам-
блі), які композитор писав з кінця 60х рр. XIX ст. і до кінця свого життя. Більша 
частина камерновокальних композицій є високохудожніми й оригінальними тво-
рами, які піднесли цей жанр на рівень тогочасного європейського вокального 
мистецтва, що є свідченням великого таланту композитора. Так, С. Людкевич 
писав, що у творчості М. Лисенка солоспіви займають домінуюче місце й були 
«тією стихією, що в ній найлегше і найкраще виявлявся природний талант ком-
позитора». Щодо музики до «Кобзаря», та С. Людкевич писав наступне: «Спра-
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ведливо, що найвищий і найкращий вислів оригінальної лисенківської музики» 
проявився в музиці до «Кобзаря» Т. Шевченка [8, 355]. 

Камерновокальні твори М. Лисенка суттєво оновили цей жанр в українсь-
кій музиці, «вивели його на новий шях розвитку», як підкреслює доктор мисте-
цтвознавства, професор Л.П. Корній [8, 298]. У них проявилося новаторство 
композитора. Пісні та романси М.Лисенка відрізняються від камерновокальних 
творів його попередників і сучасників новими жанровими особливостями, ши-
роким діапазоном тематики й образності, суспільною значущістю тематики, но-
вими засобами музичної виразності й новою інтонаційністю. Композитор у 
цьому жанрі створив виразний народний колорит, що проявився в мелодиці пі-
сень, у якій композитор перевтілював фольклорну інтонаційність, в особливос-
тях формотворення, у гармонії та фортепіанній фактурі. Крім того, він збагатив 
пісню психологічними рисами і створив у цьому жанрі емоційнопсихологічні 
портрети: лірична, лірикодраматична, епічнодраматична, танцювальна, пісня-
колиска, піснябалада; ліричний романс, лірикодраматичний романс, пейзажний 
романс, романсмонолог, романсбалада, а також новий жанр у європейській во-
кальній музиці – романсдума («У неділю вранці рано») [8, 299]. 

М.Лисенко залежно від змісту й тематики збагатив романси рисами опер-
ного мистецтва, деякі з них сприймаються як арії, аріозо, вокальноінструмента-
льні сцени з яскравою національною специфікою («Гетьмани, гетьмани», «Ой, 
Дніпре мій, Дніпре», «Молітеся, брати мої»). В українській музиці він створив 
нові жанрові різновиди: героїкоепічний, епікодраматичний романс, збагатив 
музичну образну сферу жанру романсу лірикопсихологічними, епічними, герої-
чними музичними образами. У його романсах простежуються водночас ліричні 
музичні образи, драматичний порив і драматична експресія [3, 56–64; 4, 95]. 

Як відомо, М.В. Лисенко писав пісні й романси на тексти багатьох українсь-
ких поетів: Т. Шевченка, П. Куліша, Є. Гребінки, С. Руданського, О. Кониського, 
Лесі Українки, М.Максимовича (на текст із його перекладу «Слова о полку Ігоре-
вім»), О. Олеся, М. Вороного, В. Самійленка, М. Старицького, Дніпрової Чайки, 
Я. Щоголева, І. Франка та інших. Композитор писав романси й на тексти поетів 
інших національностей (С. Надсона, А. Міцкевича, Г. Гейне) – усі, за винятком 
одного романсу на текст С. Надсона, в перекладах українською мовою. Найбі-
льше камерновокальних творів – понад 60 (пісень, романсів, вокальних ансамб-
лів) – М. Лисенко написав на вірші Т.Шевченка (більшість із них – до 80х рр. 
XIX ст.), які мали значний вплив на стильові особливості пісень і романсів, на 
їх музичну образність, композицію. Саме в цих піснях яскраво виявилася «на-
родна» лінія стилю композитора [1, 89–94; 2, 78]. У вокальних творах на тексти 
сучасників М. Лисенка, зокрема молодих поетів О.Олеся та М.Вороного, ево-
люціонувала музична образність, музична мова, і жанр набував нових ознак. 
Найчастіше в них проявляється «лірикопсихологічна» стильова лінія романтич-
ного типу. 

У камерновокальних творах М. Лисенко досягав єдності слова і музики. 
Його музика тонко відтворює зміст поезії, її основну ідею, динаміку розвитку 
образу, різні психологічні відтінки. Поетична специфіка різних авторів відбила-
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ся в музичній образності та стилістиці романсів. Композитор переважно не по-
вторює слів тексту, і членування в музичній формі збігається з поетичним чле-
нуванням. Він дуже уважно ставився до мовної ритміки, з якою тісно пов’язана 
мелодична ритміка більшості пісень та романсів. При цьому в мелодиці роман-
сів, особливо пізнього періоду, композитор вирівнює наголошені й ненашого-
шені склади, застосовує тотожні тривалості звуків, із збільшенням тривалості 
одного звука в кінці фрази або речення, внаслідок чого виділяється один наго-
лос словесного рядка («Єрихонська рожа», «Айстри» тощо). На ритміці мело-
дики камерновокальних творів М. Лисенка позначилися особливості поетичної 
ритміки віршів Т. Шевченка, наприклад простежуються різні віршові системи: 
народнопісенна силабіка, силаботонічний вірш різних розмірів. Проте музична 
ритміка в романсах М. Лисенка значно багатша й відрізняється від мовної рит-
мічної схеми неоднаковим рівнем й особливостями розспівування складів текс-
ту [6, 345]. Перш за все, мелодика пісень і романсів М. Лисенка відображає 
мовну інтонацію вірша, виділяє окремі слова. Мовна інтонація впливає на емо-
ційний характер романсів, на створення мелодики різного типу – наспівної (в 
народному дусі), кантиленної, оповідної, маршової, декламаційної, декламацій-
нонаспівної. Саме через тонке відтворення поетичного тексту в музиці у 
М. Лисенка часто простежується органічний взаємозв’язок кантиленної та де-
кламаційної мелодики. У музиці романсів композитор виділяє логічні налогоси 
вірша, відтворює в мелодиці емотивні (емоційні) інтонеми (інтонаційні одиниці 
тексту, що мають виразове значення). Як підкреслює професор Л.П. Корній, це 
приводить до виділення музичною інтонацією окремих слів тексту або синтагм 
(поєднання слів). М. Лисенко часто – особливо в кульмінаціях творів – викори-
стовує емотивні (емоційні) паузи, які вживаються перед вокально озвученим 
словом, що виділяється поетом і композитором, і після нього. Проте деклама-
ційна мелодика М.Лисенка, яка втілює говірну інтонацію вірша, часто має й на-
співні ознаки. Через це в багатьох романсах простежується 
декламаційноаріозна мелодика різного характеру. У ритміці, мелодичній лінії з 
виразовими інтервальними ходами, у ладовій перемінності й модуляційних змі-
нах мелодики композитор у піснях і романсах передає різні відтінки й ньюанси 
поетичного тексту, наприклад в його романсах зустрічаються і звукозобража-
льні мелодичні фігури. У романсі «По діброві вітер віє» мелодична фігура з ви-
східною мелодичною лінією озвучує текст на слова «високий». У романсі «Реве 
та стогне Дніпр широкий» звукозображальна мелодична фігура зі спрямуван-
ням мелодичної лінії вгору, а потім різким стрибком униз звучить на слова «то 
виринав, то потопав» [8, 300]. 

Пісні й романси М. Лиснка відзначаються особливим мелодичним багатс-
твом і мелодичною різноманітністю. У камерновокальному жанрі він розвинув 
український наспівний стиль, який набув у нього нової якості – національно ви-
разної вокальної декламації. Як зазначають українські музикознавці, уперше в 
романсовому жанрі таке значне місце посіла мелодика епічного й героїчного 
характеру. Значну виразову й колористичну роль у романсах М. Лисенка віді-
грає гармонія, в якій композитор часто використовує поєднання тональних та 
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модальних ладових особливостей. У романтичній гармонії романсів, особливо 
раннього періоду, простежуються яскраві колористичні звучання з використан-
ням домінантного нонакорду, великого мажорного септакорду («Айстри»), що 
свідчать про зародження в його музиці деяких імпресіоністичних рис [8, 301; 
12, 178]. Особливості форми пісень та романсі пов’язані з точним втіленням у 
музиці поетичного тексту. Форма пісень і романсів значною мірою зумовалена 
структурою, розвитком змісту, образів тексту. Лише у двох піснях («Ой маю я 
оченята», «Милованка») М. Лисенко використав куплетну форму. У низці пі-
сень та романсів простежується куплетноваріантна форма («Ой одна я, одна», «На 
вгороді коло броду» та ін.). У цій формі поряд з деякими елементами повторності 
застосовуються різноманітні прийоми розвитку тематичного матеріалу, що прояв-
ляються в емоційнообразних змінах, у мелодичному, ладогармонічному, рональ-
ному варіюванні. Усі ці перетворення тематизму куплету обумовлені віршовими 
змінами [9, 178; 10, 287]. У піснях і романсах композитор часто створює й на-
скрізну строфічну форму, яка складається з окремих розділів (епізодів), що збіга-
ються зі строфічним членуванням вірша, строфи якого мають переважно різну 
кількість рядків. У М.Лисенка простежуються два види цієї форми – контрасна й 
неконтрасна. Його камерновокальні твори мають також такі класичні форми, як 
дво і тричастинні, рондо. Але для багатьох з них характерні змішані форми: по-
єднання куплетної, куплетноваріаційної й куплетноваріантної форм; куплетної 
та наскрізної строфічної; тричастинної і наскрізної тощо. Більшість музичних 
форм, які використовував М.Лисенко, існують в жанрах пісні та романсу і у захід-
ноєвропейських романтиків та російських композиторів XIX ст. 

В окремих піснях та романсах простежуються чіткі ознаки симфонізації 
цього жанру, що проявляється в інтонаційному перетворенні тематизму, 
пов’язаного з образною модифікацією, зокрема, початкового тематичного мо-
тиву («Не тополю високую»), у використанні лейтмотивності («Якби мені, ма-
мо, намисть», «Закувала зозуленька»). Романси М. Лисенка на тексти Г. Гейне 
мають деякі ознаки вокального циклу, хоча сам композитор ці твори циклом не 
назвав [11, 178]. Важливого значення у своїх піснях і романсах він надавав фор-
тепіанній партії, яка завжди відповідає жанровим особливостям камерновока-
льних творів. У ній простежуються наслідування українських народних 
інструментів (бандури, народних ансамблів), використання елементів народно-
го багатоголосся й різноманітної романтичної фортепіанної фактури. Фортепі-
анна партія у М.Лисенка – важливий компонент засобів розкриття змісту й 
образності поетичного тексту. Вона створює емоційний настрій, деталізує нюа-
нси тексту, виражає його підтекст. У деяких романсах фортепіанна партія всту-
пає в діалог з вокалом, іноді вона має зображальний характер. Композитор 
часто насичує фортепіанну партію підголосками, які можуть ставати емоційно 
виразовими самостійними лініями, що є контрапунктами до вокалу. Він ство-
рює самостійні фортепіанні розділі (вступ, інтерлюдії, заключні частини), які в 
деяких романсах – особливо розгорнуті, і фортепіанна партія стає рівнозначною 
з вокалом, як наприклад у фортепіанному вступі зароджується тематизм всього 
романсу; а іноді звучить тематичний лейтмотив. Аналізуючи камерновокальну 
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творчість М.Лисенка, її образний і тематичний зміст, помітно, що композитор 
обирав віршові тексти з яскравою народною образністю й поетичною фолькло-
рною інтонаційністю, зі суспільно актуальною тематикою, зокрема й історич-
ною. Так, у камерновокальних творах, написаних на вірші з народною 
образністю та фольклорно-інтонаційністю, яскраво проявилися народний коло-
рит і національна самобутність, простежується так звана «народна» Лінія стилю 
композитора [13, 204; 14, 48]. 

Значне місце посідають твори, в поетичних текстах яких розкривається 
образ простої селянської дівчини (жінки), котра стала основним героїнею два-
дцяти камерновокальних творів М. Лисенка, написаних на тексти Т. Шевченка. 
Через їхній народний колорит і часте використання пісенної мелодики їм біль-
ше відповідає жанрове визначення – пісня. У віршах Т. Шевченка, на які 
М. Лисенко писав пісні, виступають образи дівчинисироти («Ой одна я, одна», 
«Ой умер старий батько», «Нащо мені чорні брови»); самітньої бідної дівчини 
(«Не тополю високую», «Закувала зозуленька», «Якби мені, мамо, намисто» або 
«Ой пішла я в яр за водою», «Навгороді коло броду», «Не вернувся із походу»); 
матеріпокритки (колискова «Ой люлі, люлі»); солдатки («Полюбилася я»); вдо-
ви («Ой крикнули сірі гуси»); материнської любові («Ой сяду я під хатою»); жі-
нкидружини («Ой я свого чоловіка в дорогу послала», «Утоптала стежечку», «У 
перетику ходила») та ін.  

Перші камерновокальні твори М. Лисенко писав саме на вірші 
Т. Шевченка з народними «жіночими» образами, значну частину яких створив у 
період з кінця 60 – у 70-х рр., а деякі з них – у 80-х рр. та на початку XX ст. Хо-
ча й до М. Лисенка також існували пісніроманси з народним колоритом, в яких 
емоційно розкривалися інтимні переживання народних «персонажів» (у народ-
ній пісніромансі, у вокальних творах першої половини XIX ст., а також у тво-
рах сучасників М. Лисенка), проте завдяки професійному відчуттю поезії 
Т. Шевченка, глибокому осягненню фольклору композитор зумів у цих піснях 
відтворити справжній ліричний народний характер. В його музиці сформувався 
пісенний жанр, в якому драматичні переживання героїнь розкриваються з пси-
хологічною глибиною. 

Створюючи романси на історичну тематику, М. Лисенко звертався до по-
етичних текстів, у яких передано різні драматичні сторінки української історії: 
татаротурецька неволя («У неділю вранці рано»), поразка козаків під Берестеч-
ком у 1651 р. («Ой чого ти почорніло, зеленеє поле»), релігійний гніт за часів 
польського панування в Україні («Ще як були ми козаками»), народна боротьба 
часів Коліївщини («Гомоніла Україна», «Молітесь, братіє, молітесь»). У текстах 
романсів М.Лисенка на історичну тематику часто протиставляються минула ко-
зацькогетьманська слава і тогочасне невільницьке становище українського на-
роду («Гетьмани, гетьмани», «До Хортиці»). Водночас у романсі «Стоїть в селі 
Суботові» йдеться про негативні наслідки приєднання гетьманом Б. Хмельницьким 
України до царської Росії. У романсі «Ой чого ти почорніло» (1868) у лірикод-
раматичній музиці розкривається трагізм минулих подій.  
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У 1872 р. композитор створив новий національний жанровий тип – рома-
нсдуму «У неділю рано», написаний на текст думи осліпленого невольника з 
поеми Т. Шевченка «Сліпий» [8, 313314]. У цьому творі композитор утілив об-
разність і стилістику народних дум, які синтезував з прийомами, характерними 
для сучасного композитору професійного мистецтва. Романсдума має трагічну 
сюжетну канву, пов’язану з народними думами про українських невільників у 
турецькому полоні. Думна стилістика позначилася на вокальній партії, в якій 
композитор використав прийом деталізованого розкриття тексту в музиці; ти-
пову для дум речитативну мелодику з вільною ритмікою й різноманітними ри-
тмічними фігурами; речитацію на одному звуці й притаманні думам мелодичні 
звороти. 

Нову образність і стилістику започаткували й романси, написані на текс-
ти поеми «Гайдамаки»: «Ой Дніпре мій, Дніпре», «Гетьмани, гетьмани», «Го-
моніла Україна», «Молітесь, братія, молітесь», в яких простежується вплив 
оперного жанру. Для вокальних партій притаманна експресивність драматично-
го висловлювання. Самостійну й значну функцію виконує фортепіанна партія, 
що є компонентом, рівнозначним з вокалом. У романсах «Ой Дніпре мій, Дніп-
ре», «Гетьмани, гетьмани», «Гомоніла Україна» М. Лисенко вперше в українсь-
кій камерновокальній музиці створив героїчну народну музичну образність. 

З процесом національнокультурного відродження пов’язані твори на сус-
пільно значущу тематику з патріотичною та національновизвольною ідеями, що 
простежуються в різних жанрах музики українських композиторів і, насампе-
ред, у хоровій творчості М.Лисенка. Визвольний рух, що посилився в Україні в 
середині – другій половині XIX ст., породив новий тип митця, який, відстоюю-
чи народні інтереси, не обмежувався лише композиторською творчістю, а й 
брав активну участь у культурногромадському житті тогочасної України. Найя-
скравіше це проявилося в особі М. Лисенка, який був активним учасником на-
ціональнопатріотичного руху (наприклад Київської громади) і своєю різно-
бічною діяльністю багато зробив для розвитку української національної 
культури. Недаремно сучасники ставили поруч постаті Т. Шевченка і 
М. Лисенка. Завдячуючи творчості М. Лисенка, в українській музиці виразно 
проявилася «народна» або «фольклорна» течія романтизму, характерна й для 
інших національних музичних культур. Українських композиторів, насамперед 
М. Лисенка, цікавила не тільки народна, але й лірикопсихологічна сфера, типова 
для романтичного стилю, а в цю епоху – одна з домінуючих у творчості митців рі-
зних національних культур, шкіл, напрямів, течій, стилів тощо [7, 34–38; 15, 476]. 

Слід особливо підкреслити роль романтизму у творчості М.Лисенка. Хоча 
романтизм в українській музиці виник у перших десятиліттях XIX ст., проте 
тільки у творчості М. Лисенка, яка синтезувала полінаціональні здобутки захід-
ноєвропейських та слов’янських музичних культур, а також засвоєний і творчо 
використаний народний музичний стиль, сформувалася національна модель 
українського музичного романтизму і вперше поєднуються романтичні риси з 
реалістичними. Останні проявилися у правдивому втіленні народних образів, у 
прагненні через історичну тематику розкрити актуальні проблеми сучасності, в 
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ідейному змісті, а також у викривальній спрямованості деяких його творів. От-
же, М.Лисенко підсумував досягнення попередників і розпочав нову епоху в 
розвитку національної музичної культури, національної музичної свідомості та 
національної музичної ідентичності. 

Сьогодні камерновокальна творчість й романси видатного українського 
композитора М.В. Лисенка є традиційним репертуаром виконавців, які висту-
пають на концертних сценах України і, насамперед, у «Музичній вітальні 
І.С. Козловського» (генеральний директор: заслужений діяч мистецтв України – 
В’ячеслав Мєдвєдєв). Адже особливо полюбляв виконувати романси 
М.В.Лисенка всесвітньо відомий український співак і педагог Іван Семенович 
Козловський [5, 67]. Безперечно, творчі й естетичні засади М. Лисенка, націо-
нальний стиль його камерновокальної творчості справив значний вплив на його 
послідовників: К. Стеценка, М. Леонтовича, Я. Степового, О. Кошиця, С. Людке-
вича та багатьох інших. Всі вони базувалися на лисенківських традиціях і роз-
вивалися на засадах високої художньоестетичної професійності, національної 
самосвідомості та історикокультурологічного естетизму. 
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МАРКЕТИНГОВІ ОСНОВИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА 
КАМЕРНОГО ХОРУ ІМЕНІ Д. БОРТНЯНСЬКОГО Л.М. БОДНАРУКА 

 
У статті розкрито особливості застосування маркетингових технологій у сфері 

мистецтва на прикладі творчої діяльності керівника камерного хору ім. Д. Бортнян-
ського Л.М. Боднарука. 

Ключові слова: Любомир Боднарук, камерний хор ім. Д. Бортнянського, імідж, 
комплексний стиль, prстратегія. 

 
The article is devoted to the peculiarities of marketing techniques usage in the do-

main of art on the example of creative activity of L.M.Bodnaruk – the leader of Chamber 
Choir named after D. Bortniansky. 

Key words: Lubomir Bodnaruk, Chamber Choir named after D.Bortniansky, image, 
complex style, prstrategy.  

 
Активізація ринкових відносин у сфері класичного мистецтва зумовлює 

перегляд усталених підходів до організації діяльності творчих колективів. З 
урахуванням сучасної економічної ситуації в Україні можна прогнозувати, що 
незабаром їм доведеться самим дбати про забезпечення свого фінансування на 
ринку культури, враховуючи конкуренцію з боку колег. Таким чином, серед 
пріоритетних завдань керівництва творчого колективу буде розв’язання про-
блеми пошуку цільової аудиторії. Відповідно, це викличе ставлення до мис-
тецького доробку як до товару, який необхідно вигідно продати. Для цього слід 
знати закони ринку, зокрема регулярно проводити маркетингові дослідження та 
заміри громадської думки щодо сприйняття діяльності творчого колективу із 
подальшим коригуванням всієї стратегії його просування.  

У цьому контексті важливим завданням постає вивчення творчого досвіду 
визначних діячів національної культури з огляду на використання ними кому-
нікаційних технологій (технології public relations та маркетингу). Серед таких 
митців – видатний хоровий диригент, педагог, громадський діяч, засновник та 
художній керівник Чернігівського академічного камерного хору імені Д.Борт-
нянського, заслужений діяч мистецтв України Любомир Мирославович Бодна-
рук (1938 – 2009). Маркетингові аспекти його творчої діяльності ще не стали 
предметом вивчення науковців, що зумовлює актуальність обраної теми 
дослідження.  

Мета дослідження – вивчення особливостей застосування комунікаційних 
технологій у сфері музичного мистецтва на прикладі діяльності академічного ка-
мерного хору імені Д. Бортнянського під керівництвом Л.М. Боднарука. 

Сучасні умови існування професійних музичних колективів висувають 
перед їх керівниками не лише мету досягнення високохудожніх результатів у 
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творчості, але й вимогу економічної ефективності діяльності. Поява 
Чернігівського камерного хору ім. Д. Бортнянського у матеріально кризовий 
1996 р. зумовила увагу Л.М. Боднарука до питань щодо фінансування колекти-
ву, привчила цілеспрямовано залучати кошти для забезпечення невпинної 
мистецької діяльності хору. Ринкові відносини, що зі змінами у суспільстві 
прийшли у класичне мистецтво, поставили перед Любомиром Боднаруком низ-
ку організаційноуправлінських завдань: досягнення і підтримання визнання ко-
лективу, формування його іміджу у певних соціальних групах та у суспільстві 
взагалі.  

Для характеристики таких напрямів діяльності використовується термін 
public relations або PR, що означає у перекладі з англійської «зв’язки з 
громадськістю». Сутність PR полягає у формуванні громадської думки з метою 
найбільш успішного функціонування певного підприємства і підвищення його 
репутації. Public relations здійснюється різними засобами та інструментами, до 
яких належать ньюзрелізи, публікації, пресконференції тощо.  

Просування творчого колективу на музичному ринку неможливе без 
створення у суспільній свідомості його позитивного образу. Серед складових 
цього образу вагоме місце належить, окрім виконавського рівня та творчої 
спрямованості, його publicity, тобто «тому, що сьогодні називають формування 
позитивного іміджу, елементами PR, і без чого в наш час є практично неможли-
вою повноцінна робота у різних сферах мистецького життя, в тому числі і у му-
зичному виконавстві» [5, 23].  

Імідж хорового колективу – це та певна атмосфера, яка створюється 
сукупністю рис і характеристик. Імідж формується емоційним ставленням 
слухачів до хору та його творчості і є визначальним фактором, який сприяє 
чіткій ідентифікації колективу у свідомості глядача, відмежовує хор від інших 
подібних колективів. До того ж, вироблення певного іміджу має впливати на 
незмінне позитивне ставлення до хору. Створенню власного творчого обличчя 
Чернігівського камерного хору імені Д. Бортнянського сприяло розроблення 
Любомиром Боднаруком комплексного стилю образу колективу, що включав в 
себе сукупність прийомів, які використовувалися при оформленні афіш, 
концертної сцени, зовнішнього вигляду артистів, певної символіки, компакт-
дисків. Вагомість обраного стилю полягала у тому, що він формував візуальне 
доповнення до музичного продукту колективу. 

Так, надання хору імені уродженця Чернігівщини, видатного композитора 
Дмитра Степановича Бортнянського стало для колективу під орудою Л.М. Бод-
нарука відображенням основного месиджу, своєрідним девізом творчості, що 
викликав емоційний відгук. Це було важливо для побудови змістовного сприй-
няття хору. Ще одним кроком на шляху створення стилю колективу стало об-
рання Л.Боднаруком Борисоглібського собору – зразка Чернігівської архітек-
турної школи ХІІ ст. – для проведення концертів колективу, запису аудіо та 
відеоматеріалів, використання архітектурних перлин Чернігова при оформленні 
афіш та обкладинок аудіодисків. Тобто комплексний стиль образу камерного 
хору імені Д.Бортнянського мав викликати у слухачів уявлення про відро-
дження давніх традицій академічної хорової культури України, а з нею і 
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національної духовності. Ці стилістичні особливості образу колективу 
Л. Боднарук підсилював при формуванні стратегії закордонних гастролей ко-
лективу. У межах України він ставав на позиції «активного пропагандиста но-
вого репертуару» [3, 5]. Така двовекторність зумовила формування іміджу 
Чернігівського камерного хору як колективу, що «довів свою здатність опано-
вувати найрізноманітніші стилі, як традиційного спрямування <…>, так і вель-
ми своєрідного модерну» [4, 8]. 

Популяризації імені, творчості та розвитку виконавської майстерності 
камерного хору імені Д. Бортнянського сприяли його виступи на музичних фес-
тивалях. Розглядаючи феномен фестивалю, Ю. Афанасьєв і С. Чернецька виок-
ремлюють серед його функцій «соціокультурну, інформаційнокомунікативну, 
когнітивну, освітню, етновиховну, репрезентативну, рекреаційну та економічну» [1, 
130]. У контексті нашого дослідження зазначимо, що Л. Боднарук використову-
вав інформаційнокомунікативну та репрезентативну функції на користь свого 
хору, адже участь у фестивальних заходах була надзвичайно суттєвим елемен-
том PRкампанії колективу. Для цього Любомир Мирославович не відмовлявся 
від підготовки спеціально до фестивалів складних творів та навіть виснажливих 
виступів. Прикладом цьому може слугувати участь Чернігівського камерного 
хору у «Київ Музик Фесті» 2001 р., коли колектив протягом дня дав два кон-
церти з абсолютно різною програмою.  

Важливим засобом створення іміджу Чернігівського камерного хору та 
ствердження його мистецької ваги у громадській свідомості були публікації та 
відгуки на концерти колективу у періодичних друкованих виданнях. Рецензії 
знаних мистецтвознавців О. Васюти, І. Гайдей, М. Загайкевич, Г. Конькової, 
Г. Степанченко та інших слугували формуванню позитивного ставлення до хо-
ру. Висвітлення творчості колективу у засобах масової інформації було надзви-
чайно корисними, адже подавало інформацію про творчий колектив широкій 
аудиторії. Через високий громадський авторитет Л. Боднарука, його особистісні 
зв’язки у колах масмедіа такі публікації з’являлися регулярно, що підживлю-
вало увагу суспільства до камерного хору імені Д. Бортнянського, формувало 
його репутацію. Подібний напрям діяльності знаходив відгук у діяльності 
Чернігівської обласної телерадіокомпанії, де значну кількість телепередач про 
мистецьке життя камерного хору імені Д. Бортнянського створила журналіст і 
редактор музичних програм Любов Федорівна Боднарук. Вона була не лише 
дружиною Любомира Мирославовича, але й порадником, відвертим критиком, 
помічником та однодумцем у творчій роботі. У фондах Чернігівської обласної 
телерадіокомпанії, завдяки багаторічній праці Л.Ф. Боднарук, збережено 
відеозаписи хору, інтерв’ю та відгуки на виступи колективу провідних митців 
України та зарубіжжя, репортажі з виступів, презентацій, конкурсів та 
фестивалів. Такі передачі надавали неоціненну допомогу у формуванні 
позитивної громадської думки стосовно діяльності камерного хору імені 
Д. Бортнянського та усвідомлення регіонального хорового життя як складової 
українського національного мистецтва. У програмах Чернігівської обласної 
телерадіокомпанії відбита не лише діяльність колективу, але й значний етапу у 
розвитку хорового життя Чернігівщини.  
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Важливим фактором просування камерного хору імені Д.Бортнянського 
на ниві класичного мистецтва був високий мистецький авторитет його 
очільника Л.М. Боднарука. Формуванню особистісного publicity Любомира 
Мирославовича як керівника творчого колективу слугувала його різнобічна 
громадська робота (член правління Чернігівської «Просвіти», голова Чернігів-
ського відділення Фонду культури України, член громадської ради з 
гуманітарних питань при голові Чернігівської обласної державної адміністрації 
тощо), педагогічна діяльність у Чернігівському музичному училищі імені 
Л. Ревуцького та Чернігівському інституті мистецтв та менеджменту культури 
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, активна участь як 
члена журі у всеукраїнських хорових конкурсах, асамблеях, зрештою, 
багаторічна і результативна діяльність у музичнохоровій сфері.  

Магнетизм особистості Л.М. Боднарука, його харизма дозволяли акуму-
лювати не лише зовнішні ресурси підтримки життєдіяльності колективу, але й 
знаходити внутрішні резерви. Яскравим прикладом цьому була участь камерно-
го хору імені Д. Бортнянського у «Київ Музик Фесті» 1998 р., під час 
підготовки якого склалася невизначена ситуація з хоровими колективами. Член 
оргкомітету фестивалю Леся Дичко зазначала, що «оскільки ми не могли спла-
чувати їм за роботу по вивченню складних сучасних партитур (завжди на 
академічну музику бракує коштів!), а також тому, що кілька столичних 
колективів перебували на гастролях, довелося звернутися до обласних і сту-
дентських хорів. І ці ентузіасти своєї справи охоче відгукнулися, підготували 
програми і згодилися виступати безкоштовно <…> Зокрема, <…> управління 
культури Чернігова спонсорувало поїздку Камерного хору імені Д. Бортнян-
ського. А ось за проживання і харчування ці справжні ентузіасти хорової справи 
платили самі» [4, 8]. Любомиру Мирославовичу вдалося переконати артистів, що 
фінансові труднощі – явище тимчасове. А можливості отримати ангажемент й 
заявити про себе іншого разу у молодого хору може не бути. 

