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Слово до читача 
 
 
Проблеми теорії, історії та практики художньої культури знаходяться у 

сфері актуальних питань сучасної науки, серед яких особливе місце посідає 
проблема організації сталого суспільства за умов зростаючого ментального взає-
мовпливу, взаємозбагачення культур світу, забезпечення системного міжку-
льтурного діалогу, заснованого на визнанні гідності кожної людини. Успішна 
відкрита система спілкування потребує: готовності до розмірковування, не-
упередженості, поваги до Іншого, розвитку критичного мислення, простору для 
дискусії та міжкультурних знань за визнання пріоритетності, цінності кожної 
мови (Європейська хартія регіональних мов і мов меншин (1992 р.) та необхідно-
сті вивчення історії без купюр (Рекомендація Комітету міністрів Rec (2001 р.) 
15 про викладання історії в Європі ХХІ століття); вироблення відповідної до но-
вих умов ціннісної нормативно-регулятивної системи, що всебічно охоплює сві-
тоглядні засади як особи, так і суспільства – моральні, ідентифікаційні (культурні, 
статусні, національно-етнічні тощо), правові, смисло-буттєві.  

Зазначене загострює проблему пошуку суспільного суб'єкта вироблення 
нової культурної парадигми, ширше – вироблення розгорнутої системи ідеоло-
гії, адекватної поставленій суспільством меті. Для кожної окремої людини 
культурне розмаїття в поєднанні з проблемою вибору системи цінностей ство-
рює ситуацію посилення ролі структурних ланок трансляції культури: знання, 
розуміння, декодування, інтерпретація тексту культури, донесення смислу тек-
сту в актуально сучасних термінах. Отже, за умов міжкультурного діалогу зростає 
роль соціальних інституцій та суб’єктів, спеціалізовано призначених артикулюва-
ти, зберігати та розповсюджувати тексти культури, тобто, забезпечувати її реа-
льне функціонування в суспільстві.  

Саме проблемам культури як простору теоретико-пізнавальної, художньо-
творчої та морально-аксіологічної активності людини присвятили свої наукові 
розвідки автори статей збірника “Актуальні проблеми теорії, історії та практи-
ки художньої культури”, що виходить у світ з 1997 року. 

За цей період було надруковано 1239 статей, авторами яких виступили 48 
докторів наук, 413 кандидатів наук, 405 здобувачів. 
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Дослідження характеризуються такими основними проблемами: 
виявлення закономірності розвитку культури та введення до наукового 

обігу нових філософських, мистецтвознавчих, культурологічних понять; 
визначення історичної періодизації розвитку художньої культури; 
розкриття морально-естетичної проблем сучасного мистецтва; 
висвітлення художньої творчості як об’єкта естетико-мистецтвознавчого 

аналізу; 
розробка методологічної бази культурно-мистецької освіти. 
Представлені увазі читача розвідки науковців України мають на меті за-

пропонувати власну концепцію міжкультурного діалогу в контексті сучасної 
дискусії про майбутню організацію суспільства. 

Щиро сподіваюсь, що вони зацікавлять широке коло вчених: філософів, 
мистецтвознавців, культурологів, всіх, кому не байдужа доля української 
культури. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Головний редактор 
збірника наукових праць 
“Актуальні проблеми історії, теорії 
та практики художньої культури” 
 
Ректор НАКККіМ, 
доктор філософії, професор, 
дійсний член (академік) 
Української академії наук (УАН), 
академік АН Вищої освіти України 

 
        Василь Гнатович Чернець 



 5 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ 
 
 
УДК 159.964.225:7 Ірина Володимирівна Вернудіна 

доктор філософських наук Київського 
національного університету 

імені Тараса Шевченка 
 

КИЇВСЬКА НАУКОВА ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНА 
ШКОЛА: ГЕОРГІЙ ЧЕЛПАНОВ (1862 – 1936) 

 
У статті психологічні погляди видатного філософа та психолога, професора 

Київського університету св. Володимира Георгія Івановича Челпанова проаналізовано 
в контексті становлення українських наукових шкіл. 

Ключові слова: філософія, психологія, наукові школи, експериментальна психо-
логія, педагогічна психологія, теоретичний дискурс. 

 
Psychological views of a noted philosopher and psychologist, professor of the University 

of Kiev St. Vladimir George Chelpanov the article analyzed in the context of the establishment 
of the Ukrainian scientific schools. 

Key words: philosophy, psychology, scientific schools, experimental psychology, 
educational psychology, theoretical discourse. 

 
В умовах посиленого інтересу до проблем відродження національної 

культури неможливо обійти увагою фундування та розбудову наукових шкіл 
академічної філософії, естетики та психології в Україні другої половини ХІХ – 
початку ХХ століть Відповідно до географічного, соціально-політичного й 
культурного «розташування сил» у тодішній царській імперії українські наукові 
школи виникли з центрами у Києві, Львові та Харкові, становлення і результа-
тивність яких так само має певну специфіку від регіональних особливостей та 
ідейних поглядів їх представників. За умови, що історію і культуру творять непе-
ресічні постаті своєю діяльністю та творчими здобутками, можемо стверджувати: 
значний потенціал розвитку науки і культури тих часів лежить у площині само-
здійснення й індивідуального саморозгортання видатних представників гуманіс-
тики, чий доробок небезпідставно увійшов до скарбівні національної історії. 

Об’єктивно проаналізувати досягнення наукових шкіл, що постали в Україні 
в означений період, можливо, лише враховуючи чітку конгруентність процесів 
функціонування ортодоксальної науки в Західній Україні, північно-центральному 
регіоні, східній частині країни з тими особливостями культурного, мовного й 
соціального середовища, за яких наука розбудовувалася майже автономно на 
теренах минулої доби. Дослідження ролі університетів загалом і розвитку в них 
філософії зокрема сьогодні є особливо актуальним, адже університетська освіта 
завжди була методологічно зрілою в царині гуманітарного знання. Отже, розкрит-
тя змісту та суті феномена університетської філософії України XIX – початку 
XX століть, наукових емпіричних та позитивістських напрямків у межах академічної 
науки, теоретичні напрацювання шкіл естетики та психології, що оформилися в 
перші десятиліття ХХ століття конкретизується в низку завдань: а) окреслити 
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специфіку університетської науки (передусім – філософії, естетики, психології) 
як окремої царини знань; б) розкрити типологію основних центрів наукової 
думки в Україні; в) означити чільних представників та їх основний доробок.  

Специфіку наукового простору України рубежу ХІХ – ХХ століть логічно 
визначити на прикладі фахової діяльності Імператорського Університету св. Воло-
димира в Києві, Львівського університету й Харківської естетико-психологічної 
школи. До Київської школи зараховуємо представників університетської філо-
софії, естетичної та психологічної традиції: О. Новицького, Г. Челпанова, В. Зеньков-
ського. Досвід студіювання літератури та мистецтва, напрацьований протягом 
професійної діяльності літературним критиком, українським «ідеологом» модер-
нізму та нового естетизму М. Євшаном, який більшість часу працював у Києві 
як постійний автор провідного часопису «Українська Хата» (1909 – 1914), та-
кож вважаємо можливим зарахувати до набутків Київської наукової школи. 