Особливим аспектом PR-стратегії є поведінка артистів та диригента в кон-
цертних умовах. Розкутість артистів камерного хору імені Д. Бортнянського, 
щирість їх музичного висловлювання під час виконання творів створювали у 
слухачів піднесений настрій. Так, після виступу колективу на фестивалі «Золото-
верхий Київ» у 2004 р. канадський диригент, керівник відомих хорів міста Торон-
то «Веснівка» та Чоловічого камерного хору ГалинаКвітка Зорич-Кондрацька 
зауважила, що «такого емоційного виконання, такого артистизму на сцені я не ба-
чила вже давно» [2, 8]. Л. Боднарук розумів, що для наближення хору до 
слухацької аудиторії важливим є ведення діалогу з публікою. Тому, наприклад, 
під час гастролей камерного хору імені Д. Бортнянського у Польщі Любомир 
Мирославович спілкувався зі слухачами польською, особисто був ведучим кон-
цертних програм.  

Творча діяльність хору під керівництвом Любомира Боднарука не обме-
жувалася лише концертними видами роботи. Важливою складовою у процесі 
популяризації творчості хору було створення аудіо та відеопродукції. За час 
роботи з колективом Л.Боднарук випустив на київській студії «Скарб» два CD 
та один DVD із записами хору.  
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Оцінюючи ситуацію, що склалася в музичній сфері в цілому, слід зазна-
чити, що основною проблемою українських музичних колективів є відсутність 
взаємозв'язку з аудиторією і встановлення з нею діалогу, що, в свою чергу, 
обертається недостатнім використанням наявного творчого потенціалу і призво-
дить до фінансових втрат. Тому Л. Боднарук приділяв велику увагу розширенню 
слухацької аудиторії хору, працював над її «вихованням». Цьому напряму 
діяльності Любомира Мирославовича сприяло те, що він був ініціатором засну-
вання обласних дитячих хорових фестивалів «Сонечко» та «Свято хору». Серед 
ініціатив Л.М. Боднарука – відкриття хорових класів у школах естетичного вихо-
вання області, де велика кількість дітей набувала хорового досвіду, прилучалася 
до мистецтва. З часу заснування камерного хору у 1996 р. колектив мав постійні 
виступи перед численною аудиторією фестивалів «Сонечко» і «Свято хору», яка 
кожного року зростала та оновлювалася. Таким чином у дітейхористів формува-
лося перспективне бачення розвитку власної виконавської майстерності, а камер-
ний хор імені Д. Бортнянського позиціонувався як еталон хорового колективу. За 
Ю. Афанасьєвим, участь юнацтва у таких фестивалях є не лише пасивноспогля-
дальною, але й активнопрактичною дією у творчому процесі, що зумовлює 
усвідомлення себе творцем культурних цінностей, потяг до пізнання тощо [1]. 

Залученню до аудиторії камерного хору молоді сприяла репертуарна 
політика Любомира Мирославовича. Він завжди включав до програм колективу 
твори, що відповідали найдемократичнішим смакам: spirituals, обробки естрад-
них пісень, жартівливі мініатюри тощо. Увазі більш досвідчених слухачів було 
запропоновано цикл хорових концертів «Україна музична». Поєднання цікавого 
репертуару з розповідями музикознавця О.П. Васюти (художній керівник про-
екту) про композиторів та історію створення творів викликало у публіки 
відчуття занурення у певну епоху, певний мистецький стиль. Тобто, впровад-
жуючи дані види роботи з аудиторією, Л.М. Боднарук знаходив нових слухачів 
і не втрачав старих.  

Таким чином, з наведеного можна зробити висновок, що факторами форму-
вання іміджу камерного хору імені Д. Бортнянського були наступні позиції: у 
другій половині 90х рр. ХХ – початку ХХІ ст. хор був першим і єдиним представ-
ником професійного академічного хорового виконавства Чернігівщини; колектив 
регулярно представляв регіональне хорове виконавство на всеукраїнських та 
міжнародних фестивальних заходах; на чолі колективу стояв Л. Боднарук, який 
своєю багаторічною та високопрофесійною творчої діяльністю здобув суспільне 
визнання. Завдяки поєднанню високого виконавського рівню камерного хору 
імені Д.Бортнянського з виваженим плануванням концертної діяльності колекти-
ву, включенням його у найвагоміші мистецькі акції та події у регіоні, державі та за 
кордоном Любомиру Мирославовичу Боднаруку вдавалося знаходити підтримку у 
людей, котрі своєю діяльністю так чи інакше впливали на існування 
Чернігівського камерного хору: керівники області та міста, очільники управління 
культури та філармонійного центру, представники політичних сил, бізнесу, 
громадськості. Як керівник колективу Л.М. Боднарук наполегливо формував коло 
своїх слухачів, створював сприятливе культурне середовище, формував 
зацікавлення хоровим мистецтвом у громадськості Чернігова, налагоджував 
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творчі контакти з вітчизняними та закордонними колегами. Завдячуючи 
комплексній взаємодії засобів впливу на громадськість Л.М. Боднаруку вдалося 
привернути увагу музичних кіл і широкої публіки до камерного хору імені 
Д. Бортнянського; сформувати позитивне ставлення до свого колективу та його 
діяльності; реалізувати комплекс практичних дій з утримання та подальшого 
розвитку вже сформованої цікавості і позитивного ставлення до творчості ка-
мерного хору. 
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ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА І КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ ЗВУЧАННЯ ФОНОГРАМ 
 

У статті розглядається специфіка створення звукового образу на основі сучас-
них наукових світових досліджень, власного звукорежисерського й педагогічного до-
свіду; аналізується проблема якості звучання музичного матеріалу. 

Ключові слова: звукорежисура, звуковий образ, музичний матеріал, критерій 
звучання.  

 
The article discusses the specifics of creating sound image based on modern scien-

tific research, your own engineer producer world and pedagogical experience; the problem 
is analyzed as a time of musical material.  

Key words: sound production, sound image, music material, the criterion of time. 
 
Початок XXI ст. ознаменований бурхливим розвитком звукотехнічного 

обладнання, комп’ютернозвукових станцій, програмного й апаратного забезпе-
чення. Велика кількість спеціалізованих музичних магазинів пропонує широкій 
вибір інноваційних цифрових технічних засобів для запису й обробки звуку. 
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Придбання необхідного студійного обладнання перестало бути проблемою, це 
сприяло зростанню великої кількості студій, котрі спеціалізуються на записі 
музичних творів різних форм та жанрів. Звукорежисурою почала займатись ве-
лика кількість людей, чималий відсоток з яких – аматори і прийшли в професію 
випадково, не маючи достатньо практики та погано знаючи тонкощі роботи 
звукорежисера. 

Невміле створення звукових планів, випадковий підбір і установлення мі-
крофонів з невідповідними технічними характеристиками, некоректне викорис-
тання динамічних приладів обробки звукового тракту, надмірне застосування 
програм із процесорів ефектів, поганий моніторинг, недостатнє розуміння зна-
чення мастеринга та виведення готової продукції у потрібному форматі, відсу-
тність досвіду в об’єктивній оцінці своєї роботи та інші чинники – усе це дає 
негативний результат щодо якості звучання фонограм на компактдисках і де-
яких каналах ТВ та хвилях радіомовлення. 

У 1946 р. компанією «H.H. Soft» (США) був розроблений однин з перших 
спеціалізованих приладів для шумопониження, він називався Dynaural Noise 
Suppressor. Основною метою використання системи було поліпшення звучання 
платівок (78 об/хв.) – головного носія тих часів. Від системи вимагалося скасо-
вувати не тільки стаціонарні шуми, але і тріск вінілу. Це дало змогу вперше 
американським радіомовним компаніям (потім іншим) передавати грамплатівки 
в ефір. Раніше вважалося, що шуми та спотворення на платівках роблять їх не-
придатними для радіо, де до цього часу транслювалися тільки «живі» концерти 
і передачі [1]. Саме цей період вважають початком стандартизації і формуван-
ня критеріїв якості звучання звукового матеріалу.  

У подальшому, у рамках діяльності міжнародних організацій з радіомов-
лення та телебачення, були розроблені рекомендації щодо суб'єктивної оцінки 
якості музичних записів. Це було потрібно для можливості успішного міжнаро-
дного обміну радіотелевізійних програм. У наступні роки, беручи за основу ці 
здобутки, фахівці з різних країн світу постійно узгоджували й удосконалювали 
всі пункти щодо якості звучання фонограм, котрі застосовували для внутрі-
шньої практики. Це сприяло взаємному розумінню звукорежисерів різних сту-
дій і допомагало їм обмінюватися записами, «спілкуючись однією мовою». 

Остаточно сформовані пункти і позиції на сьогоднішній день експерти 
беруть за основу оцінювання конкурсів творчих робіт звукорежисерів, – фоно-
грам «плюс» і «мінус», радіомовних спектаклів та передач звукових рішень фі-
льмів і телевізійних програм. До експертної групи входять кваліфіковані й 
підготовлені фахівці зі складу звукорежисерів, композиторів, музикантів, акус-
тиків, працівників технічного контролю та інших. Оцінці підлягає як технічна 
якість, так і художня цінність запису, на основі строгої конкретизації парамет-
рів, визначаючи у сукупності в цілому якість звукового матеріалу. Результати 
експертної оцінки якості звучання фонограм заносяться у спеціально підготов-
лені протоколи. Для запобігання можливого «тиснення авторитетів» усі резуль-
тати вносяться до протоколів кожним експертом самостійно. Загальна оцінка 
запису дається після того, як фахівцями проведено повний аналіз за всіма пара-
метрами. Далі оголошуються сумарні бали, надані усіма учасниками групи про-
слуховування.  
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Також потрібно зазначити, що прослуховування наданого матеріалу по-
винно проводитися в приміщенні з нормованою акустикою і з використанням 
різних моделей студійних моніторів високого класу. 

Експертна оцінка фонограм проводиться за такими параметрами: 
1) простійне враження від звуку;  
2) музичний баланс;  
3) насиченість;  
4) прозорість звучання;  
5) ясність звучання;  
6) тембр; 
7) виконання; 
8) стереовраження; 
9) динамічний діапазон;  
10) рівень шумів (спотворень).  
В окремих випадках оцінюються додаткові параметри: 
11) аранжування; 
12) техніка запису і «знімання» звуку; 
13) художня цінність твору.  
Оцінка проводиться за п’ятибальною шкалою: 
5 – відмінно; 
4 – добре; 
3 – задовільно; 
2 – погано; 
1 – непридатне для прослуховування. 
Оцінка параграфу «рівень шумів (спотворень)» має такий вигляд: 
5 – непомітні; 
4 – шуми малопомітні, але не заважають сприйняттю музики; 
3 – шуми помітні й дещо заважають; 
2 – шуми заважають; 
1 – шуми дуже заважають слухати фонограму. 
Розглянемо більш розширено кожний пункт, складові параметрів, відпо-

відність назві. 
1. Простійне враження від звуку – якість передачі акустичної атмосфери і 

звукової панорами студії, присутньої у запису.  
Сприйняття взаємодії джерел звуку та їх просторового оточення. Загальна 

акустична атмосфера звукозапису – відчуття присутності й відгуку залу та дов-
жини післязвуччя, сприйняття його розмірів та об'єму; акустичний баланс – 
суб’єктивносприймальне співвідношення прямого звуку, який надходить від 
джерела, і його віддзеркалення від стін, підлоги та стелі – наявність ревербера-
ції, її час і довжина, співвідношення прямих і віддзеркалених звуків; відчуття 
звукової перспективи – відповідність витоків звуку в ширину та глибину щодо 
їх реального розміщення, створення ілюзії різних відстаней від глядача до тих 
чи інших груп оркестрових інструментів або співочих голосів; зв’язок розміру 
студії щодо кількості виконавців; відповідність музичного змісту до акустич-
них властивостей студії; відчуття правильної локалізації витоків звуку, що ма-
ють певне місце у стереопанорамі; тембр просторового звуку; об’єм звучання. 
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Приклади недоліків: неправильне розташування мікрофонів у студії зву-
козапису, невдалі звукові плани, неналежна штучна реверберація самого при-
міщення. Усе це створює враження звучання музичних інструментів (співочих 
голосів) ніби з різних приміщень, які відрізняються за своїми акустичними вла-
стивостями. Це враження називають багатоплановість. Вона сприймається в 
записах оркестрової, хорової і камерної музики як значне порушення їх харак-
терного звучання і руйнує єдиний моноліт колективу. Багатоплановість звуко-
вої картини певною мірою надає об'ємності звучанню, яке, на жаль, губиться 
під час електроакустичної звукопередачі, особливо – монофонічної.  

Інколи це явище цілком виправдане, при створенні потрібного звукового 
образу в радіоспектаклях, театральних дійствах для досягнення необхідного 
спеціального ефекту.  

2. Музичний баланс – змістовна врівноваженість гучності звучання в зага-
льній звуковій картині; відчуття рівноваги між вокалом й акомпанементом; 
збалансоване звучання оркестру, відношення рівнів гучності різних оркестро-
вих груп і окремих інструментів, солістіввиконавців, дійових осіб театрального 
дійства. Цей параметр залежить від правильного розміщення мікрофонів і ви-
бору режиму мікшування, впливу ранніх та пізніх віддзеркалень й частотної 
корекції. Звукорежисер домагається музичного балансу в процесі зведення сиг-
налів від різних мікрофонів, він може також підказати музикантам послабити 
або посилити звучання окремих інструментів. 

На концерті нас не дуже турбують сторонні шуми і штучна реверберація 
самого приміщення. Де б ми не сиділи під час виступу колективу, у нас не ви-
никає відчуття відсутності музичного балансу. При роботі оркестру безпосере-
дньо в студії музичний баланс сприймається інакше, і зовсім інакше – через 
мікрофони при звуковідтворенні на студійних моніторах. Це пояснюється різ-
ним сприйманням звуку, відомого в акустиці як бінауральний ефект [5].  

Під час двоканального одночасного запису музичного супроводу й вокалу 
музичний баланс багато в чому залежить від фахового рівня виконавця, його 
спроможності слухати й чути, сприймати твір як єдине ціле. Якщо виконавець є 
майстром своєї справи, то основне завдання зводиться до того, щоб не зруйну-
вати початковий першоджерельний матеріал. Проте під час багатоканального 
запису відсутність музичного балансу повністю лягає на звукорежисера. Знайти 
оптимальний музичний баланс – одне з основних і нелегких завдань. 

До цього параметру можна віднести і тональний баланс (інколи його на-
зивають «регістровий баланс») – відчуття рівноваги звучання НЧ, СЧ, і ВЧ-
регістрів музичних інструментів чи оркестрових груп. Рівновага звучання ін-
струментів досягається, в основному, вибором оптимального положення мікрофо-
нів відносно напрямку витоків звуку, котрі видобуються цими інструментами. 

3. Насиченість – це широкий спектр звучання інструменту плюс прави-
льна поведінка із фразами. Під час запису з одним мікрофоном практично не-
можливо досягти насиченості, а використання декількох мікрофонів може дати 
фазове спотворення. Тому великою кількістю мікрофонів потрібно користува-
тись коректно, при потребі перемикати кнопку «перевертання» фази на мікше-
рному пульті, зрозуміло, за її наявності [3].  

4. Прозорість звучання – можливість тимчасового та якісного розпізна-
вання окремих витоків у загальній звуковій картині, розрізнення тембрального 
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звучання окремих інструментів в оркестрі, ясність музичної фактури, розбірли-
вість мови при художньому читанні. Вона напряму пов’язана з акустичною ат-
мосферою у студії, розміщенням мікрофонів і належною установкою рівнів 
сигналів від кожного джерела звучання, музичного і акустичного балансів. Та-
кож прозорість значною мірою залежить від інструментовки твору та якості йо-
го виконання. 

Часткові параметри: регістрова прозорість звучання; тимчасова прозо-
рість; розбірливість тексту; злиття звуків; гострота локалізації, яка підкреслює 
ширину окремих витоків звуку; стереофонічне розширення (при можливості в 
кожному окремому випадку).  

Приклади недоліків: тембральне перенасичення одного інструмента над 
іншим, перекриття між окремими звуковими лініями (наслідок порушення му-
зичного або акустичного балансу). Утрата дикції у вокалістів, дикторів, читців 
– навіть при хорошій передачі тембру. Надмірна деталізація – клацання клапа-
нів (духових інструментів), скрипіння струн (акустична гітара), прицмокування 
язиком (співочі голоси) та інше. Такі параметри лежать у контексті «помітність 
спотворень», виконавських, а не технічних. 

5. Ясність звучання. У відповідності до цього критерію звучання оціню-
ється як: змазане – детальне, розпливчасте – чітке, нерозбірливе – розбірливе. 
Одна з причин втрати ясності у запису під час «живого» виконання – це погір-
шення стереофонічного вирішення.  

6. Тембр повинен чітко і без спотворень зберігати властивість звучання 
музичних інструментів, співочих голосів та художнього читання. Частотний ха-
рактер звучання основного тону й обертонів.  

Часткові параметри: тембральна рівновага, амплітудночастотні і фазочас-
тотні характеристики, перехідні процеси, враження «присутності».  

Якість передачі тембру залежить від розташування інструментів та вико-
навців до мембрани мікрофону (мікрофонів) у студійному приміщенні; харак-
теру акустичних властивостей студії; від повного тракту звукозапису; 
тембрального забарвлення і міри достатності штучної реверберації [6].  

Недоліки спотворення тембру – це неправильний підбір мікрофонів щодо 
їх технічних характеристик; неякісна передача звукового тракту; детонація під 
час запису, нелінійні спотворення, які характеризуються появою в спектрі сиг-
налу нових складових, котрі змінюють тимчасову структуру первісного сигналу 
в залежності від його рівня. 

За допомогою аналогових і цифрових клавішних інструментів можна 
створювати нові синтетичні звуки й тембри. Їх також характеризують належ-
ним чином: тембр приємний або неприємний; подібний чи неподібний до зву-
чання традиційного музичного інструмента; у гармонії з оркестром чи 
випадінні з нього.  

Клавішні інструменти поділяються на типи:  
електрооргани (у тому числі й цифрові електрооргани) – розробка Лорен-

са Хемонда початку 1950х рр.;  
електропіано – електромеханічний інструмент (перша розробка Wurlitzer 

1954 р.);  
цифрове піаніно – музичний інструмент на основі попередньо оцифрова-

ного звуку акустичного роялю (розробка Реймонда Курцвейла 1983 року);  
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синтезатори – а) синтез необхідних тембрів і нотних секвенцій (розробка 
Боба Муга 1964 р.), б) семплування звуків, або створення тембрів, імітуючи те-
мбри звучання реальних музичних інструментів (перша розробка Mellotron);  

MIDIклавіатури – клавішні синтезатори без внутрішніх тембрів, їх пере-
вага у простоті, легкості керування – у можливості грати тембрами будьякого 
інструмента, звукового модуля або віртуального синтезатора (у комп’ютері), до 
якого вони підключені. 

7. Виконання. Під належним для звукозапису виконанням перш за все ро-
зуміється точна послідовність музичного тексту (заданий темп, фразування, ди-
намічний відтінок), також чистота вібрато, гра разом і без помилок. 
Оцінюються як загальна трактовка виконаного артистом твору, так і конкретні 
параметри: темп, нюансування, чистота інтонування, чіткість артикуляції для 
вокалістів та інші показники. Цей параметр не належить до технічного, але він 
визначає естетичні властивості фонограми [7].  

Бездоганно записана фонограма, яка містить недопустимі виконавські 
помилки, може бути визнана непридатною для подальшого відтворення, незва-
жаючи на всі переваги. Особливих вимог до інтерпретації музичного твору, до 
характеру звучання музичних інструментів чи вокальних партій на більшості 
студіях як правило, не ставляться.  

8. Стереовраження (стереофонічний баланс) – це відчуття просторового 
розподілу і роздільної здатності звучання. Часткові параметри: ширина звукової 
картини (стереобаза), кут слухання, визначення напрямків, стереофонічна рів-
новага.  

Приклади недоліків: звужена звукова картина, «провал» середини, заміна 
(перевертання) R/LL/R сторін, недостатнє перехідне затухання, протифазові 
спотворення. 

Стереофонічність запису розглядається за такими параметрами:  
– чіткість локалізації джерел звуку (відчуття розподілу окремих інстру-

ментів в оркестрі); 
– ширина звукового враження; 
– стереофонічний баланс між сторонами – чіткість уяви середини сцени 

під час театральних спектаклів чи літературномузичних композицій, плавність 
пересування виконавців на сцені; 

– відсутність «звукової дірки» у середині ансамблю виконавців.  
Також потрібно визначити сумісність стереофонічного запису з монофо-

нічним відтворенням – за рівнем, тембром, музичним балансом, прозорістю 
звучання і просторового враження.  

9. Динамічний діапазон – це діапазон найбільшого і найменшого рівня си-
гналу, вимірюється в дБ. Сигнали, які мають дуже великий динамічний діапа-
зон, можуть викликати перевантаження звукотехнічної апаратури. Музичний 
матеріал з недостатнім динамічним діапазоном або малим сигналом (нижче мі-
нус 8 dB) може бути визнаним непридатним. Існує можливість все виправити 
під час мастиренга, але не у всіх випадках він застосовується до фонограм [8].  

10. Рівень шумів (спотворень). За відповідним параметром, звукозапис 
оцінюється з точки зору сторонніх звуків, котрі заважають сприйманню аудіо-
матеріалу. Ці шуми добре прослуховуються не тільки в головних телефонах 
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(навушниках), але і через студійні монітори. Джерела шумів діляться на три ка-
тегорії:  

– шуми, які проникають до студії внаслідок недосконалої ізоляції; 
– шуми, створені виконавцем (виконавцями) – дихання, шелест одягу, го-

ртання нотних сторінок, клацання клапанів духових інструментів, скрип струн, 
тупотіння ніг, стукіт педалі рояля, скрипіння підставок для хору чи різних меб-
лів тощо; 

– електричні шуми – власні шуми передпідсилювача і мікрофонів, елект-
ричні наводки (перепади напруги), фон, котрий генерує підключене обладнання 
і який проникає в основну лінію електромережі студії, шуми від спрацювання 
автоматичних регуляторів, шуми квантування та інтермодуляційні спотворен-
ня, джиттер (jitter), гранулярний шум у цифровому звукозапису.  

Звукорежисер, ще до початку звукозапису, повинен передбачити причини 
можливого виникнення шумів і спотворень та знати методи їх уникнення, а як-
що вони з’явились під час запису, оперативно зробити все необхідне щодо їх 
швидкого усунення.  

Треба наголосити, що цифрові шуми мають негативну тенденцію 
об’єднуватись між собою. Якщо під час зведення звукового матеріалу Ви не чу-
єте у треках нічого негативного («цмокання», хрусту, клацання тощо), то під 
час виведення «готової продукції» у потрібному форматі все це може з’явитися 
у будьякому місці фонограми. Уникнути цього можливо завдяки роботі на циф-
рових приладах високої розподільної здатності (96 кГц/ 24 біт і вище). Переда-
чу інформації у цифровому форматі бажано проводити через порти AES/EBU, 
FireWire та інші [2].  

Електричні шуми можливо усунути за допомогою мережевих фільтрів 
студійного призначення серії PRO. У цій серії, крім системи захисту від пере-
падів напруги у електромережі, фільтрів радіочастотних та електромагнітних 
перешкод, використовуються технології для фільтрації як синфазних, так і ди-
ференціальних спотворень, що допомагає усунути практично весь шум, який 
може з’явитися між фазними провідниками або між заземлюючим і фазними 
дротами. Вони також значною мірою знижують рівень струму високочастотних 
спотворень, тому шум, який генерує підключене обладнання, не проникає зво-
ротно в основну мережу живлення.  

У деяких випадках основні пункти і критерії доповнюють додатковими 
параметрами: придатність даного музичного, вокального твору чи художнього 
читання для звукозапису. Звертається увага на чітке слідування музичному тек-
сту (заданому темпу, фразуванню, динамічним відтінкам), грі або співу разом і 
без помилок.  

Аранжування. Надто насичена і перевантажена аранжуванням фонограма 
інколи може зробити твір незручним для запису, що жодна інноваційна звуко-
техніка і великий досвід звукорежисера не зможуть допомогти досягнути у за-
писаному матеріалі належного музичного балансу, хорошої прозорості та інших 
важливих чинників.  

Техніка запису і «знімання» звуку оцінюється за двома основними напря-
мками: що ми чуємо і що «бачимо». Увага надається правильному вибору і ви-
користанню мікрофонів, підтримці потрібного рівня, суб’єктивному 
сприйняттю гучності, використання штучної реверберації та інших спецефек-
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тів, роботі динамічних процесорів, якості мікшування та монтажу, іншим чин-
никам створення фонограми, невисвітлених у попередніх пунктах.  

За умовами конкурсу до кожної фонограми додається супровідний лист, у 
якому, крім загальних відомостей про автора і надану роботу, описане студійне 
приміщення (концертний зал тощо), де було зроблено запис, перелік звукотех-
нічного обладнання, на якому здійснювався запис і монтаж (зведення), а також 
обов’язково мікрофонна карта – технологія запису. Вона містить не лише на-
бір мікрофонів, а також їх розташування, розміщення музикантів відносно один 
одного, інші пояснення. Якщо чути якийсь недолік запису, тоді журі звертаєть-
ся до мікрофонної карти й аналізує, чи була можливість хоча б якось змінити 
звучання у кращу сторону за допомогою технічних засобів. Якщо така можли-
вість існувала, то параметр „техніка звукозапису” отримує меншу оцінку. Коли 
ж нічого неможливо зробити – бал не знижується [4]. 

Художня цінність твору. Немає сенсу слухати технічно правильно зроб-
лений запис, якщо він в естетичному сенсі не представляє музичномистецької 
цінності і виконаний без дотримання відповідного стилю і жанру. Також шкода, 
коли чудово виконаний твір спотворений невдало підібраними під час запису 
звуковими планами, а неповторний, властивий тільки цьому інструменту чи 
співучому голосу тембр зруйновано надмірним застосуванням еквалайзера під 
час запису.  

Незважаючи на високий технічний прогрес у галузі аудіотехнологій, 
якість вихідного матеріалу все одно залежить від звукорежисера. Жоден най-
більш удосконалений програмноапаратний комплекс, нові операційні системи 
не можуть замінити людини і її творчих можливостей! Знання критеріїв якості 
звучання фонограм, зрозуміло, полегшує роботу над звуковим матеріалом і 
спонукає до створення нових звукових образів. Головне – кінцевий результат. 
Творча робота в звукорежисурі потребує належного, прискіпливого й критич-
ного ставлення до неї на усіх етапах проекту. Звукорежисеру необхідно опира-
тись на нові цифрові технології та інноваційні звукотехнічні засоби, а вони, у 
свою чергу, передбачають базис практичної роботи й технічні знання, розумін-
ня музики й наявність художньоестетичного смаку.  
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У статті описано історію появи та становлення ранньої середньовічної англій-

ської драми як основи виникнення трюкового мистецтва; проаналізовано явище літу-
ргійної драми в театральному мистецтві епохи Середньовіччя, значення музичного 
супроводу містерій і міраклів, еволюцію в оформленні сцени, потребу глядачів у ви-
довищності вистав, що й заклало основи для професійного сценічного трюкового ми-
стецтва. 

Ключові слова: трюк, глядачі, літургійна драма, драма епохи Середньовіччя, мі-
стерія, міракль, народження декорації, напівлітургійна драма, видовище, техніка «пе-
ресувного» театру, техніка «театру по колу», паперть, сюжет. 

 
The article describes the history of the emergence and development of early medieval 

Anglotion drama predictors of trick art, analyzed the phenomenon of liturgical drama in the 
drama of the Middle Ages, values of the BGM mystery and miracle plays, the evolution in 
the design stage, the need for viewers entertainment productions that and laid the foundation 
for the professional stage trick art. 

Key words: trick, audience, liturgical drama, medieval drama, mystery, nativity, 
scenery, semiliturgical drama, spectacle, «stationtostation» technique, «theatreintheround» 
technique, scaffold, plot. 

 
Драматичне й театральне мистецтво досягло найбільшого розквіту в ан-

тичному світі, але драма й театр доби Середньовіччя виникли не на його основі. 
Християнська церква заперечувала культурну язичницьку спадщину. Протягом 
багатьох століть носіями елементів театральних дій, вистав були мандрівні ак-
тори та поетиміми, гастріони, жонглери, які показували жартівливі сценки по-
бутового змісту. Церква вороже ставилася до вистав, проте їй судилося 
відіграти певну роль у розвитку середньовічної драми. Щоб парафіяни легше 
сприймали релігійні догми, священики вдавалися до музичних і видовищних 
ефектів, наприклад під час різдвяного богослужіння розігрували поклоніння 
немовляті Ісусові, який лежав у яслах [1, 125]. Елементи інсценізації літургій-
ного тексту сприяли появі культового жанру – літургічної драми, яка з'явилася 
в IXст. (спочатку в Англії, потім у решті країн Європи).  

У XII–XIII ст. драма відокремлюється від богослужіння, і в умовах бурх-
ливого розвитку міст формується її новий жанр – містерія. Постановка містерій 
була справою міських цехів. Відбувалася вона під час свят або в ярмаркові дні, 
проходила частинами й тривала від кількох днів до кількох тижнів. «Вражає 
своїми розмірами французька “Містерія Старого Заповіту”, … що складалася із 
40п'єс. Вона містила величезну біблійну інформацію: про створення світу, грі-
хопадіння Адама і Єви, всесвітній потоп, вавилонське стовпотворіння тощо» [1, 127].  



 442 

У XIII ст. виник міракль, який набув особливої популярності в Англії та 
Франції. Від містерій міраклі відрізнялися тим, що їхні сюжети ґрунтувалися не 
на біблійних текстах, а на легендах. Релігійноповчальна тенденція міраклю ви-
користовувалась для показу шляху розв'язання моральноетичних проблем.  

Театр епохи Середньовіччя народжувався із джерел богослужіння, пер-
шими акторами ставали священики та монахи. Зміст літургійної драми, містерій 
і міраклів ґрунтувався на біблійних сюжетах. 

Церковна драма була важливою формою театрального мистецтва ранньо-
го Середньовіччя. У IX ст. драматизується меса, насамперед меса Пасхального 
та Різдвяного Ранку. Ці дійства являли собою ритуал читання епізодів легенди 
про поховання Ісуса Христа та його воскресіння. «Уже в IX–X ст. для пожвав-
лення різдвяних і великодніх служб у католицьке богослужіння вводилися діа-
логічні переклади євангельського тексту, обмін репліками між священиком, 
який відправляв літургію, і хором священиків, що молилися» [2, 125]. Такі діа-
логи народжують літургійну драму – сцену трьох Марій і ангела біля гробу Ісу-
са, ролі яких виконували четверо священиків. «Слова, алюзії, образи, рухи і 
самі літургійні персонажі залишають зовнішню схожість ритуалу і драми, але 
п'єса має формальний символ, де драматичний метод перетворює вівтар у вів-
чарню, корону свічок – у зірку Народження, склепінчастий дах – у зіркове небо, 
а диякона в Марію або ангела» [5, 8].  

За визначенням Мері Маршалл, літургійна драма за жанром – «пряма пре-
зентаційна форма священної історії, представлена драматичними методами, без 
алегорії, теології або дидактизму» [5, 33]. Автор статті погоджується з думкою 
Карла Юнга про те, що рання християнська драма має міфічні корені, але вона 
не є ані ритуалом, ані драмою [5, 33]. Літургійна п'єса складається з дії, музич-
ного та хорового супроводу. Рухи акторів, міміка, емоційність, костюми та си-
мволічні декорації відрізняють драму від звичайної церковної служби. 
Емоційність і ліризм літургійної драми (співи хору, пісенний діалог, повторю-
ваність музичних пасажів) є обов'язковими елементами, які підкреслюють єд-
ність і закінченість п'єси.  

Кетрін Данн, у свою чергу, посилаючись на фундаментальну працю Ма-
ріуса Сепета, вважає основою еволюції драми музичний діалог. «Сепет визнав, 
що різні форми музичного діалогу є базовою складовою походження драми, у 
тому розумінні, що діалог у формі пісні забезпечив контекст, у межах якого ви-
никла справжня драма» [5, 55]. Літургійні п'єси привертали увагу прихожан пі-
сенним і музичним оформленням.  

Перші літургійні драми містили в собі інсценування окремих епізодів 
Євангелія. У різдвяній літургійній драмі посередині храму ставили хрест, потім 
його загортали в чорну матерію, що означало поховання тіла господнього. Уве-
ликодній літургійній драмі розігрувалася сцена трьох Марій і ангела біля труни 
Христа (їх зображали четверо священиків). Ангел запитував: «Кого ви шукаєте 
в труні, християнки?» – Марії хором відповідали: «Ісуса Назарянина, розп'ято-
го, о небожитель!» І ангел говорив їм: «Його тут немає, він повстав, як перед-
бачив раніше. Ідіть, сповістіть, що він повстав з гробу!» Після цього хор співав 
молитву, яка вихваляла воскресіння Христа. «Постановку» цих епізодів здійс-
нювали духовні пастори, провідні служителі: вони давали точні вказівки вико-
навцям стосовно костюмів, моменту виходу, точного проголошення тексту, 
пересування. 
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З часом літургійна драма стає складнішою. Поступово інсценованих епі-
зодів у літургійній драмі ставало все більше; ускладнювалися й урізноманітню-
валися костюми – до умовносимволічних додавалися побутові; розроблялися 
складні постановочні ефекти й трюки для візуалізації чудес – вознесіння на не-
беса, провалювання в пекло, рух Віфлеємської зірки, що вказує пастухам шлях 
до ясел Немовля Христа, і т.д.  

Складаються певні правила й інструкції щодо тексту, рухів, хорового та 
музичного супроводу. «У «Містерії про Адама» (XII ст.) з її дивною сумішшю 
латини і діалектної місцевої мови, літургійного читання і драматичної презен-
тації, можна побачити гру акторів, яка найповніше реалізовує потенціал зміша-
ного типу «повчання – відповідь» [5, 14]. Такий вид церковної драми називають 
напівлітургійною драмою. Сюжетами для таких дійств стали біблійні епізоди з 
життєвим тлумаченням. Особливо захоплено глядачі сприймали «…сцени з чо-
ртами, які мали назву «дьяблері» [1, 85]. У «Містерії про Адама» чорти весело 
танцюють, зустрічаючи Адама і Єву в пеклі. Релігійність середньовічної літур-
гійної вистави не стримує чи поневолює глядача, вона залишає в душі емоційне 
піднесення. «Характерним емоційним проявом літургійної драми є радість. … 
П'єси викристалізувалися в просту об'єктивну форму радості високих моментів 
християнського року, понад усе Пасхи Христової» [5, 33]. Кожна п'єса почина-
ється і закінчується радістю, глибоко переконує у святості божих намірів. 

Мері Маршалл вважає літургійну драму «релігійною, але не дидактич-
ною» за метою, орієнтовану у напрямі «культу, а не розваги», «серйозною, але 
без трагедійності» за драматичною формою [5, 11]. 

З переходом напівлітургійної драми на паперть (ганок церкви) збільшила-
ся й кількість місць дії, і виконавці розташовувалися на загальній площі майда-
нчика одночасно, в одну лінію. Клерикальні «актори» вже не могли впоратися з 
усім комплексом постановчих і виконавських завдань, до участі в напівлітур-
гійній драмі стали залучати мирян, як правило, на ролі чортів і побутових комі-
чних персонажів, а також – на виготовлення машинерії. 

Організатори літургійних дійств набули постановчого досвіду та стали 
майстерно показувати народу вознесіння Христа й інші євангельські чудеса на 
основі трюкового виконання дії. Наближена до дійсності, з трюковими ефекта-
ми літургійна драма відволікала парафіян від служби, таким чином, сприяючи 
самознищенню цього жанру. 

Не бажаючи відмовитися від послуг театру та не будучи в силах впорати-
ся з ним, церковна влада вивела літургійну драму зпід склепінь храмів на папе-
рті. Народилася напівлітургічна драма (середина XII ст.). І тут церковний театр, 
формально перебуваючи у владі духовенства, підпав під вплив міської юрби. 
Тепер вона вже диктувала йому свої смаки: змушувала давати вистави в дні яр-
марків, а не церковних свят; вимагала повністю перейти на рідну, зрозумілу на-
товпу мову. Піклуючись про успіх, церковники стали підбирати більш життєві 
сюжети, і матеріалом для напівлітургійної драми стали біблійні сюжети з побу-
товим тлумаченням. Додалися й технічні нововведення: остаточно встановився 
принцип симультанної декорації (від франц. – «одночасний»), при якому на 
сцені по прямій лінії встановлювалися одночасно всі необхідні декорації, збі-
льшилася кількість трюків. 

Страсті Христа, його людське страждання лише іноді ставали темою лі-
тургійних п'єс. Існують тільки три середньовічні латинські версії дійств про 
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страсті Ісуса Христа. Тема страждань у літургійній драмі з'явилася повною мі-
рою в пізньому Середньовіччі. 

Однак, незважаючи на все це, церковна драма продовжувала зберігати ті-
сний зв'язок із церквою. Драму ставили на паперті на церковні кошти, її репер-
туар складався духовними особами. 

У XIII ст. виник новий релігійний жанр – містерія, виконавцем якої був 
міський люд. Окремі епізоди величезної театральної вистави виконували пред-
ставники різних міських цехів. При цьому містерія давала можливість кожній 
професії проявити себе якомога повніше. 

Містерії розвинули театральну трюкову техніку, сформували в народі 
стійкий інтерес до театру, сприяли формуванню деяких особливостей ренесан-
сної драми. 

На відміну від ранньої літургійної драми, у якій акторисвященики співали 
довгі пасажі, міраклі та містерії не мали значної кількості великих музичних ін-
терлюдій. Музика не була головною в драмі: вона слугувала декоративним еле-
ментом. Будьякі пісенні або інструментальні вкраплення мали на меті зробити 
драму експресивнішою, тобто музика в драмі зберігала емоційність. 

«Платформа, яка являла собою небеса, була головним місцем, звідки лу-
нала музика. Більшість вокальних партій співав хор ангелів, розміщений на 
платформі. Музики теж знаходилися там, і звідти грали siletes і pauses. Silete – 
це музичний фрагмент, який використовувався, щоб заспокоїти глядачів, а 
pause – будьяка музична інтерлюдія» [5, 81]. Говард Майєр Браун відзначав, що 
існує «…один манускрипт, який представляє оригінальні мініатюри Хуберта 
Калло та Жака де Молля, де зображена сцена з міраклю “Страсті” у Валенсії 
1547 р. Платформа, піднята над землею, навіть має назву lieu jouer silete – місце 
для гри пересувного ладу. Час від часу читці в п'єсі повторюють текст: 
“Adoncques se doit resonner une melodуe en Paradis” (“Музика повинна звучати в 
унісон з мелодією раю”), або іншу подібну фразу» [5, 81–82]. 

Хор іноді переміщувався з платформи на інше місце, якщо, наприклад, 
«…актори закликали хор іти до небуття: “Cy doivent ester advertis ceulx qui 
chantent les motez en Paradis? De descendre de Paradis et elx en aller un limbe, pur 
chanter ung motet, quand on leur dira” − тут ті, хто співає релігійні пісні повинні 
(йти до раю), а ті, хто на шляху до небуття, повинні співати релігійні пісні, тоді, 
коли їм скажуть» [5, 82]. 

Частини тексту, які співали латиною, були запозичені від священної слу-
жби – меси. «У «Містерії Пристрастей» Арнола Гребана переважають церковні 
гімни. Ангели співають: «Veni creator spiritus» («Прийди, творець Духа») або 
«Vexilla Regis» («Знамена володаря»). Ці гімни зустрічаються найчастіше в сце-
нах, де ангели спускаються на землю. Гімн подяки «Te Deum lsudamus» («Тебе 
оспівуємо, як Бога») виконується як на сцені, так і в церкві, відразу після закін-
чення фінальної промови, і майже неодмінно завершує містерію» [5, 82]. Го-
вард Браун, посилаючись на сучасне видання «L'Incarnation et la native´ de Notre 
Sauveur et Redempteur Jesus Christ» («Переродження і народження нашого Спа-
сителя і Іскупителя гріхів наших»), вважає, що «…музика для чотирьох частин 
п'єси … схожа на музичні партії фламандського міраклю «Житіє Святого Тру-
дона». Обидва манускрипти, написані в монастирі святого Тронда біля міста 
Леже в 1565 і 1566 рр., містять фламандський текст і латинський переклад, до 
якого місцевий хормейстер Джин Вренкен додав гімн «In fata dum concesserit» 
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(«Доки доля не станеться») [5, 83]. Схема музичного супроводу не відрізнялася 
від будьякого іншого твору XVI ст., а лише імітувала стиль. «Таким чином, 
можна зрозуміти, що поліфонічна музика, написана для священної п'єси, не ма-
ла жодних стилістичних штрихів» [5, 83]. Місцеві хормейстери не змінювали 
композицію та схему музичного супроводу. «Музика, яка підходить і, так би 
мовити, уже під рукою, могла легко бути використана в необхідних місцях» [5, 
83]. Улюблені публікою музичні елементи повторювалися в різних частинах 
міраклю або містерії в різні дні. 

Розташування небесного хору ми бачимо на відомій мініатюрі Жана 
Фойє, яка є ілюстрацією до «Містерії Святої Аполлонії». Ця ілюстрація середи-
ни XV ст. схожа з архівними описами та може вважатися ілюстративним при-
кладом типової музичної композиції містерії раннього Середньовіччя. «З лівого 
боку піднята платформа уособлює небо. Порівняно маленький хор ангелів гру-
пується навколо Бога; органіст і декілька інших музикантів стоять і сидять у 
передньому ряду плахи. Менестрелі грають на різних духових інструментах: 
трьох трубах, двох корнетах і одній волинці. Головні музиканти заховані за ла-
штунками, і ангели тримають інструменти в руках, імітуючи гру. Таке розта-
шування є звичайним» [5, 84]. 

Цікавим музичним супроводом є фанфари труби. «У містерії 1509 р. «Des 
trois doms» («Три будинки») хор, співаючи літанію з рефреном «Lucifer, exaudi 
me» «Почуй мене, Люцифере») … викликає Люцифера з когортою. Епізоди пе-
кла вимагали звукових ефектів замість музики. … Шуми із пекла іноді створю-
валися трубами органа та барабаном, а іноді металевими трубами, барелями, 
заповненими камінням або порохом. Але інструменти не лише імітували бісів-
ські звуки. Звуки фанфар використовувалися, щоб заповнити паузи. Наприклад, 
вони … передували початку п'єси. Сурмачі грали в процесії, яка супроводжува-
ла акторів з дому або від церкви, де співали попередню месу, до місця, де мала 
відбутися вистава. Під час самої п'єси сурмачі виконували декілька ролей. По-
перше, фанфари труби означали не тільки прибуття і від'їзд королівських осіб, а 
також передували королівським декретам та іншим громадським повідомлен-
ням. Тому в містерії 1509 р. «Des trois doms» («Три будинки») персонажу під 
назвою La Trompette (Тромбон) довелося прочитати вголос декілька законів, 
оголошених його працедавцем, губернатором Відня. Щоразу він починав з по-
трійної фанфари, можливо, з такої, що передувала будьякій прокламації XV–
XVI ст. Декілька siletes de trompettes (пауз за участю тромбона) відбуваються, 
коли важливі особи прибувають або залишають місця для глядачів, і це, поза 
сумнівом, також фанфари» [5, 86–87].  

Таким чином, традиційні види місця дії: милосердний, пасторальний, де-
монічний і королівський, а також перехідні паузи отримали музичний супровід 
у масштабних релігійних видовищах, що підготувало підґрунтя для гармоній-
ного поєднання музики та трюкового сценічного мистецтва. 

Хоча більшість середньовічних п'єс втрачена, деякі все ж збереглися. Зо-
крема, літургійні п'єси, мораліте, п'єси про житіє святих, проміжні епізоди – ін-
терлюдії. Такі п'єси являють собою, насамперед, діалог, а не схему розміщення 
та побудови видовища.  

Алан Нельсон [5, 120], вивчаючи сценічні ремарки та діаграми в рукопи-
сах, зробив спробу реконструкції драми й сценічного облаштування. Він поділяв 
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місця дії у виставі на «локалізовану та нелокалізовану площі дії» [5, 117]. «Ло-
калізована площа, domus, locus, sedes – «розташування» латинською або place − 
місце, room − кімната, hall − приміщення, house − будинок англійською мовою, 
показана характерною частиною декорації: престол, вівтар, завіса або навіть де-
тально розроблена архітектурна споруда. Нелокалізованою площею дії, з іншо-
го боку, може бути будьяке місце, що знаходиться за межами місця дії. Вона 
отримала латинську назву platea» [5, 117]. Алан Нельсон запропонував викори-
стовувати латинські терміни locus і platea для позначення локалізованої та не-
локалізованої площі дії. 

«Platea відображала обмежену або відмежовану центральну частину у 
відносно постійному театральному колі або просто “зелень” чи “вулицю”, як у 
знаменитій сценічній ремарці з циклу Ковентрі: “Here Erod ragis in the pagond 
and in the street also” (“Тут цар Ірод іде в люди і на вулицю теж”). Locus – за-
звичай, з іншого боку, був часто піднятою платформою, стаціонарною плахою 
або навіть фургоном» [5, 118]. Такий різновид сцени був названий «пишним 
видовищем».  

Деякі фургони мали чотири колеса та були, безсумнівно, механічно недо-
сконалими пристроями для руху. Вони використовувалися як основна сцена ви-
стави. Архітектурна споруда знаходилася на помості фургона та слугувала, 
таким чином, дахом і декорацією дійства. Частина дії навіть проходила на даху, 
який символізував небо: «Бог на троні, ангели в хорі або Христос у Сходженні» 
[5, 120]. Площа знизу фургона могла бути використана в частинах містерії, де 
йшлося про пекло. 

Місце навкруги фургона або допоміжні платформи застосовувалися як 
нелокалізована площа дії. Алан Нельсон посилається на Гліна Вікема [5, 121], 
який переконує, що «…локалізація дії була іноді розширена за допомогою дру-
гого фургона, вільного від театральних декорацій і розміщеного поряд. Деякі 
записи з циклу Ковентрі підтверджують це. Вони вказують на спеціальні плахи, 
які мали два регулярні колеса і як мінімум один trendyll – колесо ливарника, 
щось подібне на pushcart – ручний візок» [5, 120]. 

Вистави середньовічних містерій відбувалися й оформлювалися порізно-
му. «Плахи або фургони були розвернуті на дистанції один від одного, для того 
щоб глядачам було зручно переміститися від однієї дії до іншої» [5, 22]. 

В Англії традиційно фургони найчастіше розташовували по колу. Завдяки 
цьому глядачі дивились містерії без зміни положення. Такий варіант розміщен-
ня вистави отримав назву theaterintheround – кільцевий, або театр по колу. «Мі-
ніатюра «Мучеництва Святої Аполлонії» Жана Фойє зберігає кругові 
характеристики» [5, 122].  

Плахи для «пишних видовищ» демонтували наприкінці кожного сезону, 
тоді як фургони були потрібні як для процесії, так і для вистави. Фургони пере-
міщувалися з площі на площу, завдяки чому п'єсу можна було повторювати в 
різних частинах міста. 

Отже, можна зробити такі висновки: 
– середньовічний театр є складною системою поєднання релігійного та 

світського світогляду; 
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– літургійна драма – це вид середньовічного спектаклю на великодню чи 
різдвяну тему, де акторами були священики та ченці. Літургійна драма має мі-
фічні корені, але не є звичайною церковною службою;  

– з появою напівлітургійної драми театр відокремився від богослужіння. 
Сюжети біблійних епізодів отримали життєве тлумачення. Побутова обробка 
біблійного тексту потребувала нових костюмів, відповідних декорацій, викори-
стання в тексті місцевої, діалектної мови, видовищних спец ефектів; 

– релігійність середньовічної вистави не пригнічувала глядачів, а сприяла 
їхньому емоційному піднесенню. Містерія як форма масового театру мала релі-
гійний зміст; 

– музичний супровід з'являвся в таких епізодах містерії: у пасторальному 
(зображення щасливого пастуха або ангелів на небі), демонічному (зображення 
Люцифера та чортів), королівському (приїзд і від'їзд королівських осіб) з метою 
підсилення емоційного враження; 

– терміни locus і platea існують для позначення локалізованої та нелокалі-
зованої площі дії в середньовічній виставі; 

– «кільцевий» театр, або театр по колу, – варіант розміщення й оформ-
лення сцени середньовічного театру в Англії. Дії відбувалися на розділеному на 
відділення колі, високого помосту (платформі на фургоні) й одночасно внизу – 
на землі в центрі кола, який був відкреслений цим помостом; 

– містерія стала вираженням процвітання середньовічного міста. Вона 
виросла з так званих «мімічних містерій» − міських процесій на честь релігій-
них свят і урочистих в'їздів королів. Із цих святкових дійств поступово склалась 
майданна містерія, яка використала попередній досвід середньовічного театру; 

– явище виставимістерії сприяло розвитку театрального мистецтва, тому 
що містило в собі елементи самодіяльної сценічної творчості; 

– містерія розширила тематичний діапазон середньовічного театру. Міс-
терія збагатила театр сценічним досвідом, який був використаний пізнішими 
жанрами епохи Середньовіччя;  

– активна участь у містеріях пересічних громадян пробудила серед людей 
зацікавленість театром і заклала основи професійного сценічного трюкового 
мистецтва.  
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СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ У СИСТЕМІ  

УКРАЇНСЬКОЇ ОБРЯДОВОЇ КУЛЬТУРИ 
 
У статті аналізується весільна обрядовість українців у відповідності до соціо-

культурних детермінант життєдіяльності сім’ї на сучасному етапі. Розглядаються теа-
тральні елементи у весільних обрядах, зв'язок обряду з театралізацією і грою.  

Ключові слова: весільна обрядовість, свято, театралізація, сім’я, шлюб. 
 
It is analyzed wedding rituals of Ukrainians according to social and cultural notions 

of contemporary family. It is viewed theatrical elements in wedding rituals, connection of 
ritual with theatricalization and play.  

Key words: wedding rituals, holiday, theatricalization, family, marriage.  
 
Актуальність проблеми визначається кризовими моментами життя в 

Україні, які посилюють інтерес до народної культури як духовного джерела з 
метою виявлення її впливу на різні аспекти життя соціуму та прогнозування 
подальших моделей розвитку. Нині формується нова парадигма сімейних від-
носин. У весільній обрядовості українців відбуваються процеси трансформації 
в напрямі європеїзації шлюбного ритуалу. Водночас зникають мальовничі й ви-
довищні елементи канонічного весільного комплексу українців. 

У даній статті використовуються праці Ю. Денисенко, А.Г. Павлова, 
М.В. Примуша з проблематики сучасної сім’ї; фундаментальне дослідження обряду 
– В.Ф. Ятченко; театральні елементи в іграх та обрядах – Р.Я. Пилипчука; транс-
формація та архетипові мотиви весільної обрядовості – З.О. Босика; дослідження 
сучасного весілля в Україні – М.В. Крипчука, В.Б. Матушенка, Н.О. Петрової.  

Мета даної статті – визначення процесів трансформації сучасної весі-
льної обрядовості українців крізь парадигму сімейних відносин. 

Концентрація дослідників останнім часом на етнологічному аспекті про-
блеми залишила поза увагою низку важливих питань щодо трансформації укра-
їнського весільного обряду на сучасному етапі. 

Соціокультурними факторами такої трансформації виступають зміни у 
суспільній свідомості, обумовлені глобальними суспільними реформами. Од-
ним з найважливіших соціокультурних факторів, який впливає на формування 
сім’ї, є менталітет як динамічне утворення, тісно пов’язане із зовнішніми впли-
вами як на особистість, так і на співтовариство в цілому. 

Український менталітет — це діалектичний процес становлення і еволю-
ції. Деякі ментальні особливості протягом часу заперечуються, інші (які мають 
здібність інтегруватися в іншу ментальну парадигму, але зі збереженням домі-
нантних цінностей) народжуються. Найсуттєвіші риси менталітету української 
нації відбиваються у сімейних відносинах, які базуються на традиціях мораль-
ноетичних комплексів, що мають якість моральних імперативів і несуть значне 
світоглядне навантаження.  



 449 

М.В. Примуш визначає шлюб як суспільно визнаний і схвалений союз 
між двома дорослими індивідами. Інститут шлюбу втілює певні соціальні нор-
ми, визнання кола прав та обов’язків подружжя стосовно один одного, до дітей, 
майна, оточення. Досліджуючи сім’ю як важливий соціальний феномен, він за-
значає, що останні дватри десятиліття на Заході (і в Україні також) набуває де-
далі більшого поширення, особливо серед молоді, так званий феномен 
співжиття (конкурбінат). Співжиття – це коли двоє людей живуть разом, маючи 
між собою сексуальні стосунки, але не одружуються. Співжиття стало широко 
практикуватися в студентському середовищі. Здійснені у США дослідження 
показують, що близько однієї чверті студентів живуть там із партнерами, з яки-
ми перебувають у сексуальних стосунках протягом певного періоду навчання в 
коледжі або університеті. Цікавим є той факт, що в Україні більшість молодих 
людей ставляться до співжиття як до «пробного шлюбу» [8]. 

У розумінні змісту понять сім’ї та шлюбу існує певна різниця: перше ви-
являє себе складнішою системою когнітивних, емоційних та вольових відносин, 
аніж друге. Цікавою є думка Ю. Денисенко стосовно значення сім’ї для розвит-
ку особистості й співтовариства в цілому: «У філогенезі сім’я постає, переду-
сім, як первинний, найдавніший соціальний поліфункціональний інститут, 
агент соціалізації (засвоєння норм і цінностей конкретного суспільства), а в он-
тогенезі – як мала, переважно референтна, контактна, соціально первинна гру-
па» [2, 125], тобто «внутрішньосімейні стосунки стають однією з універсальних 
еволюційних структур, важливим контекстом формування ідентичності. База-
льна потреба в самоповазі людини задовольняється переважно через групову 
(сімейну) приналежність, відповідаючи на питання «Хто я?», «З ким я?» та 
розв’язує проблему особистісної визначеності» [2, 129]. 

У загальному вигляді соціокультурними детермінантами життєдіяльності 
сім’ї виступають: особливості сімейної політики в державі, геополітичні факто-
ри, процеси етнокультурної динаміки, глобалізація, тиск соціального середо-
вища, моральні цінності, культурноісторичні умови, рівень урбанізації, 
домінуючі моделі й типи сім’ї тощо. Для України, на загальному тлі динамічно-
го скорочення населення, характерними, на думку Ю. Денисенко, є «зниження 
показників шлюбності (панує так звана прокреативна етика: шлюб краще укла-
дати, але не обов’язково, мати дітей бажано, але коли їх немає, то це не анома-
лія), старіння населення, зростання кількості розлучень (одна з причин – 
моральна толерантність суспільства щодо цього феномена) та самотніх людей, 
зміни в ієрархії цінностей жінок, соціальнопсихологічне налаштування на мож-
ливу тимчасовість шлюбного поєднання (зменшення середньої тривалості 
шлюбу), зростання значущості сімейних групових характеристик, егалітариза-
ція (біархатність) внутрішньосімейних зв’язків, зменшення ролі зовнішніх і 
зростання внутрішніх регуляторів поведінки членів сім’ї (тенденція до доміну-
вання, боротьба за владу між партнерами, неузгодження рольової поведінки, 
негнучкість сімейних норм тощо)» [2, 128]. 

Як бачимо, надані характеристики позначені знаком «мінус», окрім однієї – 
«зростання значущості сімейних групових характеристик». Ця ситуація спосте-
рігається не тільки в Україні, а взагалі в Європі. Внаслідок цього, як пише 
А.Г. Павлов, «західна людина нічого не може запропонувати суспільству, що 
розпадається, позбавлене етичних імперативів, в якому інститут сім’ї дискреди-
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тований. Таке суспільство приречене на депопуляцію і анархію. Як відомо, си-
льне, монолітне суспільство складається з міцних сімей. Тому в протистоянні 
цивілізацій успіх матиме та, в основі якої лежить міцна сім'я. І цілком ймовірно, 
що через декілька десятиліть (а може й років) блакитний прапор Європейського 
союзу буде замінено на зелений» [5]. 

Сьогодні об’єктивні зміни в суспільстві, у стосунках між чоловіком і жін-
кою змінили також і підхід до весільної церемонії. Весільні обряди втратили 
свою актуальність. Зараз багато в чому ці обряди стали розвагою, жартом або 
шоу. Водночас з культурологічної точки зору значення весільної обрядовості 
важко переоцінити.  

У давнину набуття нареченою і нареченим нового для них статусу дру-
жини і чоловіка під час весільних обрядовій отримувало в такий спосіб найви-
щу й найавторитетнішу санкцію. Відтак шлюб визнавався освяченим і дійсним. 
У цьому – найглибше коріння того факту, що й дотепер шлюб вважається дійс-
ним тільки тоді, коли він засвідчений відповідною державною (або церковною) 
інституцією, а не тоді, коли відбулось весілля або коли пара людей почала вес-
ти спільне життя. 

Можна на сто відсотків погодитися з В.Ф.Ятченком, що «найповніше лю-
дина себе зреалізовує тоді, коли відчуває, що в її життєво важливих діях чи 
найсокровенніших помислах відбувається сплав минулого і майбутнього в су-
часному, як це трапляється, наприклад, у момент молитви. Людина виходить 
тоді за межі себе теперішньої й себе земної. Це саме відбувається і в моменти 
проведення обряду (якщо він ще не вихолостив у свідомості його учасників 
свого духовного змісту і не перетворився на порожній ритуал). Обряд емоційно 
поєднує людину з попередніми поколіннями, маніфестує прилучення її до чо-
гось вищого, значимішого, ціннішого, аніж вона сама або ті обставини, в яких 
вона наразі перебуває. Тоді людина відчуває себе міцно, надійно, комфортно. 
Тоді вона здобуває сенс власного існування, розуміння значимості й справдеш-
ності своїх вчинків» [9]. Можливо, трансформація сучасної весільної обрядово-
сті у напрямку скорочення, втрати первинного змісту, знищення (наприклад 
передвесільних обрядів) певною мірою впливає на значення сімейних цінностей 
і на міцність сімейних відносин між молодим подружжям.  