Насамперед, зазначимо: ще наприкінці позаминулого століття в українській 
історико-філософській думці почалося дослідження феномена інституціалізації 
філософської культури, який виник в Україні з розбудовою вищих навчальних 
закладів, а саме, почалося вивчення «академічної», або «професійно-академічної 
філософії», нерозривно пов’язаної з працею професорсько-викладацького корпусу 
світських університетів та духовних академій. Тож має сенс вести мову про по-
тужний процес творення і формування значної філософської культури в Україні 
XIX – початку XX століть. 

На думку деяких дослідників, упродовж всього XIX століття існувало дві 
центральні «філософські магістралі: “неофіційна”, чи публіцистична, філософія, в 
якій йшов напружений пошук самобутності української думки, але яка грішила 
несистемністю, а нерідко і дилетантизмом; та “офіційна”, чи професійно-акаде-
мічна, в якій ставали предметом філософської рефлексії найактуальніші проблеми 
духовного життя суспільства та здобутки природничих наук» [2, 255]. З Н. Моз-
говою, яка висловлює дану точку зору, полемізує дослідниця М. Ткачук, спові-
дуючи інший науковий підхід щодо суті й предмета академічної філософії. «Тип 
філософування, – пише вона, – інституалізований насамперед у системі освіти, 
виявляє себе теоретичною діяльністю у спеціалізованих галузях філософського 
знання, у так званих філософських науках» і тоді «академічна філософія, що роз-
глядалась у зазначеному геокультурному просторі, повинна розглядатись у складі 
двох її компонентів – як філософія університетська і духовно-академічна» [8, 21].  

Таким чином, поняття «академічна філософія» постає значно ґрунтовнішим і 
більш змістовним порівняно з дефініціями «університетська» чи «духовно-акаде-
мічна» філософія, що характеризують лише типологічно-видовий напрямок науки. 
При цьому особливості філософського знання, передусім в сенсі інституціалізованої 
філософської культури України XIX – початку XX століття, обумовлені універ-
сальністю академічної культури і охоплюють те наукове середовище, в якому 
відбувалося становлення відповідного освітнього сегмента. Тому більш струк-
турованою постає позиція авторів монографії «Історія філософської думки в 
Україні» І. та В. Огородників, які академічну філософію визначають, власне, як 
«професійну культуру, що створюється на кафедрах академічних закладів як 
світського, так і духовного напрямів» [3]. Проте філософією «у повному розумінні 
цього слова», зазначають вони, можна вважати філософію духовних академій, де 



 7 

в той час викладався цілісний спектр філософських наук на відміну від світських 
університетів [5, 313-314]. 

Оскільки ми прагнемо розбудувати наш підхід до філософської, естетико-
психологічної спадщини України межі ХІХ – ХХ століть насамперед у контексті 
університетської освіти, то про виникнення Київської філософської школи варто 
говорити, виходячи з наукових традицій Імператорського Університету св. Воло-
димира (1834). Розділивши два поняття – університетська та духовно-академічна 
філософія (де «Університетська філософія – напрям думки та філософування, 
який представлений професорсько-викладацьким складом кафедр університетів, 
діяльність яких обумовлена уставами міністерства, вирізняється ліберально-
світським характером та плюралістичним, синтетично-синкретичним і еклек-
тичним спрямуванням дослідження та викладання», а «Духовно-академічна 
філософія – тип філософування, носіями якого є професорсько-викладацький 
склад духовних академій, який детермінований за формою – самодержавним 
політичним устроєм та приписами Священного Синоду, за змістом – догматами 
православного віровчення і вирізняється релігійно-консервативною поміркованістю 
ідей») [6, 77] – слід зосередити увагу на першій з них. 

Загальновідомо, що з початку відкриття Київського університету – 15 липня 
1834 р. – і до кінця 40-х рр. ХІХ століття до складу філософського факультету 
входило два відділення – історико-філологічне та фізико-математичне. Перше з 
них складалося з кафедр філософії, грецької словесності та старожитностей, 
римської словесності та старожитностей, російської словесності, загальної й 
російської історії, статистики. Надзвичайно цікавою постаттю в історії Київської 
філософської школи був Георгій Челпанов (1862 – 1936), учень і послідовник 
М. Грота, керівник психологічного й філософського семінарів в Університеті 
св. Володимира, засновник експериментальної психологічної лабораторії у цьо-
му закладі (1897), учитель Г. Шпета та М. Бердяєва, глибокий учений, чий нау-
ковий доробок і сьогодні в Україні недостатньо поцінований. Не вважаючи себе 
прямим послідовником І. Канта, він, однак, чи не усе життя тримався позиції 
стійкого дуалізму в тлумаченні фактів і явищ дійсності та був переконаний, що 
дуалізм значно послідовніше трактує події буття, ніж будь-який монізм. Його 
теоретична спадщина є доволі значною: «Проблема сприйняття простору у зв’язку 
із вченням про апріорність і вродженість» (К., 1896-1904. – Ч. 1-2); «Історія основ-
них питань етики» (К., 1899); «Мозок і душа» (К., 1900); «Про пам’ять і мнемоніку» 
(СПб., 1900); «Вступ до філософії» (К., 1905); «Психологія» (М., 1909. – Ч. 1-2); 
«Підручник з психології» (М. – СПб., 1919); «Психологія і марксизм» (М., 1925); 
«Психологія чи рефлексологія? Дискусійні питання психології» (М., 1926); 
«Об’єктивна психологія в Росії та Америці» (М., 1925); «Спінозизм і марксизм» 
(М., 1927); «Соціальна психологія чи умовні рефлекси» (М. – Л., 1928). 

Щоби розширити спектр філософсько-психологічних досліджень спадщини 
Г. Челпанова, слід зупинитися не на суто теоретичних поглядах, рясно викладених 
ученим у своїх чисельних працях, а в першу чергу – на його особистих поглядах 
як психолога, що висвітлювалися ним під час публічних виступів, лекцій і слухань 
і які досліджені значно меншою мірою. Так, викликає зацікавленість його наукова 
полеміка з професором О. Нечаєвим, розгорнута на І з’їзді педагогічної 
психології (1909 р.), доповідь на якому друкувалася в «Вопросах философии и 
психологии» того самого року. Вона, на наш погляд, є доволі важливою, 



 8 

оскільки віддзеркалює дискусійні теоретико-прикладні питання, що піднімалися у 
психології на початку ХХ століття. 

Насамперед, зазначимо: в колах тодішньої ортодоксальної науки Г. Челпанов 
вважався яскравим представником емпіричної (теоретичної, університетської) пси-
хології, тоді як його візаві О. Нечаєв – прибічником «нової» експериментальної 
психології. При цьому полеміка між двома визнаними ученими свого часу з про-
блем ролі та значення експериментальної психології була, на нашу думку, дос-
татньо показовою для історичного етапу початку ХХ століття. (Нагадаємо: 
Нечаєв Олександр Петрович (1870 – 1948) – професор історії філософії 
Олександрівського ліцею, професор психології Курсів для підготовки вихователів 
та вчителів кадетських корпусів, президент Педагогічної академії, російський 
письменник.) 

Отож, у своїй доповіді на з’їзді Г. Челпанов з’ясовує, передусім, наскільки 
помилковими були тодішні уявлення сучасної освіченої спільноти про те, що 
нібито існують дві психології – з одного боку, нова, сучасна, наукова, експеримен-
тальна психологія, з іншого, «колишня» психологія, заснована на т.зв. самоспо-
стереженні, філософська чи навіть метафізична, яка віджила свій час і стала 
надбанням історії, або, якщо висловитися точніше, повинна стати надбанням історії. 
Г. Челпанов доводив, що експериментальна психологія не робить зайвим нічого з 
того, що було визнано в «колишній» психології: вона тільки стала систематично і 
планомірно застосовувати експериментальний метод, який був відомий і раніше. 
Але експериментальна психологія не може обійтися без теоретичної частини 
психології, тому що інакше вона перетворилася б на безглузде збирання фактів, ні 
для чого не потрібних. Експериментальні дослідження тільки підтверджують теорії, 
запропоновані значно раніше, ніж дані «новітні» дослідження. Крім того, на думку 
ученого, є ціла низка психічних явищ, які не можуть бути вивчені експерименталь-
ним шляхом, тому прихильникам експериментальної психології довелося б запере-
чувати будь-яке значення тих психологічних теорій, які виникають незалежно від 
експерименту. 

Не може «шануватися» експериментальна психологія за особливу науку 
ще й тому, наполягав Г. Челпанов, що вона не має особливого змісту порівняно 
з «попередньою» психологією. Вона досліджує ті самі питання, які вирішувала 
й емпірична психологія без допомоги експерименту, але завдяки простому спо-
стереженню. Вона додала тільки новий метод, не відкинувши нічого з бази, напра-
цьованої попередниками. Таким чином, робить висновок професор Г. Челпанов, що 
експериментальної психології, як особливої науки, не існує; є тільки одна психо-
логія, до складу якої входять питання, досліджувані за допомогою експерименталь-
них методів.  

З цього теоретичного положення Г. Челпанов виводить і низку практич-
них підсумків. Перш за все, стверджував він, слід прагнути того, щоб засвоєння 
теоретичної психології передувало вивченню і застосуванню експериментальних 
методів дослідження. Далі, не слід облаштовувати психологічних лабораторій там, 
де немає досвідчених керівників, тому що без достатньої теоретичної підготовки 
психологічні експерименти можуть виявитися абсолютно безплідною роботою. 
Нарешті, не можна доручати збирання психологічного матеріалу особам недосвід-
ченим, тому що це легко може привести до накопичення нікому непотрібного «ек-



 9 

спериментального мотлоху» і марної втрати часу. Збирання психологічного мате-
ріалу має бути доручено тільки фахівцям з серйозною науково-психологічною 
підготовкою. 

Такою була суть доповіді Г. Челпанова, нагадаємо – засновника експеримен-
тальної психологічної лабораторії при Імператорському університеті св. Володими-
ра в Києві (1897), на І з’їзді педагогічної психології у Москві 1909 р. [9]. 

«Безсумнівно, – зазначає С. Сірополко, – проф. Челпанов багато в чому пра-
вий, коли повстає проти дилетантизму, що плодиться у нас в психології, коли 
багато хто думає, що в психології можна проводити дослідження або збирати 
факти з такою ж легкістю, з якою діти збирають гербарій або колекцію комах. 
Але якщо натураліст, як справедливо зауважує проф. Челпанов, може скориста-
тися колекцією гімназиста для того, щоб зробити свої висновки щодо фауни або 
флори тієї чи іншої місцевості, то вчений навряд чи наважиться скористатися 
психологічними фактами, описаними особами, свідомо позбавленими теоретичної 
підготовки» [7, 197]. 

Правий професор Г. Челпанов і тоді, уточнює С. Сірополко далі, коли засу-
джує спостережуване останнім часом захоплення анкетуванням для вирішення 
психологічних питань. Адже для того, щоб правильно скласти анкету, необхідна 
знову ж таки теоретична підготовка: треба вміти і поставити правильно питання, і 
правильно з психологічної точки зору тлумачити отримані результати. Як часто, 
між тим, проводяться анкетні дослідження без досить вдумливого ставлення до то-
го питання, яке підлягає вивченню? 

Визнаючи справедливість тих заперечень, які висуває Г. Челпанов проти за-
хоплення суспільства експериментальною психологією, варто зазначити, що ек-
спериментальна психологія, або експериментальний метод, в психології надав 
значні послуги у розв’язанні саме педагогічних проблем (сам Г. Челпанов та-
кож ніколи не заперечував цих переваг). Можливо, в цьому і криється причина 
тодішнього тяжіння суспільства до експериментальної психології за рахунок 
певної «зневаги» до загальної, теоретичної психології. Проте «прихильники 
експериментальної психології заходять дуже далеко, коли пропонують свої 
експериментальні дослідження розумових здібностей учнів для керівництва 
педагогічних рад, як це мало місце в деяких середніх навчальних закладах, і про 
що доповідали з почуттям задоволення на ІІ з’їзді з педагогічної психології…» 
[7, 198]. Немає сенсу приховувати, що в очах багатьох педагогів, які не отримали 
фахової теоретичної підготовки з психології, «експериментальна» психологія мала 
на початку століття якесь магічне значення: тільки в ній одній, на їхню думку, кри-
лося вирішення питань духовного життя дитини, вироблення раціональних методів 
викладання тощо. 

Полеміка між чільними представниками тодішньої емпіричної та експери-
ментальної психології – професором Г. Челпановим і професором О. Нечаєвим – 
після з’їзду була перенесена на сторінки спеціального журналу «Вопросы филосо-
фии и психологии», де була надрукована стаття Г. Челпанова «Завдання сучасної 
психології». До цієї статті її автор додав підрядкові примітки, зроблені ним після 
виголошення доповіді. Саме в них він і зосередив контраргументи проти позиції 
О. Нечаєва як організатора численних в тодішній Росії (до якої належала і 
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територія центральної та східної України) лабораторій експериментальної 
педагогічної психології, яких нараховувалося вже близько 50. 

О. Нечаєв у своїй відповіді на цю статтю Г. Челпанова вказував, що він 
ніколи не заперечував необхідності того, щоб на чолі навіть найменших психо-
логічних лабораторій стояли підготовлені особи. Тому-то Петербурзька лабора-
торія експериментальної педагогічної психології і дбає усіляко про поширення 
знань з експериментальної психології і пов’язаних з нею наук, для чого власне й 
були організовані педагогічні курси, реформовані з 1907 р. в Педагогічну Акаде-
мію. Ці короткочасні курси влаштовувалися влітку в Самарі 1909 р., у Н. Нов-
городі – 1907 р. і в Петербурзі – 1906 і 1907 рр., на яких читалися лекції з 
психології, фізіології та психопатології, причому велися бесіди і проводилися 
практичні заняття з метою з’ясування теоретичних основ техніки психологічних 
експериментів і надання можливості наочно відчути складність завдань експери-
ментально-психологічних досліджень. 