Якщо згадати, що сім’я – це маркер засвоєння норм і цінностей конкрет-
ного суспільства, то важливим (і малодослідженим) аспектом є формування со-
ціальної дистанції між соціальними групами та людьми з різним соціальним 
статусом через обрядові дії, який вивчає В.Ф.Ятченко. Він наполягає, що «тра-
диції встановлення соціальної дистанції між людьми, заманіфестованими обря-
дами, витворюють і підтримують стосунки, засновані на визнанні гідності 
особистості, й у такий спосіб беруть участь у формуванні почуття власної гід-
ності людини. Не менш популярні й приклади дотримання такої «дистанції» під 
час весільної обрядовості: триразові звернення до батьків чи старост з прохан-
ням здійснити ту або іншу дію тощо. Зневаження такого штибу дистанції, 
«спрощення» умовностей веде, звичайно, до рівності й демократичності у сто-
сунках. Але значно більшою мірою ця рівність наближує стосунки до аміко-
шонства, до примітивного панібратства, до рівності на поземі культури 
найвідсталіших і найпримітивніших у моральному сенсі членів соціуму» [9]. 
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Сучасне весілля більшою мірою тяжіє до театралізації, є зразком масово-
го театралізованого видовища, але обряд і мистецтво пов’язані між собою на 
кількох рівнях: поперше, обряд, особливо весільний, збагачений музикою, спі-
вами, танцями, поетичними і жартівливими текстами, образами декоративноу-
житкового мистецтва тощо; подруге, в обряді людина діє у сакральному 
просторі, використовуючи магічні предмети… і, як і в мистецтві, залучається 
до квінтесенції сюжету, що проживається «тут і зараз».  

Функції обрядів, ритуалів та інших сакральних дійств полягають в емо-
ційноціннісному об’єднанні минулого, сучасного та майбутнього. Відтворюючи 
минулий сюжет, переживаючи теперішнє та моделюючи майбутнє, обряд ство-
рює художні образи. Весільний обряд переважно і являє собою вічноповторю-
ваний сюжет, який припускає можливість звернення до потенціалу різних видів 
мистецтва. 

Важко не погодитися з З.О. Босик, що «народна обрядовість становить 
найдавніший, вихідний пласт національної культури і завдяки притаманній їй 
консервативності й стійкості доносить до наших днів світоглядні уявлення пев-
ного, у даному разі українського, етносу в сконцентрованій і доволі незмінній 
формі. Через поєднання в народних обрядах і ритуалах танцювальних, музич-
них, пісенних, поетичних, зображувальних, традиційновжиткових елементів їх 
можна розглядати як синкретичні мистецькі форми, естетичне насичення яких є 
невід’ємним їхнім складником» [1, 150]. 

Як засвідчують зібрані З.О. Босик [1] у польових дослідженнях матеріали, 
кожна дія, що передувала весіллю, супроводжувала його, кожна використову-
вана під час розлогих у часі, подеколи на багато днів, церемоній мала викону-
ватися за суворими зразками, саме в такій, а не іншій послідовності, з усіма 
ритуальними елементами. І кожна дія включала в себе музичні, вокальні, по-
етичні, пластичні компоненти, пов’язані у своєрідний «архітектурний» узор. 
Невипадково дослідники українського весілля називають його оперою або дра-
мою. Оскільки в ньому звучать хори, монологи, є народні танці, благословення 
та повчання, пісні та ігри. 

Стосовно гри слід зауважити, що цей феномен культури не тільки і не 
стільки розвага, скільки сакральне дійство і спосіб осмислення світу, насліду-
вання людьми один одного, тварин чи навіть природних явищ, схильність до 
відтворення в жестах і мові побаченого і відчутого — все це властиве суспільству 
на всіх етапах його розвитку. В Україні з давніхдавен зберігалися театральні еле-
менти в народних обрядах та іграх, синтетично поєднаних з піснею і танцем. 

У своїй статті «Театральні елементи в іграх та обрядах» Р.Я.Пилипчук ви-
значає, що українське весілля умовно поділялося на дії (сватання, заручини, ве-
сілля, пропій), характеризувалося поєднанням та взаємопроникненням 
трагічних і комічних елементів – смутку, жалю та сміху і жарту, об’єднувало 
велику кількість дійових осіб (молоді, їхні батьки, свати, дружки і дружби то-
що). Також весільна драма поділяється на словесну і хорову частини. Драмати-
чний елемент відтворювався у діалогічному стилі, полягав у наявності окремих 
цілком самостійних і завершених сценок [7]. 

Нині весілля в Україні зберігає своє важливе, сакральне значення як пе-
рехід від одного (дівочого чи парубочого) життя до іншого (родинного), зі сво-
їми радощами і обов’язками. Молодь стоїть перед вибором – слідувати 
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традиціям, обрядам, ритуалам чи ні, і яким саме: прадавнім або сучасним, в 
яких парадоксальним чином переплелися язичницькі, християнські та атеїстич-
ні погляди. 

На думку В.Б. Матушенка, «багато молоді зараз прагне провести весілля 
за народною традицією і давніми звичаями, та на жаль, не знає, як це зробити. 
Періоди безпам’ятства, безвідповідальності, чужинські вихори з космічною 
швидкістю стирають з обличчя землі і народної пам’яті сліди найкоштовніших 
духовних та матеріальних здобутків предків. Тож маємо рятувати нашу націо-
нальну свідомість, бо надто довго й навально лунає подзвін по нашій історії, 
нашому сьогоденню і навіть нашій прийдешності. І порятує нас чисте джерело, 
що поїть коріння дерева життя українського народу» [4, 3].  

Нині спостерігаються певні відмінності у проведенні весілля на селі й у 
місті. У сучасному сільському весіллі в Україні весільний ритуал як форма 
укладення шлюбу не втратив свого значення, зберігає традиційну структуру і 
поділяється на цикли. Кожний цикл складається з обрядів, більшість з яких (по-
чинаючи з другої половини ХХ ст.) поступово втрачає релігійномагічний зміст, 
санкціонуючу значимість, перетворюються в розважальноігрові дії. Але деякі 
обряди виявилися дуже живучими.  

Досліджуючи українську традиційну весільну обрядовість Одещини, 
Н.О.Петрова підкреслює, що весілля і на початку ХХІ ст. не відбувається без 
ритуального весільного хліба, випеченого з дотриманням традиційних форм. 
Обрядовість, пов’язана з випіканням короваю, шишок тощо в наш час значно 
спрощена, оскільки весільне печиво, коровай нерідко виготовляються у конди-
терських, кафе чи ресторанах на замовлення. Проте варто зазначити, що конди-
тери при цьому дотримуються місцевих звичаїв та народних форм, що 
забезпечує збереження локального різновиду весільного печива. У сільській 
місцевості ще широко побутує звичай випікання його в домашніх умовах. Збе-
реглися і функції обрядового хліба. Ним освячують майже всі обрядові весільні 
дії, з ним запрошують на весілля і проводжають наречених до шлюбу, обдаро-
вують короваєм гостей [6, 11]. 

Якщо у сільському весіллі обрядова основа зберігається, то у місті (особ-
ливо по великих містах Східної України) весілля більшою мірою тяжіє до шоу. 
Як слушно зауважує М.В. Крипчук, «проблема полягає в руйнуванні народної 
традиції, у втраті джерел її розвитку. Адже етнічна традиція за сприятливих 
умов розвивається позитивно, натомість за несприятливих – поступово 
спрощується і врештірешт зникає. Багато з традиційних елементів трансфор-
муються, штучно втрачають свій первісний вигляд, внаслідок чого спотворю-
ються істинні основи» [3]. 

Слід звернути увагу на специфіку використання народного обряду з ком-
плексом ритуальних дій під час організації сучасного весілля у місті, а саме, за-
стосування обрядових дій з мінімальним відхиленням від першооснови. За 
інших умов змінюються акценти і відбувається розмивання меж традиційної 
культури. Сучасні постановники весільного свята здебільшого поверхово вирі-
шують дане питання.  

Нині дедалі популярнішими стають тематичні весілля на основі різних 
художньолітературних міфів і легенд, постановники яких надають їм статусу 
пам’яток давнини, намагаючись відтворити власне бачення обряду і використо-
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вуючи авторський варіант театралізації. Відповідно подібні модерні твори, на-
писані часто без розуміння самого духу народу та його образної символіки, на 
жаль, руйнують природну народносвітоглядну систему.  

На думку М.В. Крипчука, під час постановки масового театралізованого 
видовища (яким є сучасне весілля) з елементами обряду слід йти зовсім іншими 
шляхами. Він пропонує «трансформувати обряд, створити нову сучасну театра-
лізовану модель. Саме театралізація тут посідає перше місце, оскільки слід 
відшукати нове бачення й прочитання давніх народних традицій. Режисер і 
сценарист мають звернути особливу увагу на основні композиційні закони цілі-
сності й стильової єдності видовища. Крім цього, має відчуватися зв’язок зміс-
тової основи обряду з конкретними історичними подіями, суспільними подіями 
(народний святковий календар). Режисер має врахувати специфічні особливості 
проведення театралізованого дійства в реальних просторовочасових умовах (у 
селі, районному центрі, місті тощо), тобто використати принцип географічного 
«прив’язування» постановки. Зважаючи на зазначені позиції можемо дійти ви-
сновків, що даний жанр театралізованого дійства вміщує трактування поняття 
«традиція» не лише як передавання досвіду, але й як своєрідну розумову ево-
люцію. Адже мова не про те, щоб утримати минулий час. Найяскравіше в на-
родній творчості можна втілити на сцені в ретроспекції, не доводячи до 
абсолюту» [3]. 

У сучасному весіллі суворо регламентована послідовність певних обрядів 
не збереглася. Нині це свято організують творчі працівники Рагсів, Палаців од-
руження, весільних агенцій, Eventмайстерень тощо, які використовують окремі 
елементи традиційного весільного обряду, щоправда у досить зміненому вигля-
ді. Тому в сучасному весіллі можна виділити наступні етапи: передвесільний 
(пропозиція руки і серця, знайомство сімей, заручини, дівичвечір, парубочий 
вечір); весілля (викуп нареченої, весільний кортеж, церемонія реєстрації браку, 
весільне гуляння); післявесільний (другий день, візити, весільна мандрівка).  

Таким чином, весільна обрядовість українців на сучасному етапі як соціо-
культурний феномен поєднує традиційні (обряд) елементи і театралізацію. У 
святковорозважальних формах весілля спостерігаються певні тенденції розвит-
ку й удосконалення за умови збереження елементів весільного обряду, який ду-
ховно збагачує сучасну людину. Тут слід особливу увагу приділити реконструкції 
святковообрядового дійства, ураховуючи сучасну соціокультурну ситуацію. 

Перспективним напрямом досліджень української весільної обрядовості 
може стати її зв’язок з мистецтвом, театральним зокрема.  
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Увага до проблем культури стала знаковим явищем для гуманітарних 

знань кінця ХХ – початку ХХІ ст., адже в саме цей період зміни відбуваються з 
більшою швидкістю і кардинально трансформують усталену картину культур-
ного життя, до яких суспільство не встигає звикнути. Культура є безперервним 
процесом інтерпретації, що постійно оновлює вже утворені смисли. І чим далі, 
тим більше розвиваються її форми, тим складнішим стає аналіз специфічних 
зсувів в логіці культури, в мистецтві. 

Безперервний потік таких зрушень у цілому і становить основу для гло-
бальних змін, в тому числі і зміну історичних парадигм. Але жодний історич-
ний процес не може бути зображений у вигляді простої синусоїди, в ній завжди 
можна виділити нескінченну кількість осей, і по всіх цих осях будуть відбува-
тися зміни, які описуються найрізноманітнішими кривими. Сьогодні необхідно 
знайти або доповнити механізми «передбачення» шляхів формування культури, 
що вимагає від дослідників перемістити центр уваги на численні мікрозміни.  
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Сучасних дослідників все більше привертає питання характеристики тем-
поральної мінливості культури (Л. Вайт, А.Л. Кребер, П. Сорокін, Е. Дюркгейм 
та інші), а з розвитком теорії самоорганізації матерії, трансформації складних 
систем збільшується інтерес до розгляду проблем культурних змін (М. Каган, 
Ю. Лотман, М. Князєва, С. Курдюмова тощо). Також треба виділити праці зага-
льнонаукового характеру, які дозволяють виявити специфіку динамічних змін 
різних культурних феноменів (А. Арнольдов, П. Гуревич, Б. Єрасов, М. Злобін, 
Л. Іонін, Т. Кузнецова, Е. Маркарян, О. Орлова, А. Флієр). Вагомим внеском у 
вивчення теорії динаміки культури стали роботи вітчизняних дослідників 
В. Шейка, Ю. Богуцького, К. Іванової.  

Коли йдеться про зрушення в культурі, то мають на увазі будьякі якісні 
зміни і найбільш помітними стають ті, що проходять в межах полюсних опози-
цій. Така думка належить російському філософу А.С. Ахієзеру, який вважає, що 
дуальна опозиція є вихідною клітинкою діяльності, «між полюсами якої розі-
груються всі комедії та трагедії» [1, 3].  

Автор даної розвідки орієнтується на розуміння культури як системи, в 
якій можна виділити три простори – простір духовної культури, простір матері-
альної (природної) культури та художній (мистецький) простір, кожний з яких 
має своє внутрішнє неоднорідне змістовне наповнення. Серед безлічі таких змі-
стів ми відокремлюємо опозиційні зіставлення, які притаманні мистецькому 
простору – «мистецтво – не мистецтво», «елітарне – масове», «канон – евристи-
ка» тощо. 

Серед культурологічних пошуків останніх десятиліть значного розвитку 
набуває проблема формування і становлення мистецтва України ХХ ст., адже 
стрімкий історичний рух, політичні події не залишають осторонь найбільш «ре-
агуючу» складову культурного простору – мистецтво. Сучасний мистецтвозна-
вчий дискурс постійно поповнюється дослідженнями науковців, які 
звертаються до проблем висвітлення основних культурних подій та особливос-
тей розвитку мистецтва різних регіонів України. Ці питання докладно розгля-
нуті у роботах останніх років В. Сидоренка, О. Роготченка, О. Горобця, 
О. Котової та інших.  

Як зазначалося, культурна динаміка залучає різні механізми змін, які 
впливають на загальну картину нового буття культурного простору. Тому осно-
вною метою пропонованої статті є вивчення динаміки змін мистецького прос-
тору та виявлення її особливостей, які представлені опозиційними зіставленнями 
категорій «мистецтво – не мистецтво» (або «художнє – нехудожнє»), «елітарне – 
масове», «канон – евристика», «сакральне – профанне», «центр – периферія» на 
основі багатого фактологічного матеріалу сучасного мистецтвознавчого дискурсу. 

Можна згадати, що на початку ХХ ст. теоретиками мистецтва проводи-
лись пошуки філософських обґрунтувань авангарду. Було виявлено, що для 
нього «характерні суперечливі уявлення про сутністьлюдини, особистості, ін-
дивідуальністі, а саме: людина – божевільна (дикун, варвар, тварина) і людина – 
раціональна (абсолютна, досконала); людина – Бог і людина – Ніщо, людинап-
ророк і месія; людина оновленої вільної художньої свідомості і консерватор; 
співвідношення матеріальної і духовної основ людини» [11, 13]. Отже, сама 
внутрішня сутність модерну була заснована на «хиткій» конструкції полярних 
значень.  
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Як зазначає В. Сидоренко, для українських митців у першій третині ХХ 
ст. ідеї авангарду були співзвучні революційним ідеям. «Основоположні прин-
ципи супрематизму, футуризму чи конструктивізму на перших порах активно 
протиставлялися радянськими ідеологами салонному мистецтву буржуазного 
суспільства» [10, 8]. На офіційному рівні авангард підтримував Пролеткульт, 
створений в 1922 р. Минуло зовсім небагато часу і ці течії було оголошено поза 
законом як декадентські; формальні експерименти радянських авангардистів 
розуміють як пагубний вплив західного мистецтва, сприймають як антирадян-
ські, що призводить до знищення творів майстрів. 

Перші директиви після революції були присвячені регулюванню відносин 
між владою та культурою. Партія знаходилася у боротьбі за використання мис-
тецтва як активного інструменту впливу на суспільство, і в 1925 р. у резолюції 
ЦК РКП(б) «Про політику партії в галузі художньої літератури» було зазначе-
но, «що партія в цілому не може залежати від прихильності митця до якогось 
напрямку у мистецтві. Письменники і художники повинні робити мистецтво, 
яке буде зрозумілим мільйонам трудящих, звісно, і форма цього мистецтва має 
бути зрозумілою» [7, 23]. 

Але це призвело до того, що влада не намагалась підняти рівень мистецт-
ва, а навпаки, зменшувала розуміння художніх творів. Соцреалізм став худож-
ньою ідеологією, яка жорстко відкидала передові ідеї світових митців, будуючи 
докорінно нове світосприйняття. Методи цієї боротьби були достатньо радика-
льними – порушувались зв’язки поколінь у мистецтві, руйнувались попередні 
досягнення, знищувались музейні та особисті колекції. Для соціалістичного ре-
алізму пори його народження характерні твори, що відображають героїку рево-
люційної боротьби та, особливо, діячів цієї боротьби і вже потім змальовують 
життя широких народних мас під впливом революційного руху. 

Мистецтво, за пропозицією М. Горького, мусило розподілитися на два 
опозиційні полюси – «любов – ненависть». Любов до народу, партії, Сталіна. 
Ненависть до ворогів. «Саме звідси витікає, – зауважує у своїй статті О. Ро-
готченко, – принцип класової оцінки явищ навколишнього політичного життя, 
що повністю згодом виправдає злочини, пов’язані із знищенням культури, нау-
ки, релігії, окремих стилів і напрямків, а також конкретних людей представни-
ків угрупувань чи спілок, які не сприймалися офіційною владою» [7]. 

В 30ті рр. влада намагалась встановити контроль над мистецтвом і на 
Першому Всесоюзному з’їзді радянських письменників у серпні 1934 р. провід-
ним методом мистецтва був оголошений соцреалізм, який підводив риску під 
змаганнями різних стилів і тенденцій. На державному рівні відбувалося запере-
чення авангарду як явища, проголошувалося, що у самій своїй основі він є фо-
рмальним відхиленням, загальним алогічним методом і освоєнням інакшості. 
Були заборонені мистецькі групи і заміна їх державними відомствами культури, 
контроль над розподілом замовлень. «Українські майстри пластики змушені 
були підкоритися партійним дороговказам, шукаючи свій стиль, притаманний 
добі, у відтворенні запропонованого радянського героя. Станкова скульптура, 
набуваючи пріоритетного значення, демонструвала типово передвижницькі жа-
нрові композиції, що протистояли авангардним пошукам українського і світо-
вого мистецтва. Некомпетентне втручання офіційних кіл у мистецтво скульп-
тури призводило до спотвореного розуміння монументальних форм, що ставали 
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великими за розмірами, але станковими за суттю. Таке спрощення охопило як 
монументальнодекоративну, так і монументальну скульптуру» [7, 11].  

Тиск партійного керівництва спричинив зменшення розмаїття мистецтва та 
позбавлення національної суті. У дослідженні мистецьких об’єднань У. Мель-
никова зазначає, що в основі діяльності угруповання «Жовтень» покладені дирек-
тиви і постанови Комуністичної партії. Ця група декларує свою спорідненість із 
російським мистецтвом, насамперед із творчою практикою об’єднання «Ок-
тябрь» та всіляко відмежовується від української національної традиції як про-
яву «українського буржуазного націоналізму» [5, 117]. 

Розвиток художнього мистецтва на Україні проходив у регіонах під впли-
вом різних факторів і подій. Дослідники зауважують, що Львів, як центр тери-
торій, які потрапили до складу СРСР у 1939 р., майже до цього часу знаходився 
в єдиному руслі розвитку європейського мистецтва. Саме на Галичині відбува-
лися важливі для майбутнього усього українського мистецтва події. Еміграція 
значної кількості видатних художників і мистецтвознавців зі Сходу активізува-
ла художнє життя регіону. Серед численних мистецьких угруповань виділяється 
Асоціація незалежних українських митців (АНУМ) (1931–1939). Але незважаючи 
на таку відокремленість від центральної частини держави, у мистецтві помітні 
суттєві зміни, які засновані на полюсних коливаннях.  

Визначаючи особливості формування образотворчого мистецтва Львова 
першої третини ХХ століття, дослідник Т. Лупій [4] доходить до висновку, що 
його прикметною ознакою стає, з одного боку, усвідомлення мистецтва як пев-
ного національного та історичного типу художньої творчості, а отже, акценту-
вання його зв’язків з традицією, з іншого – радикальна переоцінка, змагання 
різних тенденцій, зумовлених новітнім художньоестетичним контекстом. Деда-
лі чіткіше окреслювались дві орієнтації: перша – на збереження національноку-
льтурної ідентичності, друга – на загальноєвропейський мистецький процес та 
його універсалізм.  

В описі мистецького середовища Львова О. Голубець підкреслює: «Абсу-
рдними були часові орієнтації: претендуючи на новаторство, теоретики соцреа-
лізму намагалися повернути історію у зворотній бік – до реалізму кінця ХІХ ст. 
Ідея змикання в часі критичного і соціалістичного реалізму дозволяла «витісни-
ти» вияви модернізму як якесь непорозуміння у розвитку мистецтва» [2, 11].  

Наведені описи демонструють декілька суттєвих якісних змін у мистецтві, 
в основі яких присутні опозиційні пари: передвижництво – авангард, реалізм – 
модерн, монументальність скульптури, архітектури – спрощення цих видів мис-
тецтва, національне – світове мистецтво, боротьба з національним мистецтвом 
після значного підйому у 20 ті роки. Соцреалізм намагався прирівняти мисте-
цькі твори до політичних гасел, неймовірно спростити їх естетичне сприйняття, 
внести акцентовану поляризацію основних понять добра і зла, банальне проти-
ставлення позитивного і негативного героя. Визнані у мистецтві складність 
людських характерів, неповторність психіки, неоднозначність помислів і вчин-
ків оголошувалися пережитком минулого, підмінялися усталеним набором «ти-
пових образів у типових обставинах». Теза «мистецтво для народу» руйнувала 
його елітарну природу, несла вказівку художникам – догодити посереднім по-
требам і смакам. 

Дослідник В. Сидоренко у ґрунтовному дослідженні «Візуальне мистецт-
во від авангардних зрушень до новітніх спрямувань» зазначає, що «відтворюва-
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лася особлива атмосфера виховання нової людини у «зруйнованому до основ 
світі», в умовах ворожого ставлення до переважної більшості культурних над-
бань. Наполегливо нав’язувався духовний світ постійно настороженої, налаш-
тованої на постійну класову боротьбу людини без історичного минулого. З 
іншого боку, після руйнування традицій буржуазного мистецтва фактично від-
бувалося повернення до цих традицій у вигляді академізму, псевдокласицизму 
тощо» [9, 58]. 

Такі полюсні коливання призвели до значної трансформації мистецтва: 
відродження народних традицій спонукало до пошуків «вічних» тем, що могли 
стати підґрунтям для нового мистецтва, водночас «відвернути увагу» від мис-
тецьких течій авангарду, що розвивались у перші десятиліття.  

На арені мистецтва, разом із значною підтримкою офіційної влади 
з’являється політичний плакат, який ще не отримував до цього часу значних 
досягнень, але завдяки використанню доступних героїв, алегоричних, суто ілю-
стративних зображень, символів, стає досить популярним. Якщо проаналізува-
ти означену ситуацію, то можна помітити, що коливання у структурах основані 
на опозиціях: свобода – тиск, центр – периферія, реалізм – авангард, національ-
не – інтернаціональне, і невеликі коливання внутрішніх значень в цих структу-
рах приводить до структурного зсуву, та, якщо сукупність цих змін переходить 
критичну масу, навіть трансформації всього мистецтва. 

Особливо сильним тиск на галузь став тоді, коли ідеологічна система на-
була тотального характеру, а будьякі пошуки нової пластичної мови у річищі 
європейського розвитку розцінювалися контролюючим ідеологічним апаратом 
як неприпустимі прояви «буржуазного націоналізму» або ж «формалізму». 

Активний контроль над мистецтвом, оголошення єдиного «правильного» 
методу – соцреалізму привели до профанації сфер творчої діяльності, яка запе-
речувала іманентну природу мистецтва. Вимога «народності», «зрозумілості», 
що сприймалось сучасниками майже дослівно, вела до практичної втрати ху-
дожниками власної індивідуальності, необхідності творення стереотипних «ти-
пових» образів.  

У роки відлиги кінця 1950х – 1960х рр. простежуються певні аналогії з 
1920ми, і українська культура й мистецтво зазнають динамічного розвитку. 
Зміни в розвитку культури і мистецтва визначила постанова ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР «Про усунення надмірностей в проектуванні і будівництві» 
(1955 р.). Формально цей документ стосувався лише архітектури і будівництва, 
він фактично ініціював низку важливих процесів, які давно назріли. Було пере-
осмислено основні засоби і нові принципи формування архітектурнопросторо-
вого середовища, рішуче відкинуто пріоритети академізму та еклектизму, 
імітацію класичних стилів. Швидкого розвитку набули різновиди декоративно-
го мистецтва. У сфері станкової образотворчості зміни проявилися у «суворому 
стилі» [8, 64]. 

Як відомо, в ситуації пресингу цілком закономірними стають різні форми 
протесту. Будьякий тоталітарний режим передбачає у майбутньому зміни. В 
мистецтві переміни визначалися поверненням до форм та ідеалів попереднього 
періоду, минулого. У тоталітарному суспільстві митець позбавлявся свободи 
творчого вибору, виконував «замовні» твори. Протест, який передбачав прин-
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ципову незгоду художника з примусово нав’язуваними ідеологічними рамками, 
прийнято окреслювати поняттям «нонконформізм».  

Незважаючи на ідеологічний тиск з боку офіційної влади на всі галузі ми-
стецтва у 60ті рр. виникає нове явище культури, в основі якого лежать бунтарс-
тво, інакомислення, воля. Нонконформізм – досить суперечливе явище 
культури, в якому формуються нові цінності, образи, що передаються нетради-
ційними формами виразу. Він одночасно зближується і з бунтарською позицією 
авангарду, і стилістикою модерну. Як зазначає дослідник О.Котова, «друге від-
родження» 1960х рр. в Україні стало трансгресією «розстріляного відроджен-
ня» 1920х – початку 1930х рр. і пов’язане з «відлигою». 1960ті рр. стали 
розквітом вільнодумства, часом «відкриття Європи й Америки» [3, 8]. Якщо 
проаналізувати це явище, то його виникнення було, й насправді, закономірним. 
Адже відхил від «осі» у один бік (коли перевага віддається одному полюсу опо-
зиції) вже накопичує внутрішній розряд до стрімкого руху у протилежному на-
прямі. Тому заборона вільної творчості, ідеологічні обмеження сприяли 
оновленню художньої мови, нових композиційних принципів, становленню но-
вого стилю майже в усіх видах мистецтва. Штучна ізоляція українських худож-
ників від нових течій призводить до активних процесів взаємопроникнення 
різних видів творчої діяльності, поширюються інсталяція, перформенс, відео-
арт, інвайронмент [9]. 

Осередки нонконформізму сформувалися у традиційно важливих мисте-
цьких центрах України, місцях найбільшої інтенсивності: Києві, Одесі, Львові, 
Харкові. Зазначимо, що концентрація потужних мистецьких сил відбувалась на 
периферії, адже в центрі – Києві – розвиток уповільнювався ідеологічними на-
становами. Отже, перед нами з’являється модель, коли динамічні зміни відбу-
ваються мистецькому просторі і рух починається не від центра до периферії, а 
навпаки.  

Рух шістдесятників відкрив культурні контакти з навколишнім світом, що 
спонукало суспільство поглянути поновому на цінності, означити нові пріори-
тети. Молоде покоління бажало контактувати зі світом, захоплюватись популя-
рними молодіжними рухами, музикою тощо. 

Автори дисертаційних досліджень останніх років Н. Ревенко, О. Голубець, 
О. Котова, В. Сидоренко спільні в думці, що перебудова 80х рр., розпад СРСР, 
здобуття Україною незалежності у 90х рр. ознаменували появу нових культурот-
ворчих тенденцій. Зміни, що почали відбуватися у нашій країні, сприяли понов-
ленню перерваної культурно-модерністської традиції 20-х рр. та демократизаційно-
оновлюючого струменя 60-х. Головною прикметою розвитку українського мис-
тецтва цього часу стає переосмислення усталених та пошук нових творчих 
принципів. Друга половина 80х рр. позначена звертанням вітчизняних науко-
вців до концептів західної культури, до оновлення духовних основ буття, від-
родження національних традицій, що набуває різноманітних форм культурного 
діалогу між соцреалістичними та альтернативними типами мислення. Події, які 
відбулися у вітчизняному мистецтві наприкінці 80х, означили зміну естетичних 
полюсів, що спричинило появу антагонізму в стосунках між реалістичною та 
сучасною мистецькими школами. 

Відродження українського мистецтва, насамперед, поєднується з подіями, 
які не мали зв’язку зі сферами духовного життя. Техногенна катастрофа в Чор-
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нобилі та замовчування небезпечних наслідків привели до поступового пере-
творення суспільства. Намагання врятувати систему запустили механізм розва-
лу держави, динамічність змін вийшла зпід контролю владних структур, що 
призвело до історичного рішення оголошення незалежності. Мистецтво, яке іс-
нувало завдяки вибудованій вертикалі управління, почало шукати адекватний 
для того часу «інструментарій виразу». Коливання були і в бік національного, 
традиційного мистецтва, і в бік експериментальних пошуків. Нові погляди мис-
тецтва, що іноді були досить незвичними і, навіть, екстремальними, втілювались 
не тільки в нових засобах і формах творів, але і в способі їх експериментального 
експонування.  