Що стосується «закиду» професора Г. Челпанова у насадженні дилетан-
тизму, то О. Нечаєв вважав, що, з його погляду, «для представників універ-
ситетської науки в даний час було б більш вдячним завданням спрямувати свої 
сили не на переслідування дилетантизму (на ґрунті якого, як відомо, нерідко 
виростає згодом глибокий науковий інтерес), а на боротьбу з невіглаством» [7]. 
«Звичайно, – завершує свою статтю О. Нечаєв, – дилетантизм – не наука, але він 
неминучий супутник прогресу, що створює сприятливу атмосферу поваги до 
наукового знання, – атмосферу, яка дозволяє істинним ученим не тільки стояти 
на сторожі своєї науки, але й бадьоро йти назустріч потребам життя» [3].  

Слідом за статтею О. Нечаєва у названому вище фаховому часописові була 
вміщена відповідь Г. Челпанова [10]. Опонент визнає, що професор Нечаєв і цього 
разу, як і на з’їзді, «ухиляється зробити відповідний висновок» з тих посилок, які 
ним самим допускаються: по-перше, про те, що лише фахівці можуть завідувати 
психологічними лабораторіями і, по-друге, що викладачі психології середніх нав-
чальних закладів не суть фахівці з експериментальної психології. Також Г. Челпа-
нов не вважав фахівцями, компетентними стояти на чолі лабораторій, тих педа-
гогів, які вивчали експериментальний метод досліджень за півтора тижня на літніх 
курсах, організованих Петербурзькою лабораторією експериментальної педаго-
гічної психології. На наш думку, це було цілком слушним переконанням профе-
сійного і досвідченого ученого. 

За науковою дискусією Г. Челпанова і О. Нечаєва пильно слідкували і 
фахові психологи, та педагоги, для яких не було байдужим подальше торування 
шляхів розвитку емпіричної (теоретичної) і експериментальної психології. Що-
до впровадження тих чи інших методів психологічного дослідження висловлю-
вались й інші учасники теоретичного дискурсу. Показовою була реакція громад-
ськості на полеміку учених, що знаходила відгуки і широко висвітлювалася на 
сторінках преси. 

Так, С. Сірополко у своїй статті, зокрема, зазначав, що внаслідок публічного 
викладення полеміки, розгорнутої на з’їзді двома визнаними психологами з пи-
тань подальшої «долі» експериментальної психології, необхідно уточнити, що 
багато закидів представника теоретичної психології професора Г. Челпанова не 
мають прямого відношення до прибічника експериментальної психології профе-
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сора О. Нечаєва. Справді, у статті «Сучасна експериментальна психологія в її 
ставленні до питань шкільного навчання» О. Нечаєв виразно говорить: «Експе-
риментальна психологія за своєю суттю представляє не особливу науку (курсив 
оригіналу) порівняно з так званою загальною або емпіричною – не експеримен-
тальною психологією, а тільки її послідовний розвиток, причому введені нею 
прийоми дослідження мають на меті, насамперед, полегшити той аналіз душев-
них явищ, проникнути в таємниці якого необхідно кожному мислячому педаго-
гу» [4, 200]. І, звичайно, не можна ставити в провину професору О. Нечаєву того, 
що захоплення експериментальною психологією набуло характеру «модної» течії 
серед педагогів, які не мали належної теоретичної підготовки. Для пояснення цього 
факту, зауважував С. Сірополко, слід застосувати психологічні міркування: по суті, 
кожному дилетанту, який проводить експериментальні дослідження, дорогою є 
свідомість того, що він своєю роботою бере посильну участь у вирішенні науко-
вих питань.  

«І ми думаємо, що оскільки правий проф. Челпанов у своїй боротьбі за 
визнання однієї психології і проти захоплення єдино-рятівною експерименталь-
ною психологією, остільки він не правий, коли вважає, що експериментальні 
дослідження можуть проводитися лише в стінах вищих навчальних закладів» [7, 
201]. Зрозуміло також і те, що не кожен учитель може зайнятися вивченням і 
самостійною розробкою психологічних проблем, як про це писав Г. Челпанов: 
«Усякий, хто цікавиться психологією, може самостійно розробляти психологію» 
[9, 307]. Але кожен з них може здійснювати спостереження за дітьми, відповідно 
до чітко розробленої фахівцями програми, і тим самим надавати цінний матеріал 
для всебічного вивчення дитячої душі. Необхідно лише, щоб розробка цих спосте-
режень і встановлення психологічних законів, які витікають з них, були віддані лю-
дям науки, котрі внесуть потім у загальний ужиток емпірично обґрунтовані педа-
гогічні концепти.  

«У тому й полягає значення експериментальної педагогіки, – робить вис-
новок С. Сірополко, – що вона, за словами проф. Меймана, “бажає зробити кож-
ного вихователя здатним давати собі звіт в обґрунтуванні кожного з ужитих 
ними педагогічних заходів”. Вона збільшує таким чином самостійність вихова-
теля по відношенню до педагогічної норми і в той же час підсилює в ньому 
інтерес до його професії» [7, 201]. 

Отже, дослідження теоретичної полеміки, розгорнутої Г. Челпановим і 
О. Нечаєвим 1909 р., дає сьогодні чіткі уявлення про ситуацію, яка склалася в 
емпіричній та експериментальній психології, уточнює розташування сил і вико-
ристану аргументацію, демонструє розуміння завдань різних галузей психології 
представниками протилежних наукових таборів. Слід віддати належне Г. Челпа-
нову в тому, що, залишаючись одним з перших засновників експериментальної 
психологічної лабораторії на теренах царської держави, він відчув загрозу тоталь-
ного «насадження» безлічі подібних, але не фахових, лабораторій «по усіх усюдах» 
і сповідував засади психології емпіричної, яка вимагає високого рівня профе-
сійної підготовки і ґрунтовної наукової школи. При цьому важко не погодитися 
із С. Сірополком, який закидає Г. Челпанову хибність його думки, що можливо 
розробляти психологію кожному, хто нею лише цікавиться. Тут дійсно не можна 
не помітити суперечливість поглядів ученого і не визнати цю його позицію 
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найбільш вразливою. Тим не менше Г. Челпанов і досі залишається одним з 
чільних фундаторів емпіричної психології в лавах Київського університету. 

Того самого часу (з 1909 р.) до торування традицій Київської наукової 
школи долучається й учень Г. Челпанова по семінарах з філософії та психології, 
професор філософії Університету св. Володимира Василь Зеньковський (1881 – 
1962), за ініціативи та настійливої вимоги якого після революції 1917 р. до 
університетської програми було введено спеціалізацію з філософії, а сам він викла-
дав загальні курси психології та логіки. Як згадують його студенти, серед яких, зок-
рема, відомий український філософ В. Асмус, знаний ерудит і лектор В. Зеньков-
ський читав психологію як філософську науку, доводивши психологічні теорії і 
поняття до рівня філософських принципів, основ та джерел [1, 588]. 