У 90ті рр. активується периферійне мистецьке життя, де свою творчість 
демонстрували митці андеґраунду, представники неофіційного мистецтва. Їхні 
персональні і групові виставки вже з другої половини 1980х можна було поба-
чити на різних експозиційних майданчиках Одеси, Львова, Харкова [9, 98]. Пе-
риферія вже не чекає вказівок центру, а сама активно формує культурний 
простір України. Хвиля відновлення мистецьких об’єднань стала прикметною 
ознакою часу. В. Сидоренко звертає увагу на ще одну характерну ознаку проце-
сів національного відродження – повернення тих засад діяльності у сферах 
культури і мистецтва, які були перервані з приходом тоталітарного режиму, а 
також імен художників, незаслужено забутих і витіснених із історії українсько-
го мистецтва, який він називає «повторною легалізацією чи «запізнілою» реак-
тивацією ідей авангарду початку ХХ ст.» [10, 11]. 

Дослідник О. Голубець влучно помічає: «Метаморфозам у сферах мисте-
цтва найповніше відповідає зигзагоподібна лінія, де кожне нове явище виникає 
як певна крайність, реакція на те, що дійшло до внутрішнього спустошення» [2, 
21]. Адже в мистецькому світі відбуваються зміни – від легковажності та гри 
ми повертаємось у бік споконвічних цінностей, які ще на початку ХХ ст. були 
ідеалом мистецтва авангарду. 

Прискорення зміни художніх напрямів, стилів та течій дозволяє виявити 
механізми динаміки культури на досить історично малому проміжку часу. Змі-
ни у суспільстві початку ХХ ст. викликають перебудову художньої свідомості. 
Майже за десятиліття сформувались авангардні течії, виявивши свій опозицій-
ний характер відносно реалізму.  

Немаловажне значення у формуванні мистецького простору України ХХ 
ст. відігравали ідейні спрямування централізованої влади, яка своїми директи-
вами регулювала творчість митців. Тому опозиційне протистояння «центр – пе-
риферія» суттєво впливало на розвиток культури. У 20ті рр. присутні 
опозиційні пари «передвижництво – авангард», «реалізм – модерн», «монумен-
тальність скульптури, архітектури – спрощення цих видів мистецтва», «націо-
нальне – світове мистецтво». 

Якщо проаналізувати мистецьку ситуацію 20х та 50–60х рр., то можна 
помітити циклічність у загальній культурній динаміці, адже знову на перші по-
зиції виходять опозиції, в яких помітні коливання між полюсами: свобода – 
тиск, центр – периферія, реалізм – авангард, національне – інтернаціональне. 
Також в 60ті та 90ті рр. відбувається інверсійний рух в опозиції «центрперифе-
рія», яка виводить периферійне авангардне мистецтво на новий рівень.  
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Всі чинники, які впливають на загальну ситуацію з кінця 1980х рр., мають 
чітко виражений опозиційний характер. Стрімке падіння пріоритетів єдиного 
методу соцреалізму після послаблення ідеологічного контролю (згадаємо, що 
радянська влада максимально підтримувала цей метод), пошуки національного 
підґрунтя з початку 1990х рр. на противагу інтернаціоналізму; максимальне 
поширення культурного життя, свободи творчості замість заангажованого вла-
дою мистецтва. І в сучасний період периферія вже не чекає вказівок центру, а 
сама активно формує культурний простір України.  

Отже, запропоноване теоретичне осмислення динаміки культури сприя-
тиме розширенню підходів до вивчення питання культурної динаміки та більш 
цілеспрямованому розумінню процесів сучасної культури. Висвітлення одного 
з механізмів розвитку мистецького простору, який заснований на опозиційних 
зіставленнях окремих змістів, таких як «мистецтвоне мистецтво», «елітарнема-
сове», «каноневристика», «сакральне – профанне», «центр – периферія», дозво-
ляє передбачити перспективи загальномистецьких тенденцій.  
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У статті розглядаються проблеми розвитку музичної освіти в Україні. Охарак-

теризовано сучасну систему підготовки мистецьких кадрів; розкрито питання інтег-
рації вітчизняної системи музичної освіти в європейський культурний простір. 
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In the article the problems of development of musical education are examined in 

Ukraine. The modern system of training of artistic personnel’s is described; the question of 
integration of the home system of musical education is exposed in European cultural space. 

Key words: musical education, musical educational establishments, curricula, artistic 
personnel’s, pupils, academic culture, traditions. 

 
Важлива роль у сучасних державотворчих процесах належить музичній 

освіті як специфічній освітній галузі. Саме через неї реалізуються актуальні за-
вдання збереження духовної спадщини народу, формується естетична культура 
особистості. Зміни, що сьогодні відбуваються у музичній освіті, її інтеграція у 
світовий культурний простір, розв’язання проблем духовного виховання моло-
дого покоління зумовлюють актуальність даної публікації. 

Проблеми музичної освіти завжди перебували у полі зору вітчизняних 
учених педагогів, культурологів, мистецтвознавців. Педагогічні дослідження 
О.М. Олексюк, В.Ф. Орлова, Г.М. Падалки, О.Я. Ростовського, О.П. Рудницької, 
О. Хижної, О.П. Щолокової присвячені розробці методології мистецькоосвіт-
ньої проблематики, також у них зазначається про вагому роль мистецтва та му-
зичної освіти у вдосконаленні особистості та формуванні її духовного потенціалу. 
У роботах С.М. Волкова, І.Ф. Ляшенка, О.І. Малозьомової, В.Д. Шульгіної, 
К.І. Шамаєвої та інших розглядаються питання історії музичної освіти, здійс-
нюється аналіз проблем діяльності окремих видів мистецьких навчальних за-
кладів, позашкільної освіти, проблем підготовки мистецьких кадрів у сфері 
музичної освіти. 

Однак, попри значну увагу вчених до різних аспектів мистецькоосвітньої 
проблематики, у вітчизняному мистецтвознавстві помітно бракує досліджень, 
присвячених проблемам розвитку музичної освіти в Україні на сучасному етапі. 
Відтак, метою даної статті є узагальнення особливостей та виявлення нових 
тенденцій і перспектив розвитку музичної освіти в Україні. 
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Система музичної освіти в Україні сформувалася в середині 30х рр. XX 
ст. і була невід’ємною складовою загальної системи освіти в Радянському Сою-
зі. В організації музичної освіти визначальною була концептуальна єдність 
всього навчальновиховного процесу. Це, з одного боку, позбавляло ініціативи 
навчальні заклади, а з іншого; забезпечувало дотримання у навчанні єдиних 
державних стандартів, критеріїв якості освіти. Так, єдині навчальні плани і про-
грами робили можливим засвоєння студентами повного обсягу знань при пере-
веденні на навчання з одного вищого навчального закладу до іншого, внаслідок 
чого студент міг вільно вибирати заклад освіти для продовження навчання за 
обраною спеціальністю на більш високому освітньому рівні. 

За період становлення музичної освіти нагромадився цінний науковоме-
тодичний і організаційний досвід, що забезпечувало досить високий рівень ква-
ліфікації фахівців. Була створена система творчих майстерень і виконавських 
шкіл, яку очолюють відомі митці. Варто відзначити, що методика організації 
навчального процесу в музичних навчальних закладах мала власні специфіку і 
системні принципи, які суттєво відрізнялися від загальновідомих освітніх ос-
нов, притаманних технічним або іншим гуманітарним навчальним закладам, що 
здійснювали підготовку фахівців масових професій. Головними тут були осо-
бистісний підхід, спрямований на розвиток внутрішнього світу вихованця, фо-
рмування його особистісної ціннісної свідомості; корелятивні зв’язки різних 
спеціальностей; наставництво (формування практичних навичок студентів здій-
снюється під наглядом досвідченого виконавцяпедагога); важлива роль практи-
ки соціокультурної діяльності. До того ж через доступність музичних навчальних 
закладів освітою були охоплені широкі верстви населення, що здобували необ-
хідні знання. 

Однак існувала і ціла низка проблем, які неможливо було розв’язати в 
умовах тотальної централізації управління сферою освіти та уніфікації методи-
чного забезпечення. Навчальні плани і принципи організації навчального про-
цесу завжди перебували під контролем держави. Програми абсолютно всіх 
дисциплін, навчальнометодичну літературу створювали в столиці СРСР Москві 
або, іноді – в столиці України Києві відомі вченіметодисти. Перед запрова-
дженням методичної літератури у навчальний процес здійснювалось її обгово-
рення, апробація, перевірка цінності. Через це навчальні програми, посібники і 
підручники мали високий науковометодичний рівень. 

Проте така централізація і уніфікація системи освіти сповільнювала, а ін-
коли і заважала оновлювати навчальний процес, була неспроможною швидко 
реагувати на вимоги часу, ускладнювала використання новаторських методів 
навчання. Негативно впливала на процес навчання і надмірна ідеологічна зале-
жність навчального матеріалу. 

У 90х рр. ХХст. зі здобуттям Україною державної незалежності у розвит-
ку музичної освіти відбулися істотні зміни. Вищим навчальним закладам нада-
ється більша самостійність у визначенні змісту освіти та шляхів їх розвитку. 
Створюються навчальні заклади нового типу, різноманітні за своєю структу-
рою, гнучкі за принципами навчання, такі, що можуть швидко реагувати на за-
пити сучасності. Консерваторії, як вищі навчальні заклади, за західно-європей-
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ським зразком набувають статусу академій, інститути перейменовуються в уні-
верситети. У музичних вищих навчальних закладах відкриваються нові факуль-
тети і кафедри (оперної режисури в консерваторії, естрадного мистецтва в 
училищі тощо). Тут же розвиваються старі і створюються нові об’єкти культу-
ри, що слугують базами практики  оперні студії, сектори педагогічної практики, 
музеї навчальних закладів тощо. 

Сьогодні навчання музиці відбувається у двох відносно самостійних сфе-
рах  аматорській та професійній, що мають різне спрямування і мету. Аматор-
ська музична освіта – музичне виховання  здійснюється у навчальних закладах 
загальноосвітньої системи (школі і дошкільних установах) та передбачає підго-
товку передусім грамотних слухачів, спроможних сприймати і адекватно оці-
нювати продукцію академічної культури, а також активних учасників музичної 
самодіяльності. Подібну роль у системі музичного виховання відіграють різні 
музичні гуртки і студії, що створюються при Палацах культури, Будинках ди-
тячої творчості, клубах тощо. 

Метою професійної музичної освіти є підготовка музикантів різної спеці-
алізації. Весь процес розділений на три щаблі (рівні), кожен з яких має певний 
статус, свою функцію, вимоги до тих, що вступають, мету і конкретні завдання 
навчання, кваліфікаційний рівень підготовки випускників. 

Перший щабель становить музична школа. Основу навчання тут склада-
ють класи гри на різних інструментах – академічних (фортепіано, струнні, де-
рев'яні і мідні духові, ударні) і народних (бандура, баян, акордеон, домра, 
гітара, цимбали, сопілка таін.). Для оволодіння навичками колективного вико-
нання при школах функціонують учнівські оркестри (симфонічний, духовий, 
камерний, народних інструментів) і різні інструментальні ансамблі. Обов'язко-
вою дисципліною в кожній школі є хоровий спів. Шкільні оркестри, ансамблі, 
хори беруть активну участь в музичному житті міста. Важливими навчальними 
дисциплінами, що слугують для удосконалення музичного слуху і пам'яті, а та-
кож для розвитку ерудиції, є музичнотеоретичні предмети: сольфеджіо і музич-
на література. Термін навчання у музичній школі – п’ять – сім років. Діяльність 
педагогічних колективів таких навчальних закладів спрямована на всебічний 
розвиток творчої особистості кожної дитини, формування духовності та висо-
ких моральних цінностей, реалізацію здібностей і талантів. 

Середній щабель музичної освіти становлять музичні училища, до яких 
вступають найбільш здібні випускники музичних шкіл. Термін навчання у цих 
навчальних закладах становить чотири роки, вони здійснюють підготовку фахі-
вців, як правило, на базі неповної загальноосвітньої школи. В училищах функ-
ціонують такі відділення: музичнотеоретичне, фортепіанне, оркестрових інстру-
ментів, народних інструментів, хорового диригування, вокальне. Навчальними 
планами передбачено подальше, більш глибоке вивчення вище вказаних пред-
метів. Комплекс дисциплін істотно розширений за рахунок введення нових ди-
сциплін як виконавського, так і теоретичного циклів. Так, студенти музичного 
училища в різному обсязі (залежно від вибраної спеціальності) вивчають елемента-
рну теорію музики, гармонію, поліфонію, аналіз музичних творів, інструментознав-
ство, музичний фольклор, диригування хором або оркестром, сольний спів тощо. 
Велике значення мають професійно орієнтовані дисципліни: для майбутніх пе-
дагогів читається методика викладання різних музичних предметів, функціонує 
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школа педагогічної практики. Для студентів теоретичних відділень існує також ле-
кторська практика. Оскільки в училищі студенти здобувають не лише спеціальну, 
але й загальну середню освіту, то поруч із музичними предметами вони продо-
вжують вивчати загальноосвітні дисципліни. Тим, хто успішно закінчив учи-
лище видається диплом про середню спеціальну освіту і присвоюється квалі-
фікація музикантапрофесіонала – виконавця (або музикознавця) і педагога 
згідно з обраною спеціальністю. Випускники музичного училища мають право 
працювати у сфері педагогіки (музичні школи, студії, різні гуртки) або вико-
навства (оркестрові, ансамблеві, хорові колективи) як члени професійних або 
керівники аматорських колективів. 

Окрім музичних шкіл, що поєднують функції музичного виховання і по-
чаткової стадії музичної освіти, у Києві, Харкові, Львові та Одесі існують сере-
дні спеціалізовані музичні школиінтернати для обдарованих дітей. Такі 
навчальні заклади мають професійну спрямованість, вже з першого класу (з ше-
стисеми років) орієнтують дітей на професію музиканта. На відміну від звичай-
ної семирічної музичної школи, повний курс навчання у створеній на базі 
загальноосвітньої спеціалізованій школі складає одинадцять років. Ці школи 
використовують у своїй роботі типові навчальні плани і програми, які розрахо-
вані на навчання дітей з яскравими музичними здібностями. Випускники спеці-
алізованої школи одержують знання в обсязі музичного училища. 

Третім щаблем професійної музичної освіти є музичні академії та інсти-
тути мистецтв, де студенти здобувають вищу освіту. Тут існують факультети 
історикотеоретичний, фортепіанний, композиторський, оркестровий (оркестр 
симфонічний, духовий, народних інструментів), диригентський (симфонічного і 
хорового диригування), вокальний, що забезпечують підготовку фахівців вищої 
кваліфікації: педагогів різних спеціальностей для музичних училищ, композиторів, 
концертних виконавців (інструменталістів, співаків, диригентів), артистів оркестро-
вих і хорових професійних колективів, музикознавців, музичних критиків. 

Термін навчання у вищих музичних навчальних закладах становить п’ять 
років за наявності попередньої музичної освіти на рівні училища або середньої 
спеціалізованої школи. Цього вимагають досить складні за змістом навчальні 
плани вищих закладів освіти. 

Кожен із таких навчальних закладів має власні творчі школи, що різнять-
ся за змістом, але мають єдину методику і форму навчання. Вони зберігають 
традиції, створені педагогічною практикою України у процесі підготовки мис-
тецьких кадрів. Головним завданням вищих музичних навчальних закладів є 
здійснення освітньої діяльності, основу якої становлять навчальна, виховна, на-
укова, культурнопросвітницька та методична роботи. 

Вищі навчальні заклади самостійно визначають зміст освіти з урахуван-
ням державних стандартів, які розробляють фахівці цих установ. Вони само-
стійно встановлюють форми і методи проведення навчальновиховного процесу 
відповідно до ліцензованої діяльності, а також напрями наукових досліджень. 

Музичні училища і академії готують фахівців насамперед для роботи у сфе-
рі академічної музичної культури. Педагогимузиканти установ загальноосвітньої 
галузі закінчують педагогічні училища і музично-педагогічні інститути. В учили-
щах та інститутах культури здобувають освіту працівники естрадної сфери. 
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Отже, сформована освітня вертикаль: школа естетичного виховання  учи-
лище  вищий навчальний заклад як мережа мистецьких навчальних закладів по 
всій території України створює умови для послідовного формування особистос-
ті професійного митця упродовж 1317 років. 

Випускники вищих музичних навчальних закладів, які є лауреатами між-
народних і всеукраїнських конкурсів, фестивалів, авторами великої кількості 
опублікованих наукових праць продовжують навчання у асистентурістажуван-
ні, що має статус аспірантури для виконавських спеціальностей. Зарахування до 
асистентури-стажування здійснюється за результатами вступних іспитів з фаху, фі-
лософії та однієї з іноземних мов (англійської, німецької, італійської, французької, 
іспанської) в обсязі діючих програм для вищих навчальних закладів. Навчання в 
асистентурі-стажуванні становить три роки з відривом від виробництва. Випускни-
ки асистентури-стажування отримують кваліфікацію «викладач вищого навчально-
го закладу мистецтв, концертний виконавець». 

Варто відзначити, що усім типам музичних навчальних закладів притаман-
на така форма роботи як індивідуальні заняття. Перевага індивідуальних занять 
над груповими створює умови для поглибленого диференційованого підходу до 
професійної музичної освіти і робить можливим максимальне врахування та 
розкриття індивідуальних здібностей кожної особистості. Індивідуальній вико-
навській майстерності вихованців навчають досвідчені майстри у царині мисте-
цтва  викладачі спеціальних дисциплін. 

Виховання творчої особистості у музичних навчальних закладах спрямо-
ване на формування спроможності фахівцямузиканта до самостійного вдоско-
налення власної діяльності впродовж усього творчого життя. 

Разом із тим, на сучасному етапі у сфері мистецької освіти загалом і му-
зичної зокрема існує низка проблем, пов’язаних із складною соціальноекономі-
чною, культурною та політичною ситуацією в державі. Це зниження рівня 
фінансування, погіршення матеріального забезпечення освітніх закладів, їхня 
неготовність до умов функціонування в умовах вільного ринку. Музична освіта 
поступово стає недоступною, елітною, що зумовлює різке зменшення контин-
генту в усіх ланках її системи, а також скорочення кількості музичних шкіл та 
студій. Це призводить до духовного зубожіння сучасних слухачів, яким бракує 
музичної ерудиції, витонченого смаку і тому вони надають перевагу розважа-
льній фоновій і танцювальній музиці, сприйняття якої не потребує розумової та 
душевної активності. Тому головним завданням мистецьких навчальних закла-
дів загалом і музичних зокрема є підготовка висококласних фахівців, сподвиж-
ників своєї справи. Адже саме музиканти повинні донести і максимально 
наблизити до сучасного слухача найкращі зразки академічної культури і тим 
самим протистояти низькопробній продукції масової культури, яка створює си-
стему хибних цінностей і руйнує емоційний світ людини. 

Сьогодні Україна прагне інтегруватися в європейський освітній простір, 
проте ще не визначене місце музичної освіти у системі технологій Болонського 
процесу. Реформування структури, напрямів, спеціальностей, освітньокваліфі-
каційних рівнів, що було здійснене в 90ті рр. ХХ ст. не було достатньо ефекти-
вним. Подібні експерименти вже проводилися пролеткультівськими ідеологами 
у 19201930х рр., коли відбулося реформування консерваторської традиції (були 
створені профшколи, технікуми, культосвітні училища, музичнодраматичні інсти-
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тути), що зводилося до утилітарного спрощення. Суспільна практика засвідчує бе-
зумовну життєздатність академічної системи музичної освіти. Красномовним сві-
дченням цього є той факт, що не лише випускники, а й учні та студенти 
вітчизняних музичних навчальних закладів є постійними володарями високих на-
город найпрестижніших міжнародних конкурсів, фестивалів, демонструючи всьо-
му світу високий рівень українського музичного мистецтва. Тому, здійснюючи 
реформування вищої освіти у світлі Болонського процесу, варто у процесі систем-
ної модернізації освітньокваліфікаційної структури мистецької освіти обов’язково 
враховувати вітчизняний конкурентоздатний досвід. В іншому ж випадку, як слу-
шно зазначає ректор Національної музичної академії України імені П.І. Чайков-
ського, професор В.І. Рожок, «у разі огульного пристосування нашого досвіду 
до такого роду Болонських процесів ми остаточно втратимо і працевлаштуван-
ня наших музикантів у Європі, й іноземних студентів на ринку мистецькоосвіт-
ніх послуг» [4]. Руйнація змісту вітчизняної музичної освіти заради уніфікації 
форм є безпідставною, оскільки фахова підготовка українських митців відпові-
дає європейським вимогам у цій сфері. 

Одним із завдань, що вимагають негайного вирішення, є вдосконалення 
законодавчої бази з урахуванням специфіки мистецької освіти. Так, у Законі 
України «Про вищу освіту» мають бути враховані особливості діяльності ви-
щих мистецьких навчальних закладів; потрібні зміни до «Нормативів чисельно-
сті студентів» денної форми навчання на одну штатну посаду науково-
педагогічного працівника у вищих навчальних закладах IIIIV рівнів акредитації 
з напрямів «Культура» та «Мистецтво», зміни до Порядку присвоєння вчених 
звань професора і доцента з метою урахування специфіки вищих мистецьких 
навчальних закладів [1, 410]. 

Таким чином, багаторічний досвід виховання творчих особистостей яск-
раво свідчить про ефективність сучасної системи музичної освіти і доводить її 
життєздатність. А інтеграція музичної освіти в культурний простір Європи мо-
жлива лише з урахуванням власних мистецьких традицій, національної специ-
фіки, найкращих вітчизняних здобутків у підготовці мистецьких кадрів. 
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114 років існування Дніпропетровського музичного училища (з 2006 р. – 

Дніпропетровської консерваторії імені М. Глінки) викликає повагу, професій-
ний інтерес та зобов’язує вивчити великий історичний шлях, який пройшов ко-
лектив, усвідомити значні успіхи у підготовці професійних музикантів, кращі 
традиції, багатий досвід, накопичений більш ніж за сто років, для творчого 
осмислення досягнень педагогічного колективу у подальшому розвитку та про-
суванні регіональної музичної культури Дніпропетровщини й України. 

На початку свого творчого шляху, яке ми відносимо до кінця XIX ст., Ка-
теринославська професійна музична культура перебувала під впливом прогресив-
них тенденцій російської музичної культури, що просліджувалося у діяльності 
Петербурзької піаністичної школи. Досить нагадати, що засновниками відділення 
Імператорського Російського Музичного товариства у Катеринославі, музичних 
класів при ньому (1898) та першими викладачами музичного училища були випу-
скники Петербурзької консерваторії: Д. Губарев – перший директор Катеринос-
лавського музичного училища, викладач по класу віолончелі та вокалу, 
М. Лівен – викладач по класу альта, С. БриліантЛівен та Є.Ейзенберг – викла-
дачі по класу фортепіано. 

З відкриттям Київської (1913), Одеської (1913), Харківської (1917) та Ка-
теринославської (1919) консерваторій акцент в регіональному музичному роз-
витку все вагоміше зміщується у бік усвідомлення себе як представників та 
невід’ємної частини української культури. Це знаходило відображення у на-
прямку загальноестетичних спрямувань, виконавської традиції, організації сис-
теми музичної освіти, забезпеченості кадрами. Проблеми генезису, зв’язку 
виконавських та педагогічних традицій, їх подальшої еволюції все більше при-
вертають увагу вітчизняних музикознавців, фахівців у галузі фортепіанного ми-
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стецтва, таких як Т. Глущук, Е. Дагілайська, Ж. Дедусенко, Н. Зимогляд, 
Н. Кашкадамова, Л. Мазепа, Т. Мазепа, В. Мітлицька, Т. Рощіна, Н. Руденко, 
Т. Старух та інші [3–7; 9; 10; 12; 13]. 

Інтерес до Катеринославської (Дніпропетровської) піаністичної школи 
обумовлений необхідністю усвідомлення її місця та ролі в українській вітчиз-
няній піаністичній культурі, генезису професійної майстерності, особливостей 
еволюції.  

Починаючи з 1898 р. Дніпропетровська професійна піаністична школа 
набула сучасних рис у другій половині ХХ ст., коли остаточно сформувалася 
система музичної освіти регіону і Дніпропетровського музичного училища імені 
М.І. Глінки як центру його музичної культури. Великий вплив на перебіг цих про-
цесів поряд з російськими музикантами мали видатні українські музичні діячі – 
К. Михайлов, В. Косенко, А. Луфер, Л. Вайнтрауб, О. Александров, В. Воробйов, 
Б. Міліч, Р. Лисенко та інші. 

Мета даної статті – висвітлити факт існування в українській культурі 
Дніпропетровської піаністичної школи та особливості формування її традицій 
під впливом деяких тенденцій та персоналій Київської професійної музичної 
школи, які відіграли позитивну роль у формуванні Дніпропетровської піаністи-
чної культури. 

Починаючи з 40х рр., колективи Дніпропетровського музичного училища 
та інших навчальних закладів і установ культури регіону поповнюються пере-
важно за рахунок випускників українських консерваторій. Зараз викладачі кафедри 
спеціального фортепіано, концертмейстерської майстерності та камерного ансамб-
лю, а також піаністиконцертмейстери Дніпропетровської консерваторії імені 
М. Глінки у більшості є представниками українських піаністичних шкіл. Велика за-
слуга в цьому належить директору Дніпропетровського музичного училища імені 
М.І. Глінки з 1940 до 1973 р., заслуженому працівнику культури УРСР, Дипломан-
ту II Всеукраїнського конкурсу піаністів (Харків, 1931) М.Л. Оберману – першому 
представнику Київської піаністичної школи у Дніпропетровську. 

Становлення та еволюція Дніпропетровської професійної культури пов’язані 
з успішною діяльністю кафедри спеціального фортепіано Національної музичної 
Академії України імені П.І. Чайковського. Багатолітня історія фортепіанної кафед-
ри (з 1913 р.) Київської консерваторії свідчить про спрямованість її роботи на роз-
виток передових ідей, прогресивних реформ музичної освіти, відданість ідеалам 
самобутньої національної культури та належність до світового музичного розвитку. 
Прогресивні творчі позиції становили суть діяльності засновників Київської піаніс-
тичної школи, видатних музикантівпіаністів та педагогів В. Пухальского, Г. Бекле-
мішева, Ф. Блуменфельда, Г. Нейгауза. «Кожне з названих імен випускає 
могутнє художнєінтелектуальне випромінювання, яке сягає музичної культури 
наших днів, позначається на учнях і цілих школах» [1, 6]. У діяльності цих май-
стрів яскраво проявилися новаторські тенденції щодо розвитку музичної куль-
тури, системи музичної освіти в Україні, прогресивні підходи до методики та 
фортепіанної педагогіки. «В.Пухальський, перший директор консерваторії, ма-
ючи досвід підготовки музикантів «вишуканого стилю» … прагнув до демокра-
тизації музичної школи за рахунок залучення до неї та відповідної профе-
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сіоналізації важливих шарів вітчизняної культури» [1]. В. Пухальский став ви-
разним представником Петербурзької школи, а саме школи Т.Лешетицького в 
Україні. 

Професійно перспективною була ідея не обмежуватися виключно «петербур-
зьким» напрямком при закладанні основ Київської піаністичної школи та запро-
шенні на посаду викладача консерваторії талановитого представника Московської 
піаністичної школи Г. Беклемішева – учня В.І. Сафонова. Г. Беклемішев був гаря-
чим пропагандистом фортепіанної спадщини композиторів світу, у тому числі укра-
їнських: Лисенка, Степового, Косенка, Ревуцького, Лятошинського. Грандіозний за 
масштабами цикл «Музичноісторичних демонстрацій», який він здійснив у Києві, 
виконавши майже 2000 творів композиторів різних епох і народів, мав яскраво ви-
ражений просвітницький характер та виключне культурновиховне значення для 
розвитку фортепіанного мистецтва Києва [14]. 

«Стають зрозумілими деякі важливі засади київської фортепіанної школи, 
а саме те значення, яке приділяється в ній художній культурі як феномену сві-
домості музиканта, що виходить далеко за межі музичного мистецтва і водно-
час визначає «плоть і кров» фортепіанного мислення. Школа Г. Нейгауза 
започаткувала фактично нову для того часу галузь – теорію музичного виконав-
ства. Саме Г. Нейгауз та А. Альшванг пізніше (у Москві) розвивали й удоско-
налювали її» [1]. Школа Г. Нейгауза привнесла у формування української 
піаністичної культури типові принципи західноєвропейської піаністичної шко-
ли. Г. Нейгауз здобув початкову музичну освіту у свого батька, який був учнем 
відомого польського піаніста О. Михаловського, пізніше удосконалював свою 
майстерність під керівництвом Л. Годовського – польськоамериканського піа-
ніста світового масштабу. 

З ім’ям Ф. Блуменфельда в історії фортепіанного мистецтва України 
пов’язана коротка (з осені 1918 до літа 1922 р.), але блискавична сторінка. 
Л. Баренбойм пише: «Важка хвороба Блуменфельда та голод у Петербурзі зму-
сили його в кінці літа 1918 р. переїхати на південь – спочатку в Катеринослав 
(нині Дніпропетровськ), а потім у Київ» (Пер. наш. – Т.М.) [2]. Документів, які 
б підтверджували прибуття музиканта до Катеринослава, знайти не вдалося. 
Блуменфельд приїхав в Україну вже відомим музикантом з масштабом діяльно-
сті типовим скоріше для музикантів епохи бароко, ніж сучасних, тому його 
вплив на музичну культуру Києва виходив далеко за рамки фортепіанної педа-
гогіки та виконавства. На відміну від В. Пухальського його педагогічні та вико-
навські засади «спиралися на традиції А. Рубінштейна, чому сприяли заняття в 
класі близького друга А. Рубінштейна, талановитого педагога Ф. Штейна, про-
фесора Петербурзької консерваторії з 1872 до 1892 р.» [2]. Саме Ф.М. Блумен-
фельду належать останні, але вирішальні штрихи в музичній освіті найтала-
новитішого піаніста України, видатного піаніста ХХ ст. – Володимира Горовиця. 