Таким чином, стає очевидним: окрім глибокої філософсько-психологічної 
традиції, що протягом тривалого часу складалася в Київському Імператорському 
університеті св. Володимира, саме період другої половини ХІХ – перших деся-
тиліть ХХ століття відзначався наступністю знань та ґрунтуванням самостійної 
викладацької школи. Стартувавши філософською практикою першого ординар-
ного професора філософії О. Новицького (1806 – 1884), впевнено продовжена 
філософом і психологом емпіричної традиції Г. Челпановим, гідно підхоплена 
курсом сумлінного і всебічно ерудованого професора В. Зеньковського Київська 
філософська й психологічна школа набула стійких наукових рис і суттєво впли-
нула на подальший теоретичний поступ української науки. 
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ЧУТТЄВІСТЬ ЯК ПРОЦЕС: МЕТОДОЛОГІЧНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧУТТЄВОЇ КУЛЬТУРИ 
В СУЧАСНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ ДИСКУРСІ 

 
У статті представлено методологічні пошуки теоретичного опрацювання чуттєвості 

як культурного та культурно-історичного феномена в сучасному гуманітарному дискурсі. 
Ключові слова: культура, чуттєвість, чуттєва культура, методологія.  
 
Presented methodological quest theoretical study of sensuality as a cultural and cul-

tural-historical phenomenon in contemporary humanitarian discourse. 
Key words: culture, sensuality, sensual culture, methodology. 
 
Розуміння культури як культури людської чуттєвості – нова та необхідна 

стратегія сучасного гуманітарного пізнання. Запропонована некласичною гума-
нітаристикою відмова від сцієнтизму, схематизації та абстрагування щодо куль-
турних феноменів спонукає до пошуку методологічних альтернатив. Класична 
модель культури, яка базувалася на триєдності гуманізму, раціоналізму та істо-
ризму, себе вичерпала. Відповідно до цієї моделі культура розумілася як місце 
існування людини у якості вільної, розумної істоти, яка історично розвивається. 
З’явившись на стику історичної та антропологічної проблематики Нового часу, 
дане уявлення об’єднало два процеси, які відбулися під час формування новоєв-
ропейської культурної парадигми, – відокремлення культури від культу та від 
природи. Тобто культура попадає в окремий простір, межа якого, з одного боку, 
відділяє людину від трансцендентного, з іншого боку, – від природного. «Все, 
що опиняється всередині даних кордонів, постає як щось однорідне, гомогенне, 
рівно освячене світлом розуму» [4, 28]. Відповідно чуттєві форми культуротво-
рення або заперечувалися або у розумовій ієрархії посідали другорядні місця.  

Відомо, що культивування відчуттів є важливим механізмом культуротво-
рення. У певних культурно-історичних реаліях він спрацьовує або у напрямку їх 
вивільнення, або, навпаки, пригнічення. І в першому, і другому варіантах розгор-
тається сценарій чуттєвості як процесу, у якому людина у різний спосіб встанов-
лює міру гармонізації із світом. 

Через призму чуттєвості як культурно обумовленого феномена викристалі-
зовується людське ставлення у всій різноманітності та варіативності. Тому й історія 
культури (якщо її вибудовувати через призму чуттєвої даності) позбавляється опи-
совості та абстрактних узагальнень та, у кінцевому варіанті, виходить на рівень 
«духовної» чуттєвості (А. Канарський). Через культурологічну проекцію чуттє-
вості знімається опозиційна напруга між чуттям та розумом, між тілом та духом. 
Чуттєвість у такому варіанті виступає еквівалентом «адекватності»: чуттєва без-
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посередність створює єдину реальність, у якій цілісність людського не протиста-
вляється термінологічним конструктам. Також в контексті пошуку методологічних 
засад теоретичного опрацювання культурної чуттєвості необхідно відмовитися 
від її невиправданої біологізації та фізіологізації. Саме тоді, коли чуттєвість ес-
тетизується, перетворюючись на загальнозначущі естетичні чуття, відбувається 
їх культурна фіксація та культурне опосередкування. Естетична цінність артику-
лює себе через форму, символ, метафору, метонімію. Але це завжди чуттєво-
конкретне утворення є видимим, чутним, дотичним, ольфакторним, смаковим у 
різних сполуках. На цьому етапі можна говорити про трансформацію чуттєвості 
у  культуру. Таке методологічне вирішення використовує У. Еко, досліджуючи 
середньовічну естетику: «Якщо ми… постараємося виявити як окрема епоха 
розв’язувала коло естетичних проблем у формах, співзвучних власному сприй-
манню і культурі, наші історичні пошуки будуть сприяти реконструкції того, що 
зазвичай і розуміється як естетика. Виявиться можливим вибудувати історію 
конкретної цивілізації, розглядаючи її під кутом зору чуттєвого сприйняття та 
естетичної свідомості» [15, 5]. 

Окреслимо декілька стратегій теоретичного опрацювання культурно зумо-
вленої чуттєвості.  

Уважне та неупереджене дослідження чуттєвості у культуротворчій прое-
кції послуговує усуненню усталеного ієрархічного протиставлення «чуттєве – 
раціональне». Скажімо, російський філософ І. Герасимова, не відкидаючи раціо-
нальне як цінність культури, запропонувала звернутися до методологічного ас-
пекту відокремлення думки раціоналізованої та думки чуттєвої. Спираючись на 
позиції гусерлівської «Кризи європейських наук…», дослідниця зазначає, що, 
починаючи із Античності, в європейському світосприйнятті закріплюється стала 
тенденція до осягнення дійсності як зовнішнього (наявного) буття. Саме тому 
«для раціоналізованого розуму ставлення людини одна до одної вибудовується 
за типом “Я і Воно”. Ми не можемо сказати, про що думає інша людина, доки 
вона не висловить вголос власну думку» [3, 124]. Іншими словами, сучасній людині 
більш природно ставитися до іншого критично, ніж безпосередньо-проникливо 
(тобто чуттєво). І на те є об’єктивні причини: на думку вченої головна із них поля-
гає у тому, що емоційне обумовлене концептуальним. Починаючи із новочасної до-
би, в художньому мисленні реалізується метод точних розрахунків пропорцій та 
зображальна міметичність, які закріплюється у формах відображення наявно-
дійсного: «того що бачить око та чує вухо (ренесансна система перспектив, класич-
на гармонія як відтворення об’ємної фізичної акустики)» [3, 125].  

У даному контексті вкрай необхідним є осмислення наступних питань: із 
якого періоду в культурі починається процес нівелювання чуттєвістю, який по-
значається на тенденціях «розриву» із тілесністю, чому раціоналізм та інтелекту-
алізм витісняють чуттєво-тілесний досвід, порушуючи тим самим первинну 
гармонію людської єдності? У напрямку розкриття цих питань рухався Г. Мар-
кузе, розв’язуючи проблему співвідношення інстинкту та цивілізації, чуттєвості 
та культури: «Для спасіння цивілізації було необхідним позбавитися репресив-
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ного контролю, накладеного на чуттєвість. Саме із цієї ідеї виростає Естетичне 
Виховання» [8, 108].  

Звісно, левову частку знань про чуттєвість як культурно-історичний фено-
мен можна почерпнути із мистецької практики. «Драма чуттів» завжди розігру-
валася у мистецтві, емоційність якого є безперечним свідоцтвом чуттєвого 
ставлення людини до світу, «чуттєвого ствердження» у ньому (А. Канарський). 
Дійсно, мистецтво може передавати відчуття у їх безпосередності,  «перетворю-
ючи речі у “Я”» (Х. Ортега-і-Гасет). Але необхідно зайвий раз підкреслити, що 
сфера естетичного як культурно-чуттєвого ширше, ніж сфера художнього. Отже, 
налаштовані на вивчення чуттєвості через художню практику підходи не можуть 
дати задовільну відповідь на коло проблем стосовно її сутності та історичного 
генезису. Російський філософ та культуролог А. Пелипенко запропонував мето-
дологічний принцип поєднання культурного із естетичним і визначив його як 
«загальнокультурна медіація естетичними засобами» [12, 230]. Аби пояснити 
сутність медіації вчений зазначає, що відкриття, зроблені античним мистецтвом, 
які знайшли втілення у поняттях «міра», «краса», «гармонія», не були усвідомле-
ні як специфічно художні (загальновідомо, що від техне мистецтво ще не відді-
лилося). Але поступове замикання мистецтва на власних внутрішніх завданнях, 
таких як розвиток виразних засобів, розширення сюжетно-тематичних ліній, 
ускладнення структур візуального досвіду та системи спостережень – «все це в 
кінцевому підсумку зберегло крихку рівновагу іманентного та трансцендентного, 
загальнокультурного та суто художнього» [12, 231]. Наразі у спробі обґрунтува-
ти ідею про культуротворчий сенс чуттєвості можна та необхідно подивитися на 
мистецтво як на «культурний орган відчування будь-якого людського чуття», яке 
«встановлює соціальний стандарт відчування» [2, 299].  

Такий підхід надає змогу стверджувати, що сфера «культурної» чуттєвості 
не збігається із художніми втіленнями чуттєвості у мистецтві та мистецтвах. По-
за мистецькими адекваціями чуттєвість пронизує всю культуру, включаючи й 
найменш ціннісно артикульовану в традиційному науковому дискурсі сферу бу-
денності. Саме це споріднює чуттєвість із іншими нефіксованими та не артику-
льованими культурними феноменами, які і становлять основну предметність 
культури буденності. Допредикативний досвід людини (включаючи й модуси 
чуттєвості) поступово входить до гуманітарного дискурсу сьогодення, естетизу-
ється і «буденність стає прекрасною як слід справжнього» [13, 36]. У такому ра-
курсі мистецтво можна трактувати як «історично викристалізований еталон 
чуттєвої сприйнятливості людини» [5, 218]. 

Для вираження способів втілення естетичного в історії культури українсь-
кий естетик О. Павлова використовує поняття «трансценденція естетичного», яке 
за методологічними параметрами збігається із моделлю ґенези чуттєвої культури 
А. Канарського. В історії світової культури вчена виокремлює три трансценден-
ції естетичного: перша – виведення естетичного за межі первісного синкретизму, 
що пов’язане із виникненням художньої діяльності; друга – як «замикання худо-
жнього в автономну сферу» [11, 16]; третя – коли естетичне виходить за межі ху-
дожнього, повертаючись у життя. На думку О. Павлової третя трансценденція 
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естетичного відбувається у сучасній культурі, коли естетика, остаточно долаючи 
зв'язок із калістікою та філософією мистецтва, стає наукою про ґенезу чуттєвої 
культури, тим самим долаючи обмеженість чуттєвого та «вписуючи» чуттєве у 
означаючі складові сучасної культури.  

Приймаючи загальну стратегію, вибудовування принципу трансценденції 
естетичного необхідно, на наш погляд, спрямувати у культурологічну площину, 
що, у свою чергу, дозволяє зрозуміти саму трансценденцію естетичного як фе-
номен культуротворення. Людина, шукаючи істину, вибудовуючи систему цін-
ностей, уявляючи абсолют і т. ін., у такий спосіб осмислює та втілює структурну 
тканину культури. «Абсолюти та метафізичні цінності помирають разом із куль-
турними системами, а порив до межі іманентного залишається» [12, 55]. 

Проблемою дослідження чуттєвості є й ускладнення її вербального перекладу 
та, відповідно, введення у науковий дискурс за допомогою вербальних означень. 
Первинна чуттєва цілісність «розривається» в означенні відчуттів у мові: у верба-
льній свідомості продуктом репрезентації стають значення слів, за допомогою яких 
фіксуються результати пізнавального та емоційного досвіду, який, з одного боку, 
стає зрозумілим для іншого, а з іншого, віддаляє слово від самого досвіду. Напри-
клад, неприємний запах може втілитися міметично (тобто перебувати у чистій сфе-
рі емоцій). Та коли запах стає засобом комунікації, він вербалізується. І в такому 
мовному «коконі» первинність безпосередньо чуттєвого втрачає природний зв'язок 
із гостротою сприймання. Про таку втрату як проблему неодноразово говорив Ніц-
ше. Як критик логоцентристської світонастанови він порівнював лексикон сучасно-
го наукового пізнання із нагромадженням окам’янілих слів, коли скоріше можна 
зламати ногу, ніж слово. Брак влучних слів, які б повною мірою виражали почуття 
митця, – це проблема, якої торкається Василь Кандинській. Так, у статті «Про духо-
вне у мистецтві» він зазначає, що художник, який живе більш складним, порівняно 
більш витонченим життям, намагається пробудити не грубі відчуття, – жах, радість 
смуток,– а «душевні вібрації…, більш тонкі, яким немає назви» [6, 77].  

Одним із перших, хто поставив питання про розширення меж культуроло-
гічного знання «не дискурсивними висловлюваннями», був німецький соціолог 
Карл Мангейм. Під «не дискурсивними висловлюваннями» він розумів такі 
культурні феномени, які не мають вербального дискурсивного аналогу тому є 
ускладненими для «розшифровування» та введення у науковий оббіг, – пластич-
ні мистецтва, музика, костюми, моральність та звичаї, ритуали, темп життя, мі-
міка та жести, манера поведінки тощо. Введення їх у дискурсивну площину 
дозволить «наблизитися до стихійної невимушеної основи імпульсу культури» 
на відміну від теоретичних суджень, у яких цей первинний імпульс спотворю-
ється у викривленому непрямому вигляді [7, 59]. 