В одному руслі з названими музикантами знаходилася і творча діяльність 
К.М. Михайлова – учня В.В. Пухальського, одного з перших директорів Київ-
ської консерваторії. В класі Михайлова здобули свою професійну освіту відомі 
музиканти України – Л. Вайнтрауб, Л. Шур, Є. Гуревич, Г. Курковський, 
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І. Рябов [1]. Серед учнів К.М. Михайлова були і педагоги Дніпропетровського 
музичного училища М. Оберман, Ю. Гончаренко та В. Александров. 

Таким чином, на початку професійного становлення Київської піаністич-
ної школи була забезпечена багатовекторність її творчого спрямування, естетичних 
уподобань, виконавських та педагогічних засад. Видатним музикантам: В. Пухаль-
ському, Г. Беклемішеву, Г. Нейгаузу, Ф. Блуменфельду, а також Г. Ходоровському 
(учень Ф. Ліста), М. Домбровському (учень Г. Єсіпової), К. Михайлову, Е. Ерденко, 
О. ШтоссПетрової належить заслуга у формуванні традицій Київської піаністичної 
школи. 

Прогресивні культурнопросвітницькі, загальноестетичні та професійні на-
прямки, закладені на початку шляху, продовжилися у діяльності піаністів наступ-
них поколінь: А.М. Луфера, О.О. Александрова, Л.А. Вайнтрауба, Т.П. Кравченко, 
А.О. Лисенко, О.М. Снегірьова, В.М. Воробйова, І.М. Рябова, А.К. Рощіної, 
М.Б. Степаненка, Т.О. Рощіної, В.О. Козлова, Ю.М. Кота, О.Д. Лифоренко, 
Н.К. Толпиги та інших. 

Київ як центр музичної культури України опосередковано завжди мав ва-
гомий вплив на культурний розвиток регіонів, даючи еталонні шляхи еволюції 
цих процесів. Найбільш впливовими та суттєвими для Дніпропетровщини були 
творчі зв’язки з видатними представниками української національної культури. 
Таким могутнім авторитетом була постать М.В. Лисенка, який приїздив до Ка-
теринослава у 1897 та 1902 рр. як піаніст з сольними програмами та як керівник 
хору. Лисенкопіаніст вразив слухачів своїх концертів тонким художнім відчут-
тям, неабиякою віртуозністю. Боротьба Лисенка за збереження та розвиток 
української народної музики знаходила відгук у широких колах катеринослав-
ців. Серед однодумців композитора був видатний український вчений 
Д.І. Яворницький, з яким зустрічався Лисенко під час перебування у місті. Їх 
поєднував непідробний патріотизм, любов до батьківщини і прагнення до збе-
реження та розвитку української національної культури [8]. 

Крім засновників української фортепіанної школи М. Лисенка та 
Г. ХодоровськогоМороза – учня Ф. Ліста, до Катеринослава приїздили і інші 
київські піаністи: М. Лисенко, Р. Рубінштейн, О. ШтоссПетрова, які були акти-
вними учасниками симфонічних та камерних зібрань ІРМТ. Їх виступи відігра-
ли важливу роль у формуванні естетичних смаків слухацької аудиторії 
Катеринославщини кінця XIX – початку ХХ ст. 

Проблеми культурної розбудови регіону постійно були у полі зору 
І.С. Паторжинського, який у 1922 р. закінчив Катеринославську консерваторію, 
пізніше став відомим оперним співаком, солістом Київського театру опери та 
балету, народним артистом Радянського Союзу, професором Київської консер-
ваторії. 

Великий вплив на розвиток музичної культури Дніпропетровщини мав 
видатний музикант і композитор, земляк дніпропетровців – А.Я. Штогаренко, 
який з 1912 р. був учнем Катеринославського музичного училища, де навчався 
по класу фортепіано у З.Г. Розловської, одного з кращих педагогів міста. Піз-
ніше, будучи головою Спілки композиторів України, ректором, професором і 
завідувачем кафедри композиції Київської консерваторії, Штогаренко саме у 
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Дніпропетровську влаштовував прем’єри своїх нових творів: сюїти для форте-
піано з оркестром «Партизанські картинки», «Симфонічних танців» для форте-
піано з оркестром, циклів фортепіанних п’єс «Образи», «Етюдималюнки». 

Важливою сторінкою діяльності піаністів Дніпропетровщини є творча 
співпраця з українськими композиторами, виконавство та популяризація їх тво-
рів. Так, у другій половині ХХ ст. в училищі відбулися творчі зустрічі з багать-
ма видатними сучасними українськими композиторами: А. Штогаренком, 
Є. Станковичем, М. Скориком, М. Сильванським, В. Довженко, А. Філіпенко, 
К. Данькевичем, В. Кирейко, М. Степаненко, Ж. Колодуб, Л. Колодубом, 
Л. Дичко. Всі вони високо оцінювали рівень професійної музичної культури 
Дніпропетровщини. Уродженець Дніпропетровської області, народний артист 
України, професор Київської консерваторії В.Кирейко писав: «Як земляк Вашого 
міста, відчуваю гордість за зріст культури міста, за його новий оперний театр, за 
оркестр філармонії, за чудове музичне училище!»  

Суттєвий вплив на рівень та якість професійної підготовки студентів фор-
тепіанного відділу училища мали голови державних екзаменаційних комісій 
(Б. Міліч, О. Александров, О. Снегірьов, Р. Лисенко, А. Рощіна, В. Воробйов, 
Л. Цвірко, М. Степаненко, В. Козлов), які представляли Київську піаністичну 
школу і сприяли утворенню високого критерію оцінки учнів та роботи виклада-
чів фортепіанного відділу училища. У своєму звіті професор національної му-
зичної академії України імені П.І. Чайковського, заслужена артистка України 
Л.Є. Цвірко писала: «Високий рівень навчальновиховної і творчої роботи в му-
зичному училищі ім. М.І. Глінки м. Дніпропетровська, прекрасна організація 
навчального процесу, добра матеріальна база створюють можливість відкрити 
на базі училища філіал Національної музичної Академії України імені 
П.І. Чайковського». Така пропозиція є свідченням найвищої оцінки професій-
ного рівня підготовки кадрів, у тому числі піаністів. 

Аналіз педагогічних кадрів викладачів по класу фортепіано Дніпропет-
ровського музичного училища з 1898 до 2012 р. дозволяє зробити висновок, що 
тільки починаючи з 40х рр. ХХ ст. відбувається безпосередня участь випускни-
ків фортепіанної кафедри Київської консерваторії у розвитку музичної культу-
ри Дніпропетровщини у якості виконавців, викладачів, концертмейстерів та 
громадських діячів. Вони привнесли у піаністичну культуру регіону основні 
творчі та професійні принципи фортепіанних шкіл К. Михайлова, А. Луфера, 
Л. Вайнтрауба, А. Лисенко, О. Александрова, В. Воробйова та інших. 

Талановитим учнем одного з засновників Київської консерваторії Г.М. Бек-
лемішева був А.М. Луфер. Блискучий піаніст, він у 1930 р. став Лауреатом I Ре-
спубліканського конкурсу піаністів, а у 1932 р. успішно представив українську 
піаністичну школу на Міжнародному конкурсі імені Ф. Шопена у Варшаві. Учнями 
Луфера, які продовжили свою діяльність викладачами Дніпропетровського музич-
ного училища, були М. Бялік та С. Грибановська. 

М. Бялік закінчив Київську консерваторію як талановитий, перспектив-
ний музикознавець. Перші два курси він був учнем А. Луфера, після смерті яко-
го продовжив навчання у А.Л. Ейдельмана. Школа цих видатних піаністів 
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оснастила його вільним володінням фортепіано як універсальним інструмен-
том, на якому він однаково успішно виконував фортепіанні твори, оперні клаві-
ри, хорові та симфонічні партитури. Його лекції з музичної літератури були 
захоплюючими, надавали студентам не тільки глибокі знання, а й справжні ху-
дожні враження. М.Г. Бялік пригадує: «Я не став піаністом, але музику завжди 
«тримав у пальцях». Одержавши призначення в Дніпропетровськ і працюючи 
викладачем історії музики в училищі, я постійно, оскільки фонотеки не було, 
грав студентам весь потрібний для навчальної програми репертуар. Я виходив і 
на міську естраду, виконуючи концерти з місцевим симфонічним оркестром. 
Разом з учнем Ойстраха, скрипалем Матвієм Ліберманом, згодом видатним 
професором Новосибірської консерваторії, ми дали цикл камерних вечорів, ос-
нову яких склали сонати Бетховена» [11]. 

Ще одна учениця А. Луфера – С. Грибановська – до вступу до Київської 
консерваторії закінчила Дніпропетровське музичне училище по класу 
С.Д. Храмова. Після закінчення Київської консерваторії по класу А.М. Луфера з 
1947 до 1987 р. була викладачем по класу фортепіано та камерного ансамблю 
Дніпропетровського музичного училища, близько 20 років очолювала фортепі-
анний відділ. Грибановській належить значний внесок у розвиток Дніпропет-
ровської піаністичної школи як у плані становлення системи музичної освіти, 
так і у напрямку її професіоналізації. Серед учнів Грибановської: кандидат пе-
дагогічних наук, професор кафедри спеціального фортепіано, проректор Хар-
ківського Національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського 
Н.В.Горецька; кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри «Фортепіано» Ме-
літопольського державного педагогічного університету імені Б. Хмельницького 
В.А.Мітлицька, викладачі Дніпропетровського музичного училища С.О. Ісакова, 
Н.В. Холодкова, Г.Б. Гончарова, Н.Л. Рашевська. 

Серед учнів Луфера була і Р.О. Лисенко, чий вплив на розвиток Дніпро-
петровської піаністичної школи є особливо значущим. Це пов’язано з плідним 
співробітництвом фортепіанного відділу училища та заслуженою артисткою 
України, професором Національної музичної Академії імені П.І. Чайковського 
Р.О. Лисенко, яка понад 20 років була офіційним консультантом фортепіанного 
відділу училища, протягом яких проводила багатогранну методичну, виконав-
ську, просвітницьку роботу в колективі училища та серед піаністів області. 
Професійний вплив Р.О. Лисенко на розвиток Дніпропетровської піаністичної 
школи охоплював широкий спектр конкретних форм навчального процесу та 
творчого спілкування: концертні виступи піаністки, відкриті уроки, методичні 
доклади, тематика яких осягала широке коло професійних питань від організації 
ігрових рухів початківців до розв’язання складних стильових та інтерпретаційних 
проблем. Р. Лисенко очолювала журі конкурсів та державних екзаменаційних ко-
місій музичних училищ області. Одним з позитивних результатів співробітництва 
з Р.О. Лисенко були успішні виступи учнівпіаністів Дніпропетровського музично-
го училища на республіканських конкурсах, у підготовці яких вона брала участь, 
надаючи рекомендації щодо підбору репертуару, трактування твору, переборю-
ванню художніх та технічних проблем виконання. 
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Дніпропетровці мали змогу чути в інтерпретації Р. Лисенко кращі зразки 
фортепіанної творчості Бетховена, Шопена, Ліста, Шумана, Чайковського, Рах-
манінова. Характерною тенденцією її виконавської діяльності є переважне зве-
ртання до творчості українських композиторів і створення перших зразків 
інтерпретації різних жанрів української фортепіанної літератури. Піаністка зна-
ходила рукописи і першою виконувала твори Я. Степового, стала першим вико-
навцем «Руху в варіаціях» для фортепіано з оркестром С. Людкевича, а також 
творів Ревуцького, Косенка, Дремлюги, Сільванського... Тематичним ядром репе-
ртуару Р.Лисенко завжди були твори Миколи Лисенко – діда піаністки. Вона є ви-
датною сучасною виконавицею музики композитора. Точну характеристику 
виконавського стилю Р. Лисенко дає професор Львівської національної музичної 
академії імені М. Лисенка Н. Кашкадамова: «Піаністична інтонація Ради Лисенко 
неповторна – щира, добра, дещо задумлива. Її характеризує дуже гнучке мікро-
фразування, тонке відчуття музичного часу, коли виконавський темпоритм зразу 
ж чуйно реагує на кожен мелодійний чи гармонійний відтінок розвитку. Ця особ-
лива українська щирість і співність гри залишається для нас сьогодні безцінним 
зразком інтерпретації творів М. Лисенка, адже його син, Остап Миколаєвич, зав-
жди підкреслював подібність інтерпретації Ради Лисенко до виконань її діда, 
дивуючись при цьому, – бо ж вона ніколи діда не чула» [7]. Перші виконання 
фортепіанних творів А. Штогаренка майже завжди належали Р. Лисенко і часто 
відбувалися саме у Дніпропетровську. Завдяки цьому учні та викладачі Дніпро-
петровського музичного училища виконували «Етюдималюнки» та «Образи» 
А. Штогаренка, коли вони були ще у рукописах. 

Одним із підсумків співробітництва з Р. Лисенко були випускники фор-
тепіанного відділу училища, які продовжували своє навчання у Київській кон-
серваторії в класі професора Р.О. Лисенко (з 1970 до 2004 р. – 21 студент), з 
яких В. Царик стала Лауреатом Всеукраїнського конкурсу імені М.В. Лисенка 
(II премія, Львів, 1981). Довгий час основу фортепіанного відділу Дніпропет-
ровського музичного училища і фортепіанної кафедри консерваторії складали 
вихованці Р.О. Лисенко: Г. Новосьолова – завідуюча кафедрою Дніпропетров-
ської консерваторії імені М. Глінки, А. Тарасенко, В. Михальський, В. Царик, 
А. Володченко, Г. Віноградова – очолює кафедру концертмейстерської майсте-
рності та камерного ансамблю Дніпропетровської консерваторії. 

Певний вплив на формування фортепіанної педагогіки та методики ви-
кладання, науковотеоретичної підготовки педагогів Дніпропетровського музи-
чного училища мав Б.Є. Міліч, оскільки педагоги старшого покоління, які 
закінчили Київську консерваторію за методикою викладання гри на фортепіано, 
навчалися саме у Б.Є. Міліча. 

Таким чином, з середини ХХ ст. принципово змінюється кадрове забезпе-
чення музичних училищ, дитячих музичних шкіл та інших закладів культури та 
мистецтва Дніпропетровської області. За певної кількості випускників Москов-
ської, Петербурзької, Горківської, Кишинівської консерваторій – все більшої 
переваги набувають випускники українських консерваторій і в першу чергу 
Національної музичної Академії України імені П.І.Чайковського. 
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Олексій Кирилович Розумовський, старший син гетьмана України К.Г. Ро-
зумовського. Народився у 1748 р. в Петербурзі, помер 1822 р. у Почепі Чернігів-
ської губернії. Від народження був записаний на військову службу і в день вступу 
на престол Петра ІІІ, у 14 років, отримав чин ротмістера. Дитинство Олексія 
пройшло у батьківському палаці. Здобувши початкову освіту у домашніх вчите-
лів, пізніше, за порадою академіка Тауберта, Олексій разом зі своїми братами у 
1761 р. – Петром (10 р.), Андрієм (9 р.) а також синами Г.M. Теплова (8 р., малень-
кий геній – гравший вже тоді доволі добре на скрипці), князя А.В. Олсуфьєва (8 
р.) і пізніше долучився восьмирічний син рекетмейстера (Прим. 1) І.І. Козлова, 
були віддані у спеціально створену школу, яка розміщувалася у найманому палаці 
на 10й лінії Василівського острова в Петербурзі, де викладачами були – гувернер 
француз Бурб’є та три відомі вчителя – математик і академік С.Я. Румовський, іс-
торик А.Л. Шлецер та єзуїтський вихованець із Відня. Тут викладалися французь-
ка, німецька та латинська мови. Тауберт був головним інспектором, щоденно 
відвідував цей домашній пансіон і наглядав за успіхами учнів, для навчання яких 
був створений спеціальний план, програма та методика. Діти писали твори, кожен 
про свій предмет, і ці твори представляли їхнім батькам. Академія привертала ува-
гу всього двору і петербурзької знатті. Всі витрати на цей інститут кощтували Ки-
рилу Григоровичу 10000 рублів [2, Т.2, 1–2]. Далі вихованці цієї школи 
продовжили освіту у Страсбурзькому університеті. 

Кирило Григорович особисто відвідавши Страсбург у 1767 р., був незадо-
волений не стільки університетом як містом. Йому не сподобалося амораль-
ність поведінки місцевої молоді, і він вирішив знайти синам більш скромне 
місто за кордоном. Взявши з собою Олексія він відбув до Італії, нанявши для 
нього гувернерами поета Ніколаї і Француза Кроньє, інші сини – Петро і Анд-
рій залишилися у Страсбурзі, під наглядом гувернерів Шьопфліна і Маріньяна 
[2, Т.2, 11]. Зустрівши в Італії Ів. Ів. Шувалова, він залишив Олексія під його 
нагляд, разом з його наставниками на півтора року (до жовтня 1768 р.). Після 
навчання в Італії, Олексій Кирилович, поїхав через Геную і Марсель у Страс-
бург, і весною 1768 року вирушив у Лондон. Поживши деякий час у цьому місті 
він разом з гувернерами вирушив у мандри по Англії, а потім через Голландію 
восени 1769 р. повернувся до Петербургу. Цим мандруванням Англією старші 
сини Олексій і Петро закінчили своє виховання. Здобувши вищу освіту, граф 
О.К. Розумовський був призначений камерюнкером і зарахований на службу при 
імператорському дворі [2, Т.2, 13–15, 24], не дивлячись на те, що йому придвор-
не життя було не довподоби. Служба його не захоплювала, і батько щоби дати 
сину захоплення, віддав йому у повне господарювання багаточислені маєтки в 
Україні, тому що в цей час (з відомих причин) Катерина ІІ заборонила К.Г. Ро-
зумовському відвідувати Україну [8, Т. XV, 1, 436, 352]. 

23го лютого 1774 р. Олексій Кирилович взяв шлюб з графинею Варварою 
Петрівною Шеремєтєвою (донькою графа Петра Борисовича Шеремєтєва), 
отримавши багатий посаг, вона вважалась по багатству першою нареченою Ро-
сії. Весілля відсвяткували в Москві де й оселилися наречені, відвідуючи влітку 
маєтки в Україні [1, Т.1, 350]; [2, Т.2, 24–25].  

Продовжуючи службу при дворі у 1775 р. Граф Олексій був призначений у 
дійсні камергери і став жити у Москві і Петербурзі, залежно від того, де пере-
бував Імператорський двір. Не маючи потягу до служби, у 1778 р. він отримав 
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бажану відставку, обґрунтовуючи це рішення тим, що має допомагати хворому 
батькові, і оселившись в селі Горенках, під Москвою, почав займатись його 
розбудовою. Не маючи змоги далі перебувати у шлюбі з дружиною у 1784 р. 
він наказав їй покинути його дім, залишити московське село Горенки та зали-
шити йому дітей, котрих пристрасно любив. Після розірвання шлюбу граф уса-
мітнився і став рідко бачитися не тільки зі знайомими, а й навіть з 
найближчими родичами. Мешкаючи у Москві, інколи приїжджав в Україну, що-
би відвідати батька [2, Т.2, 38–39]. 

 Після недовгої відставки повернувся на службу. 27 червня 1786 р. в день 
сходження на престол Катерини ІІ Олексій Розумовський був обраний у таємні 
радники і призначений сенатором. Пізніше у 1793 р. він у числі трьох кандидатів, 
був рекомендований Сенатом на вакантне місце Президента КомерцКоллегії, але 
Імператриця не обрала Розумовського, який давно домагався подібної посади. Ка-
терина ІІ не могла простити Розумовському, який будучи принциповою людиною, 
дозволяв собі іноді не погоджуватися навіть з Імператрицею. Є свідчення, він не 
був згоден з положеннями закону, який передала Імператриця на обговорення в 
Сенат і затягував дебати. Імператриця довідалась, що у голосуваннях постійно не 
вистачає одного голосу, визвала Розумовського до себе, і взяла від нього обіцянку 
погодитись, при цьому він заявив, що без бажання підкоряється волі Государині 
[4, С. 590]. Через кілька місяців Розумовський пішов у відставку і за часи царю-
вання Павла І прожив у Москві у своїх розкішних палатах, прекрасних теплицях, 
відвідуючи влітку Україну [2, 40; 8, Т. XV, 437].  

 Найбільше граф полюбляв мешкати у підмосковному селі Горенки, де він 
мав змогу займатися улюбленою ботанікою, влаштував чудовий сад, запросивши 
для цього будівництва відомих професорів – Стефані, і потім Фішера. Цей сад 
вважався одним із чудес Москви, в ньому налічувалося до 2000 видів рослин; ві-
домі ботаніки їздили до багатьох країн світу для поповнення цієї ботанічної коле-
кції. В теплицях вирощувалися до того невідомі рослини, які були названі на честь 
графа «Razoumovia». В цьому саду налічувалося до 500 великих померанцевих 
дерев, а сад розташовувався на двох квадратних верстах. Крім того, він зібрав ве-
личезну бібліотеку, найбагатшу в Росії з природознавчих наук. Серед цих рослин, 
царської розкоші, усамітнювався граф один; насолоджувався цим багатством без 
користі для інших. Він був надзвичайно гордовитим, суворо ставився навіть у колі 
свого сімейства і це породило чутки, що він вважає себе сином Імператриці Єли-
завети Петрівни [8, Т. XV, 437]; [2, Т.2, 43–44].  

 В молодості Розумовський був членом ложі Capitulum Petropolitanum і він 
знову примкнув до масонства, коли воно відновилося з новою силою з приходом 
на престол Олександра І. Від Государя, граф О.К. Розумовський прийняв запро-
шення на службу і 2го листопада 1807 року був призначений попечителем Мос-
ковського університету і знову висунутий у дійсні таємні радники. Розумовський 
відразу почав вводити різносторонні новації у навчальну роботу в університеті й у 
всьому Московському окрузі: хлопотав, щоби ректора обирати не менше як на два 
роки. Государ розглянувши пропозицію дозволив переобирати ректора через кож-
ні три роки; університет перевести у більш просторе приміщення в Катеринський 
або Головинський палац у Лефортові, але цього не сталося [2, Т.2, 45]. 

Цього ж року, за успішну організацію навчального процесу в університеті й 
у всьому Московському окрузі, Розумовський був нагороджений орденом Св. 
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Олександра Невського. 14 грудня 1809 р. університет удостоївся великої честі – 
Імператор особисто проінспектував університет, відзначивши успіхи О.К. Розу-
мовського як керівника, ефективну діяльність професорів та підвищення рівня 
знань у студентів [8, Т. XV, 438]; [2, Т.2, 50,52]. 

 Олександр I звернув увагу на графа Розумовського, котрий справив на 
нього вигідне враження у Москві, і напередодні нового 1810 року Розумовський 
був призначений міністром народної освіти замість П.В. Завадовського, хоча 
указ про призначення був підписаний тільки 11го квітня 1810 р. [2, Т.2, 64]. 
О. Розумовський оселився у Петербурзі на Фонтанці, в новокупленних палатах 
між Семеновським і Обухівським мостами, що стояли серед обширного двору, 
в оточені дерев. У Міністерстві народної освіти чекали його дещо трепетно, по-
боюючись можливих змін – відсторонення співробітників та головних осіб 
міністерства, знаючи, що він раніше часто осуджував і критикував розпоря-
дження свого попередника і не поділяв думки директора канцелярії вченого Ів. 
Ів. Мартинова. Але ці побоювання виявилися марними: діяльність Розумовсь-
кого по міністерству стала продовженням того, що було почато при Завадовсь-
кому [2, Т.2, 66].  

Перш за все, він звернув особливу увагу на народні школи і в перші два 
роки було відкрито 72 приходських школи, 24 уїздних училища, одне сиротське 
і міське училище у Москві. При ньому ж відкриті гімназії: у Києві, Симбірську, 
Білостоці, грецьке Олександрівське училище у Ніжині і Повивальний інститут у 
Білостоці. Розумовський звертав увагу на методи викладання і вимагав від по-
печителів, щоби вони пильно слідкували за навчальними справами у довірених 
їм округах. Він їм пропонував призначати в учителя людей, знайомих з 
раціональним методом викладання, слідкувати, щоби вчителя не затрудняли 
учнів виучуванням напам’ять уроків, не перевантажували юнацтво перепискою 
курсів, складеними учителями, а викладали по книгам, указаним керівництвом, 
запрошували б на екзамен інших осіб, не дозволяючи екзаменувати самим вчи-
телям, і т. ін. Розумовський нагадав, що ще в 1811 р. училищними постановами 
були заборонені будьякі телесні покарання, а між тим, такі застосовувались і 
навіть жорстоко, без відома вищого керівництва і згоди батьків. Граф закликав 
не порушувати наказ вищого керівництва про покарання, під загрозою відсто-
ронення від посади або закриття пансіона, якщо такий утримувався приватною 
особою. За його пропозицією у 1811 р. було впроваджено при училищах звання 
почесних наглядачів, що обиралися із місцевих поміщиків, і суворо було забо-
ронено у приватних закладах сумісне навчання дітей жіночої та чоловічої статі. 
Також було постановлено, коренним і незмінним правилом, у всіх навчальних 
закладах воєнного і цивільного відомств, і що перебувають під керівництвом 
іноземного духовенства, навчати юнацтво Закону Божому і при щорічних 
публічних іспитах завжди починати екзамен із цього предмета, який заключає в 
собі головну і суттєву ціль освіти [8, Т. 2, XV, Т.2, 83–89].  

 У серпні 1810 р. Імператором було затверджено план Царськосельського 
Ліцея, відкритого 19го жовтня 1811 р. Розумовський брав безпосередню живу 
участь у житті цього навчального закладу, яке він вважав своїм дітищем і з яко-
го вийшли найвидатніші особистості Росії [2, Т.2, 70–77]. За самовіддану працю 
у заснуванні Царськосельського Ліцея граф О. Розумовський, 23 жовтня 1811 
року, був нагороджений Володимирською стрічкою [2, Т. 2, 90]. Треба відміти-
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ти, завдяки наполегливої діяльності Розумовського у 1811 р. була заснована при 
Московському університеті перша кафедра слов’янської філології, щоби вивча-
ти слов’янські книги, досліджувати співвідносини російської мови до 
слов’янської і її походження зі слов’янської [8, Т. 2, XV, 439–440; Т.2, 89]. 

Залюбки займаючись справою народної освіти, Розумовський відійшов 
від своїх колишніх космополітичних поглядів і рекомендував Його Величності 
заходи про припинення шкідливого впливу, що чинять іноземці, виховуючи 
юнацтво: він вважав, що таке виховання наближає до знищення народного ду-
ха. До припинення цього Розумовський пропонував: у всіх пансіонах викладати 
науки російською мовою; приймати у пансіони вчителів для наук за умови, що-
би викладали російською мовою; у всьому суворо виконувати діючі правила 
для пансіонів; даючи право на відкриття пансіона, звертати увагу на належну 
моральність особи, що бажає відкрити пансіон і т. ін. Государ затвердив ці ре-
комендації, і Розумовський далі звернув увагу на домашніх іноземних вчителів, 
число яких все зростало. Він запропонував на підставі указу від 5го травня 1757 
р. вимагати від іноземних вчителів письмових посвідчень про їх здібності і 
знання, наданих керівниками російських училищ. Комітет міністрів не найшов 
можливості погодитись з цими рекомендаціями, але Розумовський написав 
спростування на висновок Комітета, і Імператор Олександр ухвалив подання 
міністра, і запропоновані ним рекомендації були прийняті [2, Т.2, 83–89]. Розу-
мовський звернув увагу й на те, що у Віленській губернії, а також у всіх був-
ших польських і остзейських губерніях неохоче вивчають російську мову, а 
тому пропонував:  

1) із приходських шкіл переводити в уїздні училища та гімназії тільки тих 
учнів, які володіли російською мовою досконало; 

2) гімназистів, що не знають російської мови по закінченню курса, на 
службу не приймати; студентів університетів, які не знають достатньо російсь-
ку мову, хоча й приймати на службу, але не в чині 14го рангу; 

3) через п’ять років по затверджені цього положення, зараховувати 
уродженців вишевказаних губерній на службу військову і цивільну, а також на-
давати духовне звання, хто знає російську мову. Державна Рада погоджувалася 
з користю цих заходів, але, зауважила, что за даних обставин з прикордоними 
губерніями треба мати обережні стосунки та вирішила 3го червня 1812 р. від-
класти ці заходи до сприятливих часів [2, Т.2, 87–89]. 

На початку другої половини 1812 року Розумовський захворів; дворічна 
діяльність і службові справи його втомили; він сумував за Горенками, і Петер-
бурзьке життя йому було не довподоби. Він почав говорити про відставку, але 
йому не радили робити такий крок. Час був дійсно незручний. Государ готував-
ся до війни з Наполеоном, і прохання Розумовського про відпустку у Москву 
прийшлося б йому не по серцю; з цього часу помітно стало холодне ставлення 
до нього з боку Олександра I. Рескриптом від 26 травня 1812 р. Розумовський 
був звільнений у відпустку, але недовго міг пожити у Москві. Наближення 
Наполеонівських армій зобов’язало його повернутися до Петербурга і клопота-
ти про переселення Московського університета в Ярослав, а потім про 
відновлення його знову у Москві; під час пожежі у Москві був знищений музей 
Московського університету, на той час один з кращих в Европі, а також 
бібліотека. Вся західна частина Росії була зруйнована, і все треба було відбуду-
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вати. Сам Розумовський від навали Французів не потерпів: прибуткові його ма-
єтки розташовувалися далеко від театра воєнних дій, був трохи зруйнований 
будинок в Горенках, але оранжереї і теплиці були врятовані [8, Т. 2, XV, 440 
Т.2, 90–92]. 