Недаремно у гуманітаристиці ХХ століття в контексті лінгвістичного по-
вороту розширювався теоретичний аспект бачення сутності мови, промовляння, 
голосу, мовчання, особливостей невербальної комунікації тощо. Багатогранність 
вербального «перекладу» чуттєвості продемонстрував Х. Ортега-і-Гассет на при-
кладі поняття «біль»: «Коли я говорю “мені боляче”, необхідно розрізняти: 1) 
сам біль, який я відчуваю; 2) мій образ цього болю, який не болить; 3) слово 
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“біль” [10, 103]. Важливість культурного модусу у промовлянні як важливого 
показника мовленнєвої діяльності зазначали Дж. Остін та Дж Серл: у культурно-
звуковому фоні поєднується промовляння із жестами, інтонаційними та емоцій-
ними компонентами. Одна справа як я говорю (маючи на увазі змістовне вислов-
лювання та його розуміння), інша справа – яким чином відбувається промовляння 
і як моє говоріння впливає на співрозмовника. Цілісність висловлювання здійснює-
ться у контекстуальному культурному середовищі: мовленнєві ритуали, стерео-
типи поєднуються із тембровими особливостями промовляння, його темпом, 
гучністю та кінетичними характеристиками – жестами, позами, мімікою. Але 
найбільш значимим є злитість людини із власним голосом, тобто максимальна 
суб’єктивність людського голосу. За людським голосом можна скласти певні 
уявлення про людину: впізнати та відокремити свого від чужого, відчути психіч-
ний або фізичний стан (хворий, енергійний, життєрадісний), охарактеризувати 
зовнішність (міцний, великий-маленький). Та сама семіотична теорія розглядає 
«голос іншого» як емоційно окрашене повідомлення, закодоване у звуках, яке 
необхідно зчитати, на кшталт декодуючого пристрою. Цікаво, що в Італії до ХІХ 
століття існував звичай, за яким до метричних паспортних даних людини серед 
інших прикмет вводився також тембр голосу.  

Завдячуючи голосу, що звучить, промовляння набуває естетичних характери-
стик, робить промовляння не тільки змістовним, але й естетично зумовленим. Та-
кож у «магії голосу» відбивається можливість впливати на оточуючих, підкоряти 
їм, гіпнозувати, активізувати тощо. Ми з дитинства знаємо, які історії розповідала 
Шехерезада, можемо уявити силу впливу її оповідей, але який у неї був голос? 
(Це ми можемо тільки пофантазувати). 

Також необхідно враховувати й той факт, що мова задає своїм носіям пев-
ну картину світу і на рівні мови відбувається культурна фіксація чуттєвості, що 
не в останню чергу впливає на естетизацію чуттєвих проявів у культурі. Ще 
Дж. Локк у дусі сенсуалістських підходів поставив питання про неможливість 
пояснити сліпій від народження людині сутність червоного кольору і який 
суб’єктивний досвід із ним пов'язаний. Так само складно мовою передати, що сто-
їть за словами «печаль», «нудьга» тощо. Якщо у дані ускладнення додатково ввести 
ще й «культурну похибку», то стає зрозуміло, що неможливо трактувати емоційно-
чуттєві стани, виражені носіями певної культури та мови з точки зору іншої мовної 
традиції. Якщо ми не замислюємося над термінами опису чуттєвих станів, то ризи-
куємо неадекватно «пристосувати» емоційний досвід інших людей до власного. 
Для лінгвістів пошук емоційних концептів та розуміння процесу концептуаліза-
ції чуттєвості довгий час залишалися проблематичними завданнями, а сучасні ет-
нолінгвісти перетворили цю складність на предмет дослідження, намагаючись 
звести все лексичне різноманіття вираження чуттів у різних мовах до певних 
«неподільних» лексичних універсалій, що, в свою чергу, відкриває ще один до-
слідницький шлях міжгалузевої сполуки у вигляді психології культури.  

Так звані «емоційні концепти» – термін, який вводить та обґрунтовує 
польський лінгвіст А. Вежбицька, – це «прототипові моделі поведінки або сце-
нарії, які задають послідовність думок, бажань та чуттів» [1, 326]. Емоційні кон-
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цепти обумовлені ситуаціями, типовими для певних переживань, і дані ситуації 
можуть бути описані за допомогою ментальних сценаріїв. Сценарії є виражени-
ми у мові ситуаціями, які сприймаються носіями тієї або іншої культури як най-
поширеніші та найпомітніші. На основі сценарію носій мови інтерпретує чуття 
та моделює свої емоції стосовно інших людей. «Я вважаю, – зазначає Вежбиць-
ка,– що ми насправді інтерпретуємо наш емоційний стан за допомогою сценаріїв, 
і моя гіпотеза підтверджується тим, що емоційні концепти, виражені у різних 
мовах, дуже добре моделюються за допомогою таких сценаріїв» [1, 337]. Про-
ілюструвати виокремлення чуттєвої лексики як сценарної можна на прикладі, 
наведеному Вежбицькою у роботі «Тлумачення емоційних концептів»: «Чи не 
краще, замість того, аби запитувати “Що таке зло?”, почати із питання “Яким чи-
ном слово злий та інші, щільно пов’язані із ним, висловлювання використовуються 
у тому або іншому культурному середовищі у тому або іншому випадку?”» [1, 
344]. Тобто вираховування культурного чинника у «чуттєвій» лексиці є необхід-
ним елементом у вивченні чуттєвої культури, а варіативність представлених зна-
чень, які виявляються в процесі інтерпретацій різних культурних сценаріїв, додає 
окремий матеріал для порівняння їх із поняттями із інших мов. 

Дослідження чуттєвості неможливе без урахування тілесних характерис-
тик: саме у такому поєднанні чуттєвість набуває цілісності. «Якщо ми спробуємо 
осягнути “відчуття”, виходячи з сукупності тілесних феноменів, що його зумов-
люють, ми зіткнемося не з психічним індивідом як функцією відомих змінних, а 
з утворенням, уже пов’язаним з певною цілісністю і наділеним певним сенсом, 
яке відрізняється ступенем складності перцепції і нічим не може нам допомогти 
у виявленні чистої чуттєвості» [9, 26]. Наразі необхідно зазначити, що похо-
дження багатьох назв емоційних станів безпосередньо пов’язано із тілом, тілес-
ним досвідом або болісним дотиковим втручанням. І у такій сполуці тілесно 
окрашені чуттєво-емоційні стани культурно закріплюються у певних значеннях, і 
вже на їх ґрунті естетизуються, входять у естетичний досвід. Український дослі-
дник П. Селігей наводить приклади такого лексичного перетворення: афект (від 
лат. affiсere) – «задавати, уражати, впливати»; боязнь – праслов’янське bojati sк, 
споріднене з псл. biti «бити»; гризота – псл. gryzti – «гризти»; досада – псл. saditi 
«садити», споріднене із садно «поранення»; образа – разити, вдаряти, пошкодити; 
пристрасть – псл. stradati «страджати», «напруження сил»; щем «тривога, не-
спокій» – щем «тупий біль». Порівняти із рос. удружать «засмучувати» – друкъ 
«палиця» («ударити палицею» – «засмутити»); пол. frasunek «смуток» – нім. fressen 
«роз’їдати»; лат. offзndere «ображати» – «вдаряти, пошкоджувати»; франц. blesser 
«ображати» – blesser «завдати болю»; нім. Krаnkung «образа» – kranken «хворіти, 
страждати»; англ. hurt «образа» – hurt «ушкодження, рана, травма» [14, 15]. 