Після війни 1812 р. він перш за все звертає увагу на народні школи, стан 
яких був незадовільний. З 1812 по 1816 р. було відкрито 65 нових уїздних, при-
ходських і повітових шкіл, 12 уїздних училищ, гімназія у Харкові, виховний за-
клад при Московській губернській гімназії і, нарешті, у 1814 р. було відкрито 
Казанський університет. Розумовський мав задум відкрити університет і на Во-
лині на базі Волинської гімназії. Однак цей проект не здійснився. Службові 
обов’язки, мабуть, втомлювали Розумовського: він впав у мізантропію, усаміт-
нився у кабінеті, рідко кого допускав до себе. Головне Управління Училищ, яке 
відігравало важливу роль при П.В. Завадовському і ефективно діяло у перші 
роки керівництва Розумовського, стало збиратися на наради все рідше, предме-
том нарад були переважно господарські справи, ніж наукові і педагогічні [8, Т. 
2, XV, 440, 94–95]. 

У 1816 р. О.К. розумовський пішов у відставку з посади міністра. Мешкав у 
Петербурзі, довго збирався переїхати до Москви, але тільки у 1818 р. назавжди 
простився із Петербургом. Він мешкав спочатку у Москві, надсилав із Горенок 
Імператриці Марії Федірівні квіти, що перебувала тоді у Москві, приймав у сво-
їх розкішних хоромах увесь Імператорський двір. Але невдовзі він переїхав із 
Москви до України, де українським генералгубернатором був призначений 
князь Рєпнін (1816–1834), який взяв шлюб з його донькою. Оселився у своєму 
маєткові у Почепі, на березі Судогості, Мглинського уїзду Чернігівської губер-
нії, який успадкував від свого батька. На літо переселявся у м. Яготин, де захоп-
лювався чудовим садом із рідкісних дерев [8, Т. 2, XV, 442; Т.2, 107–108]. 

У Почепі були концертні зали, книгозбірня на 5000 томів, велике нотне зі-
брання, оркестр і домашній театр. У цьому театрі ще у 1780х рр. плідно працював 
італійський композитор Дженаро Астаріта, автор сорока опер, численних ораторій 
та інших творів. Свою ораторію «Смерть Авеля» (1785), написану на замовлен-
ня О.К. Розумовського, він присвятив К.Г. Розумовському. У ці часи виникає 
неабиякий інтерес до фольклору, прагнення показати на сцені епізоди з життя 
народу охопили представників різних напрямків вітчизняного мистецтва остан-
ньої чверті XVIII ст. Серед творів Дж. Астаріта у цьому жанрі привертає увагу, 
зокрема, комічна опера «Збитенщик» на лібрето одного з тогочасних драматургів 
Я. Княжнина, яка була поставлена домашнім театром у 1786 р. Твір цікавий тим, 
що в ньому у сатирично загостреній формі, насиченій фольклорними елементами, 
показано побут і звичаї представників дворянства, офіцерства та купецтва. Го-
ловний персонаж твору – розумний, спритний слуга Степан, який нагадує Фіґа-
ро із «Севільського цирульника» Дж. Россіні. Тут же і закохана пара, на шляху 
якої стоїть старий опікун. Є й претенденти на руку героїні – офіцери, показані в 
досить карикатурному ключі. 

У характеристиках дійових осіб простежується зв’язок із українською на-
роднопісенною мелодикою. Це можна спостерігати і в увертюрі, яка підводить 
слухача до сприймання комічної ситуації, і в речитативах, і в аріях. Так, в осно-
ву арії Степана з першого акту, де йдеться про безчесність і продажність панів-
ної верстви тогочасного суспільства, покладено українську жартівливу пісню 



 481 

«Чи я, мамцю, не доріс». На першому томі «Збитенщика» є автограф Дж. Аста-
ріта 1786 р. На думку А. Ольховського, ця комічна опера є «складовою части-
ною тієї основи, на якій виросли і «Запорожець за Дунаєм» 
С.С. ГулакаАртемовського і «НаталкаПолтавка» М.В. Лисенка.У цьому полягає 
його сенс та історичне значення» [6, 43].  

Поряд із модними на початку ХІХ ст. операми західноєвропейських ком-
позиторів, у репертуарі театру О.К. Розумовського були й твори вітчизняних ав-
торів. Це дуже популярні на той час опери «Леста» та «Дніпрова русалка» на 
музику С. Давидова, а також «Козаквіршувальник» К. Кавоса на текст російсь-
кого письменника і театрального діяча О. Шаховського. Події цієї опериводеві-
лю відбуваються в Україні. Головним її героєм є історична особа – козак Семен 
Климовський, український поет і композитор кінця XVII – першої половини 
ХVІІІ ст., автор широковідомої пісні «Їхав козак за Дунай», яка впродовж дов-
гого часу вважалася народною. Уперше вона була опублікована у Петербурзі 
1796 р., а вже незабаром здолала кордони і стала популярною в Англії, Франції, 
Німеччині, Польщі та інших країнах. Обробку пісні «Їхав козак за Дунай» для 
голосу, віолончелі, скрипки і фортепіано здійснив Л. Бетховен, а варіації на цю 
тему написали німецький композитор К. Вебер та француз М. Дальвімар [10, 9, 
438–441; 78–79]. Усього в музичному зібрані О.К. Розумовського налічувалося 
близько 50 опер західноєвропейських композиторів [5]. 

У Почепі, у маєтку О.К. Розумовського, зі слів його писаря, був ще й пре-
красний хор із кріпаків. Ним диригував вільнонайманий із Москви Амброси-
мов, але не було власного оркестру. Розумовський передав його своєму зятеві, 
вважаючи, що генералгубернаторське звання князя Рєпніна передбачало мати 
власний оркестр, а на балах у нього грав найманий оркестр генералмайора Де-
нисьєва, який служив у гетьмана К. Розумовського ад’ютантом [11, 150]. Олек-
сій Кирилович постійно робив внески у православні церкви, монастирі та брав 
участь у викупі з кріпацтва видатного українського артиста М.С. Щепкіна [7, 
217–226].  

З часом О. Розумовський почав сумувати. Його фінансові справи занепа-
ли. Він постійно змінював керівників маєтків, вважаючи їхню роботу малоефе-
ктивною, але справи не поліпшувалися. В грудні 1821 р. він звернувся до 
Государя з проханням купити у нього у Чернігівскій губернії 2500 душ селян 
або наказати видати йому відповідну суму і учинити тим допомогу у кінці жит-
тя вірному слузі. Рішення на його прохання ще не надійшло, як у березні 1822 
р. граф О. Розумовський небезпечно захворів. По естафеті була визвана із Пол-
тави його донька княгиня Рєпніна. Вона приїхала, недивлячись на велику по-
вінь, але тяжко хворий батько не взмозі був говорити і тільки знаками виражав 
подяку своїй доньці [8, Т. 2, XV, 442; Т.2, 110–114]. 

Помер граф О.К. Розумовський у Почепі Мглинського повіту Чернігівсь-
кої губернії, де й був похований 5 квітня 1822 р. у Святий тиждень. Коли Почеп 
перейшов у спадщину Рєпніним, він був проданий ними у тридцятих роках 
графу П.А. Клейнміхелю [2, Т.2, 111], і тому прах треба було перезаховати. У 
1838 р. за бажанням родин Уварових і Рєпніних, з дозволу імператора Миколи 
І, за особливим церемоніалом, присланим із Міністерства Народної Освіти, йо-
го прах було перенесено у НовгородСіверський Чернігівської губернії і похова-
но у соборній церкві Спасопреображенського монастиря при вході з лівого 



 482 

боку, у північній прибудові. Гробниця із червоного мармуру має вигляд пара-
лелограма, оздоблена бронзовими: розп’яттям, нерукотвореним образом, і гер-
бом Розумовських. На пам’ятнику напис: «Христе Боже Ты еси воскресенье 
наше и животъ, спаси убо душу раба твоего Алексея. Графъ Разумовский, сынъ 
последняго гетмана Малороссы, генералъфельдмаршала графа Кирилы Гри-
горьевича и графини Екатерины Іоанновны урожденной Нарышкиной. Родился 
12 Сентября 1748, служилъ отечеству действительнымъ тайнымъ советникомъ, 
членомъ государственнаго совета, сенаторомъ и министромъ просвещения. 
Беднымъ помощникъ, наукамъ покровитель. Переселился въ вечность въ лето 
1822 Апреля 5го дня. Въ седмицу святыя Пасхи» (Прим. 2); [8, Т. 2, XV, 442; 
Т.2, 111–112]. 

У О.К. Розумовського у шлюбі із В.П. Шеремєтєвою (1750–1824) були ді-
ти: сини – старший граф Петро Олексійович (?–?) і молодший – граф Кирило 
Олексійович (1777–1829 рр.); а також доньки – старша графиня Варвара Олексі-
ївна (1728–1864 рр.) у 1802 р. взяла шлюб із князем РєпнінимВолконським) і 
молодша графиня Катерина Олексіївна (?–?) у 1812 р. була одружена із графом 
Уваровим (пізніше – міністр народної освіти) [2, Т. 2, 114–115]. 

Коли О.К. Розумовський розірвав шлюб із Варварою Петрівною Шереме-
тєвою (1784 р.) [2, Т. 2, 40], він узяв на виховання п’ятьох хлопчиків і п’ять дів-
чаток, які від належного йому села Перова під Москвою отримали прізвища 
Перовських. Давши їм належне виховання та освіту, вони посіли високі посади 
та стали видатними особистостями. Старший із них, Микола, став губернато-
ром; другий, Олексій – письменником (під ім’ям Погорельського); третій, Лев, 
міністром внутрішніх справ і членом Державної ради; четвертий, Василь, орен-
бурзьким генералгубернатором, командиром Оренбурзького корпуса і п’ятий, 
Борис, членом Державної ради [8, Т. XV, 442]. 

Із вихованок графа О.К. Розумовського старша, Парасковія, вступила у 
шлюб із П.О. Курбатовим; друга, Марія, одружилася із комендантом петербур-
зької фортеці генералом М.К. Крижановським; третя, Єлизавета, взяла шлюб з 
сенатором, дійсним таємним радником М.М. Жемчужниковим; четверта, Ганна, 
стала дружиною графа К.Толстого (у 1817 р. у них народився відомий у майбу-
тньому російський письменник О.К. Толстой); п’ята, Софія, одружилася з кня-
зем В.В. Львовим [8, Т. 15, 442]; [2, Т. 2, 114–115]; (Перекл. всього тексту 
Ю. Рудчука). 

 
Примітки 

 
1. Requetenmeister (нім.) – чиновник, який доповідав імператорові про прохан-

ня, що надходили на його ім’я.  
2. У епіграфії збережено орфографію. 
 

Література 
 
1. Васильчиков А. Семейство Разумовских: [в 5 т.]. / А. Васильчиков. – СанктПетер-

бург / Васильчиков А. 1881. – Т. I. – 486 с.  
2. Васильчиков А. Семейство Разумовских: [в 5 т.]. / А. Васильчиков. – СанктПетер-

бург, 1881. – Т. II. – 557 с. 
3. Васильчиков А. Семейство Разумовских: [в 5 т.]. – СанктПетербург, 1881. – Т. IIІ. – 530 с. 



 483 

4. Грот Я. Часовщик при дворе Екатерины ІІ / Я. Грот // Русская Старина. – 1875, 
ноябрь. – Т. ХІV. – С. 590. 

5. Дзбанівський О.Т. Музична бібліотека РозумовськогоО.К. Рукопис / 
О.Т. Дзбанівський // Архів ЦНБ АН України ім.В.І.Вернадського. – Оп. 2, Од. зб. 35. 

6. Ольховський А. Збитенщик Астаріта / А. Ольховський // Українська музикальна 
спадщина: Зб. ст. – К., 1940. – С. 43. 

7. Павловский И. Заботы князя Н.Г. Репнина о полтавском театре и выкуп артиста 
Щепкина / И. Павловський // Киевская старина. – 1904, ноябрь. – С. 217–226. 

8. Половцев А. Русский биографический словарь: [в 25 т.]. / А. Половцев. – СанктПе-
тербург, 1910. – Т. XV. – 560 с.  

9. Рудчук Ю. Духова музика в Україні (XVIIІ–XIX ст.): історикомузикознавче 
дослідження / Ю. Рудчук. – К., 2006. – 228с. 

10. Черпухова К. Минуле – в сучасному: Нотне зібрання Розумовських – цінна 
пам’ятка музичної культури другої половини XVIII – першої половини XIX ст. / 
К. Черпухова // Наука і культура. – 1986. – Вип. 20. – С. 438–441. 

11.  Щербаківський Д. Оркестри, хори і капели на Україні за панщини / 
Д. Щербакывський // Музика (Київ). – 1924. – № – 7–9. – С. 141–159. 

12.  Щербаківський Д. Оркестри, хори і капели на Україні за панщини / 
Д. Щербаківський // Музика (Київ). – 1924. – №10–12. – С. 205–214. 

 
 
УДК 78.082/.086:78.087.4 Ірина Степанівна Палійчук 

кандидат мистецтвознавства, доцент  
кафедри музикознавства та акордеонного  

мистецтва Інституту мистецтв  
Прикарпатського національного  

університету імені Василя Стефаника 
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У статті розглянуто особливості формотворення, музичної мови, драматургії, 

трактування структурного інваріанту жанру концерту в процесі висвітлення жанрово-
стильової динаміки українського концерту для мідних духових інструментів другої 
половини ХХ ст . Пропонована інформація збагачує лекційний курс «Аналіз музич-
них творів» та є корисною для підготовки фахівців у галузі духового виконавства.  

Ключові слова: жанр, концерт, мідні духові інструменти, українська музика, 
аналіз музичних творів. 

 
The article discusses the features shaping, musical language, dramaturgy, interpreta-

tion of structural an invariants genre of concert in the coverage of genre and stylistic dy-
namics of the Ukrainian concert for brass instruments of the second half of the 20th 
century.The proposed information enriches the lecture course «Analysis of musical works» 
and is useful for training of specialists in industry of the wind performance. 

Key words: genre, concert, brass wind instruments, Ukrainian music, analysis of mu-
sical works. 
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Курс аналізу музичних творів вміщує коло спеціальних знань, які можна 
охарактеризувати як науку про будову музичних творів та про зв’язки компози-
ційної будови зі змістом музики; вчення про важливі елементи музики (мелодія, 
ритм, лад тощо), про їх виразові можливості та формотворчу роль; вчення про 
музичний синтаксис, синтаксичні структури, музичний тематизм, про загальні 
принципи розвитку й формотворення у музиці, музичний твір у єдності його 
тексту й різнорідних компонентів. Великий розділ цього предмета становить 
вчення про типи будови музичних творів, що сформувалися історично, тобто 
про музичні форми, їх походження і розвиток, про їх трактування у різних му-
зичних стилях та жанрах. 

Із метою удосконалення цієї вершинної й завершальної дисципліни музи-
чнотеоретичного циклу, а відтак – вироблення нових підходів до музичнопеда-
гогічної освіти студентів вищих навчальних закладів, спрямованих на розвиток 
їх творчої ініціативи, потреби саморозвитку, на нашу думку, слід враховувати 
їх спеціалізацію. Таким чином, зміст предмета аналізу музичних творів у якіс-
ному відношенні значно зросте, якщо лекційний курс студентів спеціальностей 
«Музичне мистецтво» та «Музична педагогіка і виховання» спеціалізації «Ор-
кестрові духові інструменти» ВНЗ музичного профілю ІІІ–ІV рівнів акредитації 
збагатять узагальнені аналітичні спостереження стосовно українського концер-
ту для мідних духових інструментів другої половини ХХ ст. 

Звернення до цієї проблеми інспірується також недостатньою увагою до 
названого жанру і під час вивчення курсів історії музики, де більшу увагу зосе-
реджено на фортепіанних, скрипкових концертах тощо. 

Мета пропонованої статті – сприяти поглибленню фахових знань сту-
дентів, зокрема, виконавських спеціальностей у курсі аналізу музичних творів, 
визначати особливості структури музичного твору в її історичностилістичному 
контексті, у цьому випадку – концертного жанру для мідних духових інструме-
нтів українських авторів окресленого відтинку часу. 

Згідно з поставленою метою головним завданням є дослідити особливості 
музичної мови, формотворення, драматургії та міру дотримання ознак структу-
рного інваріанту жанру в процесі висвітлення жанровостильової динаміки укра-
їнського концерту для мідних духових інструментів другої половини ХХ ст. 

ХХ ст. характеризується стрімким розвитком концертного жанру, поси-
ленням самого принципу концертності. На сучасному етапі він втрачає 
типологічні ознаки, які склалися впродовж попередніх історикостильових епох. 
Зокрема, асимілюючи жанровий потенціал симфонії, концерт набуває рис 
розгорнутої масштабної форми, а також стає ґрунтом для втілення складних 
філософських концепцій. 

Іншою «полярною» тенденцією, що вплинула і на концерт, його зміст і 
форму, є характерна для початку минулого століття камернізація жанрів. Вона 
виявляється у зверненні в концертному жанрі до форм і прийомів розвитку 
старовинної музики, зокрема, до мистецтва бароко і раннього класицизму, що 
«осучаснюються» та переосмислюються з точки зору нового змісту, засобів 
виразності, а також у використанні мобільних складів оркестру. 
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Посилення у ХХ ст. медитативного плану і, як наслідок цього, підвищення 
ролі монологу, є також властивим для концертного жанру. Крім того, він активно 
взаємодіє з іншими видами мистецтв, зокрема, літературою, кіно. 

Таким чином, концерт одержав статус одного із «найініціативніших» 
жанрів у загальному процесі концептуального оновлення музичної драматургії, 
композиційних структур та інших параметрів арсеналу засобів виразності. 

Характерною особливістю інтенсивного розвитку концертного жанру 
стало формування його жанрових різновидів. Так, сьогодні відомі концерти для 
різних струнносмичкових інструментів – скрипки, альта, віолончелі, контраба-
са, в яких, звичайно, присутні відмінні й спільні специфічні ознаки. 
Аналогічним чином, концерти для труби, валторни тромбона та туби разом 
утворюють своєрідний жанровий різновид – концерт для мідних духових 
інструментів. 

Формування українського концерту за участю солюючих духових припа-
дає на 1950–1960 рр. Хронологічно першим українським твором цього жанру 
став Концерт для труби з оркестром Б. Яровинського (1951). Концерт являє со-
бою тричастинний цикл із традиційною драматургією кожної частини. 

Перша частина Концерту (Moderato) написана у формі сонатного Аllegro. 
Її тематизм репрезентує образи природи (оркестровий вступ, Bdur), танцюваль-
ну стихію (головна партія, Bdur), риси української ліричної пісенності (побічна 
партія, dmoll, Andante con moto). 

Витончена, зворушлива та мрійлива лірика визначає основний емоційний 
характер другої частини Концерту – Andante sostenuto. Музичнотематичний 
матеріал відтворює риси українських народних ліричних пісень.  

Скерцознотанцювальний фінал (сонатне Аllegro) захоплює своїм 
полум'яним темпераментом, енергією заклику до свята. Цей емоційний настрій 
характеризує тему головної партії (Bdur), нову тему (Fdur), яка лежить в основі 
всієї розробкової зони, а також остаточно утверджується в репризі та коді ана-
лізованої композиції. 

У 1960 рр. розпочинається тенденція створення оригінального репертуару 
для туби у жанрі концерту. Першим твором даного жанру став Концерт для ту-
би з оркестром Й. Ельгісера (1968), який репрезентує одночастинну поемну 
форму. Її характерні ознаки виявляються у багатотемності, що надають будові 
твору рис внутрішньої циклічності; динамічному розгортанні музичнотематич-
ного матеріалу тощо. 

Так, структуру тем головної і сполучної партій (твір написано у формі со-
натного Аllegro) утворює експресивний діалог між оркестром та солістом, який 
позначений хвилеподібним розвитком. 

Побічна партія (Moderato dramatico) являє собою новий, драматичний об-
раз і саме на неї припадає смисловий акцент у драматургії Концерту. Масштаб-
на розробка сприймається як самостійна частина, що надає структурі твору рис 
циклічності. Вона побудована на основі музичнотематичного матеріалу 
побічної партії. 
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Світлий, життєрадісний настрій композиції, характерний для поетики 
концертності, встановлюють реприза та кода. Вони виконують функцію 
фінальної частини умовного циклу Концерту. 

У 1970х рр. жанр концерту для мідних духових інструментів стає 
об'єктом активного зацікавлення українськими композиторами. З'являються 
концертні твори за участю солюючих мідних М. Сильванського (1970), 
Ю. Щуровського (1970), М. Бердиєва (1972; 1977; 1978), В. Гомоляки (1972; 
1974); Л. Колодуба (1972), О. ЗноскоБоровського (1975; 1976), Я. Лапинського 
(1976), М. Дремлюги (1977), О. Красотова (1977) та інших. Усвідомлюючи ху-
дожню нерівноцінність цих творів, тим не менше можна констатувати, що 1970і 
роки в історії розвитку концерту для мідних духових інструментів – це період 
стабілізації жанру, формування його іманентних ознак та типологічних 
різновидів – «юнацького» концерту, жанру великого симфонізованого концер-
ту, концертівпоем, а також синтетичного жанру – симфоніїконцерту. 

Гостра потреба у вітчизняному концертному педагогічному репертуарі 
для мідних духових інструментів спонукала до створення в 1970х рр. «юнаць-
кого» концерту. Його типовими зразками в українській музиці є Концерти для 
труби з супроводом оркестру або фортепіано М. Сильванського (1970), 
Ю. Щуровського (1970), М. Бердиєва (1972, 1977, 1978) та Я. Лапинського 
(1976). 

Жанрові ознаки українського «юнацького» концерту для мідних духових 
інструментів виявляються як у композиційних, образноемоційних, так і музичноте-
матичних особливостях. В основі структурної моделі цих творів переважно є 
одночастинність, оскільки виконавство на духових, особливо мідних інструментах, 
вимагає від виконавця фізичної витривалості й має свої часові ліміти1. Компо-
зиційно-драматургічний принцип одночастинності сприяє компактності, спрямова-
ності форми на соліста і на слухача. 

Визначальною рисою «юнацького» концерту є особливий образний стрій: 
життєрадісність, світле світовідчуття. Цьому сприяє широка опора авторів у наве-
дених прикладах на жанри урочистих похідних маршів, танців, а також ліричних 
пісень. 

Серед взірців цього типологічного різновиду жанру концерту слід виділи-
ти Концерт для труби з оркестром Я. Лапинського. Якщо «шкільні концерти» 
М. Сильванського, М. Бердиєва формально наближаються до сонатин для со-
люючого інструмента з оркестровим або фортепіанним акомпанементом, напи-
саних у сонатній формі, то названий твір несе в собі риси одночастинної 
симфонічної поеми. Вони виявляються, насамперед, у включенні у базисну струк-
туру сонатного Аllegro нового, дещо скерцозного і грайливого образу. Він надає 
формі рис внутрішньої циклічності, яка є характерною ознакою романтичної 
поемності. 

Окрім «юнацького» концерту для мідних духових інструментів, у 1970-х рр. 
з’являється жанровий різновид великого симфонізованого концерту, в якому, 
при збереженні функції лідерства солюючого інструмента, реалізовується пев-
ний тип симфонічної драматургії та симфонічного розвитку. Він представлений 
Валторновими концертами В. Гомоляки (1972) та О. ЗноскоБоровського (1976), 
Тромбоновим концертом О. ЗноскоБоровського (1975), а також Концертами для 
труби і симфонічного оркестру М. Дремлюги (1977). 
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Концерт для валторни з оркестром В. Гомоляки (1972) відзначається 
чіткістю, стрункістю форми, а також життєрадісним, оптимістичним характе-
ром. Композиційну структуру твору складає тричастинний цикл із відповідним 
контрастом образності й темпу. 

Так, у першій частині Концерту, написаного у формі сонатного Аllegro, 
тема головної партії своїми витоками нагадує українські народні ліричні пісні, 
сповнені ніжності та ледь вловимого хвилювання. Активний, енергійний 
настрій характеризує сполучну партію, яка звучить в оркестрі. Хоральна факту-
ра вносить в її образний зміст відтінок суворості, але тільки на мить, оскільки її 
змінює піднесена, лірична тема побічної партії (Andante). 

Друга частина (Adagio) витримана в настрої самозаглиблення, споглядан-
ня. Вона написана в складній тричастинній формі, в якій середній розділ (Piu 
mosso) вносить у драматургічний розвиток відтінок смутку, навіть драматизму. 
Реприза Adagio остаточно утверджує ліричну образну сферу другої частини. 

Тематизм фіналу Валторнового концерту (сонатне Аllegro) за своїми жан-
ровими ознаками нагадує марш. Цей енергійний настрій поширюється і на му-
зичний матеріал сполучної партії, що проводиться виключно оркестром. 
Контраст у драматургію твору вносить піднесена, лірична тема побічної партії 
(Andante), що викликають асоціації зі світлим імпресіоністичним пейзажем2. 

Перший валторновий концерт з оркестром Л. Колодуба (1972) та Трубний 
(1974) і Тромбоновий (1978) концерти В. Гомоляки продовжили тенденцію фо-
рмування творів одночастинної поемної форми, яку започаткував Й. Ельгісер, 
створивши в 1968 році Концерт для туби з оркестром. 

Стильовою моделлю Першого валторнового концерту Л. Колодуба ви-
ступає романтична симфонічна поема, характерними ознаками якої є вільно 
трактована сонатність, охоплення автором широкого образноемоційного діапа-
зону, об'єднаного наскрізною інтонаційною ідеєю; динамічне розгортання му-
зичного матеріалу, злиття функцій сольного та оркестрового компонентів. 

Серед творів аналізованого жанру слід виокремити Симфоніюконцерт для 
труби з оркестром О. Красотова, яка започатковує створення нових, оригіналь-
них різновидів цього жанру. Це неоромантичний твір, написаний в одночастин-
ній сонатній формі, в якій сконцентровано розділи чотиричастинної циклічної 
композиції, що є невід’ємною ознакою поемності. І частина – експозиція – за-
в'язка конфлікту (між темою вступу та головною партією); ІІ частина – Can-
tabile – ліричний центр твору та Scerzando, що відграє функцію Скерцо, – є 
розділами розробки; ІV частина – реприза; завершує твір невелика кода, що 
виконує роль епілогу. 

1980–1990і рр. є активною стадією (О. Зінькевич) розвитку вітчизняного 
концерту для мідних духових інструментів, яка триває по сьогоднішній день. 
Вона носить синтезуючий характер в історії розвитку даного жанру, що уза-
гальнює досягнення попередніх періодів і тих нових тенденцій, що виникли в 
українській музиці останнього двадцятиліття: це нова якість лірики, різні фор-
ми жанрового синтезу, багатоманітність композиторських технік та яскрава ін-
дивідуалізація художніх рішень. 

До створення концертних взірців за участю мідних духових інструментів 
звернулись представники різних генерацій української композиторської школи – 
С. Зажитько, Д. Киценко, Л. Дума, Ж. та Л. Колодуби, О. Костін, Л. Юріна та 
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інші. Різні за драматургією і стильовими особливостями, композицією та вико-
навським складом, їхні твори засвідчують процес модифікації жанру концерту 
для мідних духових інструментів на сучасному етапі його розвитку.  

Л. Колодубові належить створення досить оригінального жанрового 
різновиду – подвійного концерту, який репрезентований Українським концер-
тино для двох валторн з оркестром (1985). Цей твір є представником неокла-
сичного типу концерту. 

Композиційну структуру концертино складає тричастинний цикл із симе-
тричним чергуванням контрастних частин. 

В основі теми головної партії першої частини, що написана у формі сона-
тного Аllegro, лежить відома українська народна пісня «Ой піду я понад лу-
гом». Цитування автором даного фольклорного взірця надає творові яскраво 
вираженого національного колориту. 

Друга частина – Lento (проста тричастинна форма) за жанровими витока-
ми відтворює риси української ліричної пісенності. 

Фінал (Allegretto), в якому панує стихія танцювальної музики, викликає асо-
ціації з картиною народного свята. Музика вражає емоційною відвертістю, пружні-
стю ритмічного малюнку, колористичністю гармонічного супроводу тощо. 
Калейдоскоп тем органічно поєднує форма рондо, що є типовою для заключних 
частин циклічних форм. Національну специфіку фіналу яскраво підкреслює циту-
вання композитором в якості рефрену української народної жартівливої пісні 
«Женчичокбренчичок вилітає». 

Еволюційний процес та модифікацію жанру засвідчує Концерт для труби з 
симфонічним оркестром «Монологи» Б. Синчалова (1986), який віддзеркалює тен-
денцію «нової лірики ХХ ст.» (Т.Зубчевська) у трактуванні жанру концерту для 
мідних духових інструментів. На перший план твору виступає суб'єктивнолірична 
виразність, що, на мою думку, є характерною ознакою концертумонологу3. 

Монологізація концертного жанру вплинула на його музичну драматургію, 
змінюючи звичне співвідношення частин, а також на основи музичного мислення, 
насамперед сонатності. Так, свій задум Б. Синчалов втілює в тричастинній формі 
циклу з наступним співвідношенням частин: помірна – повільна – швидка. Од-
нак на зміну бітематизмові, характерному для форми сонатного Аllegro, прихо-
дить монотемність. Тому сонатність швидше виявляє себе через антиномію 
протилежних образних сфер на циклічному рівні – ліричноелегійної (перша та 
друга частини) та маршової (фінал). 

Особливість Концерту для тромбона та симфонічного оркестру Л. Юріної 
(1989) полягає у значному використанні автором, порівняно з розглянутими 
вище концертами, нових технікокомпозиційних систем – сонористики, кластер-
них утворень, а також елементів стохастики (Я. Ксенакіс). 

Вельми оригінальною є структура Тромбонового концерту Л.Юріної: од-
ночастинна поемна форма, яку утворюють дев'ять епізодів (Larghetto, Sostenuto, 
Andante, Commodo, Maestoso, Allegro assai, Animato, Adagio, Lento), що надають 
творові ознак сюїти. 

Риси концертності виявляються у принципі «змагання», який реалізову-
ється на макрорівні – між розділами LarghettoSostenuto та MaestosoAllegro assai: 
музичнотематичний матеріал у перших з цих епізодів звучить у соліста, а в на-
ступних – в оркестру. 



 489 

Жанровостильовий спектр концерту для мідних духових інструментів у 
1990х роках збагатила Шоста камерна симфонія (Концерт) «Тривоги осінніх 
днів …» Є. Станковича (1993), яка являє собою симбіоз декількох жанрових 
утворень при провідній функції одного з них. Партитура аналізованого твору 
поєднує ознаки симфонії та концерту для валторни з камерним ансамблем. Крім 
того, виконання трьох частин Шостої камерної симфонії attacca надає їй 
смислової єдності, а також утворює цілісну монолітну композицію поемного 
типу. 

Три частини симфонії «Тривоги осінніх днів …», кожній з яких автор та-
кож дав програмну назву (І – «Світанкові …», ІІ – «Денні …», ІІІ – «Вечірні … 
Нічні …») являють собою колористичні квазіімпресіоністичні картини, що 
відтворюють живописнозвуковий світ образів, характерних для певного часово-
го стану дня і ночі. 

Звернення до прийомів кіно стало специфічною ознакою сучасного 
українського концерту, зокрема «Сербського капричіо» для труби і камерного 
оркестру О. Костіна (1997). Ефект кінодокументалістики виникає у зв'язку з ви-
користанням композитором методу цитування. У творі, який являє собою одно-
частинний цикл (сонатна форма з рисами поемності та сюїтності), за словами 
автора, звучать оригінальні сербські пісні – «Uz'o deda svog unuka» між голов-
ною (Vivo) та побічною партією (Lento) і, таким чином, видозмінює базисну 
структуру сонатної форми та «Kolo Kostino» на межі з'єднання розробки з ре-
призою. 

Специфічний жанровий різновид концерту – потрійний концертсоло, 
репрезентує Концертино для трьох солістів (двох труб та тромбона) «Маски» 
Л. Колодуба (2001). Твір являє собою чергування шести різнохарактерних 
мініатюр, що зовні надає йому рис сюїтності, а також засвідчує тенденцію 
індивідуалізації композиційних рішень сучасного концерту для мідних духових 
інструментів. 

Перша частина циклу (Sostenuto) ґрунтується на тематизмі граціозного 
характеру, який у процесі розвитку набуває значення лейтмотиву та стає конст-
руктивним стрижнем всієї композиції, а також наспівного плану, що виклика-
ють асоціації з образами Флорестана та Евсебія з «Каранавалу» Р. Шумана. 

Друга частина (Con moto) – швидка, характеризує активну сторону героя. 
Тема граціозного характеру першої частини, що лежить в основі музичнотема-
тичного матеріалу даного розділу, постає у різноманітних ритмічних та фак-
турних варіантах. 

Третя частина (Ігри), яскраво відтворює одну з характерних ознак жанру 
концерту – «змагання», у даному випадку, між трьома солюючими інструмен-
тами. Музичнотематичний матеріал формується почергово солістами, що нага-
дує пуантилістичну техніку письма. 

Четверта частина (в старовинних шатах, фуга) (Moderato) відіграє роль 
ліричного центру в драматургії циклу. Вона стає осередком споглядальності, 
ліричних роздумів, і, таким чином, створює контраст до попереднього розділу 
Концертино. Інтонаційне ядро теми фуги утворює матеріал першої частини, 
цим самим, підкреслюючи симфонічні риси розвитку композиції. 
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В основі драматургії п'ятої частини (Діалоги) Концертино лежить 
протиставленнядіалог двох контрастних тем – маршової та вальсової, що 
підкреслює діалогічну природу жанру концерту. У свою чергу, фінал Концер-
тино (Паради) представляє всіх героївмасок, які брали участь у карнавалі, і, та-
ким чином, виконує підсумовуючу функцію у циклі.  

Отже, концерт для мідних духових інструментів українських авторів – це 
сьогодні сформований жанр, що впродовж другої половини ХХ століття прой-
шов значний еволюційний шлях. Цикл аналітичних нарисів свідчить, що конце-
ртні композиції, створені впродовж етапів становлення (1950–1960) та 
кристалізації жанру (1970), демонструють дотримання класикоромантичних 
норм, що виявляється у принципах драматургії та формотворення, використанні 
одно та тричастинної циклічної форми із типовим структурносемантичним на-
повненням частин, нормативній сонатності, опорі на кантиленний або жанрово-
характерний тематизм, музичній мові концертів. 

Специфічною ознакою концертних творів для мідних духових інструмен-
тів 1980–1990х рр. є те, що практично кожен твір засвідчує процес модифікації 
жанру на сучасному етапі його розвитку та претендує на унікальність серед ін-
ших творів. Це, зокрема, нова якість лірики (Б. Синчалов), різні форми жанро-
вого синтезу (Л. Колодуб, О. Костін, Є. Станкович), багатоманітність 
композиторських технік та індивідуалізація художніх рішень (Л. Юріна). 

Оригінальність концепцій зумовила різну міру дотримання ознак струк-
турного інваріанту жанру концерту: поряд із традиційною тричастинністю 
(Л. Колодуб, Б. Синчалов) та одночастинністю (Л. Юріна, Є. Станкович, 
О. Костін) з'являється шестичастинний цикл (Концертино для трьох солістів 
«Маски» Л. Колодуба). 

Здійснений аналіз концертів за участю солюючих мідних духових інстру-
ментів українських авторів надасть змогу студентам детально ознайомитись із 
особливостями форми творів цього жанру, значно спростить вибір як концерт-
ного репертуару артистів, так і навчальнопедагогічного репертуару майбутніх 
фахівців, а також допоможе під час розучування та прослуховування компози-
цій зазначеного жанру. 

 
Примітки 

 
1 Концерт для труби з фортепіано Ю. Щуровського (1970) являє собою двоча-

стинний цикл. 
2 Концерт для тромбона з оркестром О. ЗноскоБоровського, Валторновий кон-

церт О. ЗноскоБоровського, Концерт № 2 для труби з оркестром М. Дремлюги за 
композиційними особливостями і стилем теж продовжують класикоромантичні 
традиції  Про це свідчить, насамперед, збереження усталеної схеми концертного цик-
лу: сонатне Аllegro з яскраво контрастними темами, лірична друга частина та жанро-
вотанцювальна третя. 

3 Принципово нову поетику досліджуваного жанру демонструють також Кон-
церт для тромбона та 13 струнних інструментів Д. Киценка (1990) під назвою «De pro-
fundis», Валторновий концерт Л. Думи (19901991) та інші. 
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У статті автор прагне поділитися із своїми колегами – педагогами вузів – досві-

дом керівництва написання студентами магістерських досліджень з музичного мисте-
цтва. Називаються конкретні прізвища магістрантів, наводяться теми вже захищених 
магістерських робіт, зосереджується увага на окремих етапах процесу написання ру-
копису та принципах, які автор не тільки перераховує, але й переконує читача (моло-
дого педагоганауковця і магістранта) в їх необхідності.  

Ключові слова: творчий пошук, наукова новизна, магістерська робота. 
 
In this article author wants to share his experience of writing magister researches in 

field of music art by his students with his colleagues pedagogues. Specific magister students 
are named, defended magisters’ works researches are given, specific stages of writing 
manuscripts and important aspects are highlighted. 

Key words: creative search, scientific newness, magister research. 
 
Викладений у даній статті матеріал не має рекомендаційного характеру, 

хоча він не суперечить нормативам офіційних документів щодо написання ма-
гістерських робіт. Магістр – це науковець першого ступеня, а його дослідження 
повинно відповідати нормам наукових праць, тобто стати новаторським, оригі-
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нальним за обраною темою, а не «скопійованим» чи «запозиченим» з інших 
праць. Отже, магістерське дослідження передбачає не тільки новизну теми й 
оригінальність підходу щодо її написання, а й шляхи, якими буде йти магіст-
рант. Важливо, щоб він «бачив» мету, чітко формулював свої досягнення, усві-
домлював своє місце у загальному науковому процесі.  

Реформа вищої освіти, що відбулася на початку ХХІ ст., поставила собі за 
мету наблизити вузівські проблеми до загальноєвропейських і навіть всесвітніх. 
У 2001 р. при вищих навчальних закладах України була відкрита магістратура 
(до того часу студенти по закінченні вузу писали дипломні роботи), мета якої – 
підвищити фаховий статус випускника ВНЗ під керівництвом досвідченого пе-
дагоганауковця, прилучити кожного магістранта до наукової роботи в стінах 
навчального закладу. При цьому магістр набуває право викладати у вищих на-
вчальних закладах усіх рівнів акредитації. Тобто йдеться про вищий професій-
ний і науковий рівень магістра, аніж спеціаліста. Магістр є науковцем першого 
ступеня. Початок його наукової діяльності в період перебування у магістратурі – 
явище позитивне. До цього додамо, що магістерська робота не тільки більша за 
обсягом від дипломної, але й вагоміша за змістом і своїм науковим рівнем.  

Автор має педагогічний досвід у сфері керівництва магістерськими робо-
тами понад 10 років у таких вищих навчальних закладах, як Національний пе-
дагогічний університет імені М. Драгоманова та Національна академія керівних 
кадрів культури і мистецтв (до того був керівником з написання дипломних ро-
біт студентами V курсу в першому названому вузі). З 2001 по 2012 рік, під кері-
вництвом автора було написано 28 магістерських робіт (а до того часу ще вісім 
дипломних). Їхня тематика – досить широка, вона охоплює теми з теорії та іс-
торії музики, музичної педагогіки, хорового виконавства, сольного співу тощо. 

Перше завдання наукового керівникапедагога – не тільки допомогти ма-
гістранту обрати тему дослідження, а й ввести його в наукову проблематику тієї 
галузі, з якою він пов’язаний у вищому навчальному закладі. У Національному 
педагогічному університеті імені М. Драгоманова та Національній академії ке-
рівних кадрів культури і мистецтва набирали магістрів з таких спеціальностей: 
викладач музичнотеоретичних та історичних предметів у вищому навчальному 
закладі, викладач співів у загальноосвітній школі, хоровий диригент, артиство-
каліст академічного та естрадного співу. 

Для автора, як наукового керівника, важливо з’ясувати, яку вузівську, а 
також довузівську освіту мають магістранти – випускники консерваторій, пед-
вузів, інститутів культури, музичних коледжів, училищ, педучилищ, училищ 
мистецтв, колишні учні дитячих музичних шкіл тощо. Наприклад, Князєви Те-
тяна і Галина закінчили вокальний факультет Національної музичної академії 
імені П. Чайковського, Заверуха Степан – хормейстерський факультет Одеської 
консерваторії імені А. Нежданової, Балема Богдан – композиторський факуль-
тет Львівського вищого інституту імені М. Лисенка (нині Музична академія), 
Кушнір Тетяна – народний факультет Донецької консерваторії імені С. Про-
коф’єва тощо. Довузівську музичну освіту мали магістранти: Дударенко Ольга 
(випускниця теоретичного відділу Дніпропетровського музичного училища), 
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Ніткіна Любов (Чернігівске музичне училище), Чургович Валерія (Ужгородське 
музичне училище), Кривогуб Тетяна (дитяча музична школа, віолончель) та інші.  

Рівень знань з музичних дисциплін для магістрантапочатківця має дуже 
важливе значення, оскільки стає головним ресурсом його «наукового натхнен-
ня», не менш важливим є також слуховий багаж музики різних епох і постійне 
накопичення нових слухових вражень. Отже, обізнаність магістранта з музи-
кою, рівень його музичнотеоретичної підготовки, його музичнослуховий (есте-
тичний) досвід і культура емоційних вражень має неперехідне, а основоположне 
значення. Саме на цих засадах науковий керівник формує естетичний смак мо-
лодого дослідника, його музичну культуру й наукову базу. 

Вже на перше заняття з магістрантом педагог має приготувати кілька тем, 
з’ясувати його музичні інтереси, які повинні перерости в наукові, й наблизити-
ся до обрання теми. Наприклад, Жученко Костянтин прийшов з готовою темою: 
«Анатолій Солов’яненко – видатний оперний співак другої половини ХХ сто-
ліття. Його місце в українській та світовій музичній культурі (крізь призму 
проблематики вокальної техніки та інтерпретації оперних партій)». Князєва Га-
лина мала сформовану тему: «Соломія Крушельницька – видатна українська 
співачка першої половини ХХ століття» тощо. Така чітка і впевнена позиція ма-
гістранта прискорила початок активної роботи: складання плану наукової праці, 
підбір літератури, обговорення мети, творчих завдань, попереднє формування 
новизни майбутньої праці тощо. 

Визначившись з темою, переважній більшості магістрантів було реко-
мендовано спочатку подумати над науковими «ідеями» дослідження, навіть 
«пофантазувати» за обраною темою, яку вони прагнуть дослідити. Не було у 
мене бажання відразу відсилати початкуючого науковця до опрацювання літе-
ратури, а декому на певний час я заборонив знайомитися з нею. У магістранта 
К. Жученка це викликало спротив, але я був послідовним у своїх діях. Ми кіль-
ка занять (п’ять – шість) тільки слухали спів великого Анатолія Солов’яненка і 
насолоджувалися мистецтвом його співу, досконалістю трактування знамени-
тим артистом музики. І в подальшому музика була на першому плані, записи 
аудіо і відео викликали справжній, професійний інтерес. У подальшому магістр 
почав записувати свої враження від прослуханого. Неможливо описати, яке за-
хоплення викликали виступи А. Солов’яненка на концертах в Італії та інших 
країнах, сильне враження справила опера «Фауст» Ш. Гуно (відеофільм) у ви-
конанні українських співаків Анатолія Кочерги (Мефістофель), Гізели Циполи 
(Маргарита) та Анатолія Солов’яненка (Фауст) під орудою Степана Турчака. 

Вже значно пізніше (через кілька місяців) ми з К. Жученком переглядали 
літературу про А. Солов’яненка і ставились до неї понауковому: бачили і по-
зитивне, і негативне. Більше того, слухали багато творів у виконанні Анатолія 
Борисовича, аніж щось читали. Остаточний результат на захисті був вражаю-
чим: «відмінно» без зауважень. Здавалось би, що шлях у науку прокладений 
(але після того як К. Жученко поспілкувався з деякими людьми, йому порадили 
в подальшому досліджувати пісеннофестивальний рух – магістр зник, здається 
виїхав до Німеччини на роботу як співак). 
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Магістрант Б. Балема (2003 р.) обрав тему «Неокласицизм в українській 
музиці ХХ століття і проблема його сприйняття студентами музичнопедагогіч-
ного вузу» і досить тривалий час напружено працював над рукописом. Мені 
здавалося, що його композиторська професія сприятиме легкому і досить 
швидкому написанню праці, але вийшло дещо не так: процес дослідження був 
важким протягом усього терміну (далася взнаки відсутність наукового досвіду). 
Правда, там де вступала безпосередньо композиторська професія, магістрант 
навів ряд дуже цікавих творів львівських композиторів, які в Києві не звучали 
(йдеться про композиції О. Козаренка і В. Камінського). Їхні твори неокласици-
стського спрямування викликали зацікавленість не тільки у мене, але й у ви-
кладачів кафедри теорії та історії музики та Державної комісії (магістерська 
робота Б. Балеми оцінена високим балом – «відмінно»). 

Магістрантка Кошовець Марія (2006 р.) обрала тему: «Проблеми вивчен-
ня фортепіанної музики Л. Ревуцького у навчальновиховних традиціях вищої 
школи». До роботи було включено концерт для фортепіано з оркестром та інші 
твори. Студентка мала досить добру довузівську підготовку: закінчила музич-
нотеоретичний відділ Чернігівського музичного училища імені Л.М. Ревуцько-
го, написала велику роботу – обсяг магістерської близько 100 сторінок. Але, на 
жаль, вона не досягла відмінних результатів, бо вела себе на захисті досить 
мляво, оцінка «добре».  

Вибір магістрантами тем – не проста справа, а для декого – дуже складна, 
бо за цим криються естетичні уподобання, індивідуальні симпатії до музики то-
го чи іншого композитора, вміння бачити об’єкт свого дослідження багатовимі-
рно, схильність до обдумування різних елементів роботи (а також вміння 
працювати над рукописом відповідно до поставлених творчих завдань, шліфу-
ючи окремо виклад думок у різних підрозділах праці). 

Обравши тему, магістрант за допомогою керівника складає план праці. 
Педагог ознайомлює його із обов’язковими елементами вступу, із структурою 
висновків; потім разом вони формують основні три (або два) розділи праці: пе-
рший – найчастіше теоретичний, другий і третій – практичні, конкретні. Потім 
матеріал розмежовують за підрозділами, конкретизують деталі. Зауважимо, що 
складений на початку магістерського терміну план роботи може змінюватися у 
процесі написання тексту. 

На першому етапі роботи над дипломом магістранти за можливістю по-
винні викласти свої думки, спостереження за темою. Це складно, але необ-
хідно. Якщо початкуючий науковець неспроможний викласти свої думки-
передбачення, то науковий керівник повинен йому в цьому допомогти. Вагомо 
чи ескізно будуть викладені ці передбачення, результат буде позитивним, оскі-
льки ці викладки стануть дороговказом для молодого науковця. 

Зауважимо, якщо за першої бесіди педагога з пошукувачем не вдається 
вирішити усі питання, то це треба зробити на наступних заняттях, оскільки 
розмова про шляхи дослідження, буде корисною і для самого пошукувача, і для 
наукового керівника. Наприклад, Князєва Галина так багато науково «намрія-
ла», що мені, як керівникові, не тільки було приємно слухати її захоплення 
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предметом дослідження (Соломія Крушельницька справді велика оперна співа-
чка), а й корисно, бо тут я з’ясував її рівень знань за темою.  

Захоплення іншої магістрантки – Князєвої Тетяни – було сконцентроване 
довкола опери В. Моцарта «Чарівна флейта» й зокрема партії Цариці ночі, що 
його вистачило на дворічний термін її перебування у магістратурі. Ми слухали 
чотири всесвітньовідомі виконавські версії твору Моцарта, це було високе ви-
конавське чудо. Важливо зазначити, що Князєва Тетяна сама бездоганно вико-
нує партію Цариці ночі, для неї тут не було технічних проблем, оскільки вона 
«відшліфувала» технічно важкі місця ще у консерваторські роки, вона – профе-
сійна співачка – глибоко розуміла усі грані образу головної героїні опери. Робо-
ти обох Князєвих – Тетяни і Галини – мають великі перспективи. 

Починаючи роботу над Вступом, магістранти опановують логіку напи-
сання наукової праці, прагнуть зрозуміти її специфічність. Не просто сформу-
вати початкову преамбулу та обгрунтувати тему своєї роботи, оскільки така 
праця ще не опублікована. Магістрантка Кушнір Тетяна постійно скаржилася, 
що не знає, де взяти об’єктивні біографічні дані про українську співачку, на-
родну артистку Таїсію Повалій. Я пропонував їй шукати статті в київських га-
зетах та в Інтернеті. В процесі навчання накопичилося так багато біографічного 
матеріалу, що не було змоги вмістити його в диплом.  

Основою написання магістерських робіт під керівництвом автора завжди 
була музика. Постійне слухання великих співаків: Соломії Крушельницької, 
Анатолія Солов’яненка, Галини Туфтіної, Анатолія Кочерги, Дмитра Гнатюка, 
а також популярних артистів – Софії Ротару, Тото Кутуньо, Таїсії Повалій і ба-
гатьох ін.ших було основою для наших сильних вражень, захоплень, поглиб-
лення інтересу до прослуханого, а також міцною базою формування наукових 
знахідок. Красу і велич голосу видатного виконавця яскравіше відчуваєш, порі-
внюючи його виконавської версії з співом інших вокалістів. Наприклад, магіс-
терка Бойчук Тетяна виявила, що пісні Володимира Івасюка найкраще 
виконують Софія Ротару, Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, хоча їхніми кон-
курентами були Лідія Артеменко, Л. Невзгляд та багато інших. Крім того, магі-
странтка утвердилася в думці, що Софія Ротару переконливіше і професійніше 
виконує твори В. Івасюка в супроводі Естрадносимфонічного оркестру Україн-
ського радіо під керуванням Р. Бабича, аніж у супроводі інструментальних ан-
самблів. Не можна не погодитись з Т. Бойчук, що партія оркестру під орудою Р. 
Бабича (і в його аранжуванні) передає широку гаму людських емоцій, партиту-
ра фактурно багата і тембрально наповнена. Це переконання магістрантки було 
настільки сильним, що в цьому ніхто не зміг переінакшити її думку. 

Магістрантка Т. Бойчук крім аналізу пісень В. Івасюка досліджувала за-
родження Українського естраднопісенного фестивалю імені В. Івасюка, започа-
ткованого у 1989 р. в Чернівцях. Ця музичнокультурна акція, як відзначає 
Бойчук, має велике значення: фестивальконкурс проводиться кожні два роки й 
до сьогодні, він – україномовний, некомерційний; до нього постійно залуча-
ються нові творчі сили, зокрема лауреати конкурсу імені В. Івасюка стають ві-
домими виконавцями.  
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Рівень магістерських робіт повинен бути професійним, незважаючи на 
фахову підготовку, яку здобув студент у вищому навчальному закладі. Цей рі-
вень вимірюється змістом аналізу виконуваної музики та визначенням стильо-
вих особливостей музичної мови та форми. Окремо слід зупинитися на 
виконавських особливостях: на відповідності тембру голосу змістові даного 
твору; на виразності інтонацій, точності темпів, осмисленості фразування; на 
пошуку балансу – голосу і оркестрового супроводу. 

Лариса Левченко, обравши тему «Кончерто гроссо. Становлення, розви-
ток і відродження у XX столітті (до проблеми сприйняття студентами музично-
педагогічного вузу)» (2002 р.), розв’язувала кілька проблем: формування жанру 
кончерто гроссо в Італії наприкінці XVII ст., його розвиток у першій половині 
XVIII ст.; відродження жанру в другій половині XX ст. (увага Л. Левченко була 
зосереджена головним чином на музиці Альфреда Шнітке). До речі, цей компо-
зитор переїхав у середині 80х рр. XX ст. із СРСР до Англії, де й помер. 

У своїй роботі Левченко простежила процес опанування цих чисто музи-
чних проблем студентами музичних вузів початку 90х рр. в XX ст. Отже, в од-
ній науковій праці охоплено музику А. Вівальді, Й.С. Баха, Г.Ф. Генделя і А. 
Шнітке. Це перша – чисто музикознавча проблема, друга проблема – сприйнят-
тя музики митців XVIII і XX ст. студентами музичнопедагогічного вузу. Обидві 
проблеми магістрантка Л. Левченко розв’язала позитивно (оцінка на захисті 
«відмінно»). В рамках цієї статті ми обмежилися одним прикладом, а їх у нашій 
практиці багато. 

Підводячи підсумки щодо наукового керівництва роботою магістрантів 
над дипломами, відзначимо, що рівень професіоналізму в дипломних роботах 
вищим є там, де молоді дослідники змогли швидше подолати синдром страху 
перед науковими дослідженнями і відчути свої сили. Важливо переконати магі-
странта в тому, що дослідження, над яким він працює, ще ніким не написано. 
Тому відповідальність за написане спроможна викликати віру в себе, у свої зді-
бності, які тут мусять розкритися. 

Ще кілька слів про підготовку до захисту і сам захист магістерського 
диплому. За місяць до захисту роботи розглядаються на засіданні кафедри. Хо-
ча дипломи ще не готові, передзахисні виступи магістрантів мусять бути об-
грунтованими, стилістично відшліфованими і стислими (час виступу 7 – 10 
хвилин). Якщо у виступі магістранта не все охоплено, то члени кафедри, зада-
ючи питання, виявляють недоліки у роботі й дають певні поради та оцінку ро-
боті: «допустити до захисту» чи «не допустити». 

За два тижні до захисту магістерська робота повинна бути передрукова-
ною і вичитаною як магістрантом, так і науковим керівником. Бажано отримати 
рецензію і врахувати зауваження, які там є, і аргументовано відповісти на них. 
Потрібно заздалегідь підготувати виступ магістранта на захисті (текст виступу 
мусить бути надрукований і схвалений науковим керівником, його магістрант 
зачитує або переказує). Треба пам’ятати, що за часом слово для виступу магіст-
ранта на захисті не повинно перевищувати 710 хвилин, кожне висловлювання у 
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виступі мусить нести смислове навантаження (особливо шкодять зайві слова і 
непродумані висловлювання).  

 
Перелік магістерських робіт, написаних під моїм керівництвом й 

успішно захищені: 
Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова 
1.Кривогуб Тетяна Миколаївна. Формування сприйняття музичних об-

разів учнями молодших класів загальноосвітньої школи на уроках музики (на 
матеріалі вокальних мініатюр). – 2001.  

2.Ніткіна Любов Йосипівна. Особливості музичного сприйняття сучас-
ної української оперної музики учнями старших класів загальноосвітньої школи. 
–2001. 

3.Заверуха Степан Іванович. Принципи роботи над фольклором М. Лео-
нтовича, їх розвиток в українській музиці ХХ століття та використання у су-
часній педагогічній практиці. – 2002. 

4.Левченко Лариса Сергіївна. Кончерто гроссо. Становлення, розвиток і 
відродження у ХХ столітті (до проблеми сприйняття студентами музичнопе-
дагогічного вузу). – 2002. 

5.Балема Богдан Миколайович. Неокласицизм в українській музиці ХХ 
століття і проблема його сприйняття студентами музичнопедагогічного вузу. 
– 2003. 

6.Жиленко Оксана Олександрівна. Драматургія і стиль фортепіанної 
музики М. Скорика та проблеми її сприйняття студентами вузу. – 2003. 

7.Герій Соломія Володимирівна. Хорові твори М. Дилецького – вершина 
української барокової музики. Вивчення доробку композитора на музичних від-
діленнях педагогічних вузів. – 2005. 

8.Данилейко Святослав Володимирович. Хорова творчість Є. Станко-
вича – одна з кульмінацій української музики кінця ХХ ст. – 2005. 

9.Чургович Валерія Олександрівна. Новаторство і національна своєрід-
ність хорової музики Б. Лятошинського та спроби її виконавської інтерпрета-
ції із студентськими колективами. – 2005. 

10.Кошовець Марія Володимирівна. Проблеми вивчення фортепіанної 
музики Л. Ревуцького у навчальновиховних традиціях вищої школи. – 2006. 

11.Новосадова Світлана Артемівна. Проблеми сприйняття та вивчення 
камерноінструментальної музики Б. Лятошинського у професійній підготовці 
вчителя музики. – 2006. 

12.Гопка Ольга Миколаївна. Виховання художньоемоційної культури 
підлітків засобами оперного мистецтва. – 2007. 

13.Остапенко Олена Олександрівна. Концепція навчання та музичного 
виховання дітей шкільного віку в контексті диригентськохорової діяльності К. 
Стеценка. – 2008. 

14.Шелкунова Наталія Олександрівна. Вплив образного змісту творів 
композиторівромантиків (Ф. Мендельсона, Е. Гріга, Ф. Шуберта) на розвиток 
емоційної сфери учнів середнього шкільного віку. – 2008. 
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15.Жуніна Лариса В’ячеславівна. Музика українських композиторів епо-
хи бароко (С. Пекалицького і М. Дилецького),її жанрові й стильові особливості 
та її використання в процесі вивчення музичнотеоретичних дисциплін. – 2009. 

 
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтва 
16.Гмиріна Світлана Вікторівна. Теоретичні основи і практика естра-

дного співу. – 2009. 
17.Бойчук Тетяна Василівна. Пісенна творчість В. Івасюка як підгрун-

тя для становлення естраднофольклорного фестивалю «Червона рута». – 
2010. 

18.Дуда Тетяна Миколаївна. Творча діяльність Тото Кутуньйо у кон-
тексті розвитку італійської естраднопісенної культури кінця ХХ – початку 
ХХІ століття. – 2010.  

19.Ланіна Тетяна Олександрівна. Естрадноансамблеве виконавство як 
професія і форма концертної діяльності. – 2010. 

20.Жученко Костянтин Олегович. Анатолій Солов’яненко – видатний 
оперний співак другої половини ХХ століття. Його місце в українській та сві-
товій музичній культурі (крізь призму проблематики вокальної техніки та ін-
терпретації оперних партій). – 2011. 

21.Кушнір Тетяна Федорівна. Місце співачки Таїсії Повалій у сучасному 
музичноестрадному процесі України. – 2011. 

22.Топчій Юлія Олександрівна. Роль концертновиконавської діяльності 
Дмитра Гнатюка в музичнокультурних процесах України другої половини ХХ 
століття. – 2011. 

23.Шумович Марина Вікторівна. Співацька діяльність Лариси Доліної у 
сучасній естрадній музичній культурі. – 2011 р. 

24.Князєва Галина Юріївна. Соломія Крушельницька – видатна україн-
ська співачка першої половини ХХ століття. – 2012. 

25.Князєва Тетяна Юріївна. Інтерпретації вокальних партій в опері 
«Чарівна флейта» В. Моцарта. – 2012. 

26.Кравець Ніна В’ячеславівна. Роль вокалу в розвитку джазової музики. 
– 2012. 

27.Краснянська Наталія Вікторівна. Естрадна вокальна музика ХХ 
століття: до проблеми стильової різноманітності. – 2012. 

28.Роменський Юрій Миколайович. Вокальний ансамбль у джазі. Істо-
рія, розвиток та еволюція жанру. – 2012. 
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