Окремі емоційно заряджені стани передаються словами, пов’язаними із до-
тиком, гаптичними тілесними рухами, наприклад одержимість – держати, «трима-
ти, не випускаючи з рук»; рос. восхищение – въсхьщати «хапати, забирати»; 
франц. ravir «зачаровувати» – ravir «викрадати, забирати»; нім. Ergriffenheit 
«схвильованість» – ergreifen «хапати, брати»; англ. thrill «хвилювання» – ср. –
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англ. thrillen «проколювати, проймати». Недаремно слова нудьга в українській 
мові має стійку гаптичну прив’язку: «нудьга бере». 

Культурологічний потенціал вивчення чуттєвої культури та чуттєвості у 
культурі на заявлених вище методологічних принципах дозволяє здійснити важ-
ливий дослідницький крок у розумінні культури (культур) з позиції її чуттєвих 
характеристик як індивідуально-особистісно-культурного самоствердження лю-
дини та зрозуміти колізії чуттєвості в сучасному культуротворенні. Чуттєвість – 
це історично обумовлений спосіб індивідуального життєсприйняття досвіду 
культури, процес самоствердження людини (А. Канарський). У індивідуальному 
«входженні» у світ культури чуттєвість відіграє важливу роль: світовідчуття, сві-
топереживання та світосприйняття як світоглядні модуси дозволяють гармонізу-
вати  особистісні та загальнокультурні означення. Чуттєвість – це точка збігання 
загального, індивідуального та особистісного, у якій  безпосередність «тут та за-
раз-буття» становлять живий досвід перебування людини у культурі. 
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ТЕО-ОНТОЛОГІЧНЕ РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНА «АРХЕТИП» 

У ВЧЕННІ ФІЛОНА ІУДЕЯ АЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО 
 
У статті аналізується тео-онтологічний підхід Філона Іудея Александрійського 

у контексті розуміння феномена «архетип» як універсальної базової константи буття. 
Підкреслюються споконвічні риси архетипів: як божественного світла, довічність, 
софійність, алегоризм тощо, які набувають особливого значення в культурі останньої 
третини ХХ – початку ХХІ століть. 

Ключові слова: архетип, першообраз, Логос, софійність, архетип як божествен-
не світло, першотекст. 

 
The article analyzes theo-ontological approach Judaea Philo of Alexandria in the 

context of understanding the phenomenon of «archetype» as a universal basic constants of 
life. Highlights eternal features of the archetypes: a divine light, timelessness, Sophian, alle-
gorism and others, takes on special significance in the culture in the last third of XX – be-
ginning of XXI century. 

Key words: archetype, prototype, Logos, Sophian, the archetype of a divine light 
prototekst. 

 
Загальнолюдська ідея архетипів як універсалій художньої культури остан-

нім часом стає однією з найбільш затребуваних та найсуттєвіших у сучасній гу-
манітарній думці. Її існування та відродження пов'язано із постійним намаганням 
людства знайти відповіді на одвічні питання про базисну сутність всієї культури. 
Сьогодні з'явилася велика кількість досліджень, присвячених архетипам, які 
розглядаються у площині аналітичної психології, трансперсональної психоло-
гії, структурної антропології тощо. Проте, на нашу думку, найбільш актуальним 
вважається онтологічний підхід, вихід на метафізичний рівень осмислення фено-
мена «архетип», а тому метою нашого дослідження є тео-онтологічне розуміння 
цього феномена у вченні Філона Іудея Александрійського. 

Як відомо, до наукового тезаурусу термін «архетип» було залучено у 1919 р. 
відомим швейцарським психологом, мислителем К. Юнгом, який заклав в нього 
платонівську ідею ейдосу (ідеї). Поняття ейдосу давні греки пов’язували з ідеа-
льним началом, або – першообразом. Коли йдеться про першообрази, давні гре-
ки мислять потенційно, понад даною моделлю досконалого смислу. І Парменід, 
і Платон говорять про Єдине першоначало, Анаксагор і Аристотель у якості 
першоначала бачать Розум, піфагорійці - Монаду, на відміну від множинності 
Діади. Всі говорять про ту чи іншу першооснову. Проте в роботі «Про архетипи 
колективного позасвідомого» К. Юнг звертає нашу увагу на те, що термін «ар-
хетип» знайшов своє подальше життя не лише в давньогрецькій філософії. Вже 
у І ст. н. е. з’являється вчення релігійного мислителя Філона Александрійського, 
який дивним чином поєднав еллінську філософію та релігійне вчення іудаїзму. 
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У його роботах особливого значення набуває ідея архетипу в значенні ідеї як 
Божественної першооснови.  

Відомо, що ідея Бога як єдиної першооснови - на противагу ідеї апейрона - 
виникла ще у VI - V ст. до н.е., наприклад у вченні Ксенофана. Російський фі-
лолог А. Большакова пише: «У трактаті невідомого перипатетика І ст. н. е. 
“Про Меліса, Ксенофана і Горгію” залишено свідчення тому: “Теофраст гово-
рить, що Ксенофан з Колофона, вчитель Парменіда, вважав начало одним, або 
буття всеєдиним, і притому ані обмеженим, ані безмежним (нескінченним, без-
межним - apeiron), ані рухомим, ані таким, що покоїться. Теофраст визнає, що 
згадка про (цю) його думку відноситься скоріше до чогось іншого, ніж до знан-
ня про природу. Бо це єдине Ксенофан називав богом”» [1, 7–8]. Але, як зазна-
чає О. Лосєв, «ми не зустрічаємо ніде цей надсвітовий принцип у вигляді 
особистості <…> Зовсім інше - біблійний бог. Філон не втомлюється у підне-
сенні цього божества над усім природним та створеним і над усім космосом» 
[3, 104–105]. Філон Александрійський першим до ранньохристиянських мисли-
телів висуває ідею єдиного Бога як космосу всіх нескінченних ідей. Його Бог, за 
влучним висловом Ф. Кляйна, - «архетип архетипу», або ж за О. Лосєвим «він 
є архетип прекрасного» [3, 122]. За Філоном Александрійським біблійний Ієго-
ва є абсолютною і «надсвітовою особистістю, крім якої взагалі нічого не існує» 
(О. Лосєв). Отже, у працях Філона Александрійського закладаються нумінозні 
основи раннього християнства. Далі у іудейського мислителя випливає чудовий 
висновок, з якого виходить, що все починає існувати тільки завдяки акту боже-
ственного творіння. О. Лосєв зазначає, що Бог творить з нічого, «так що у 
всьому створеному світиться передвічний лик цілком особистого творця» [3, 
122]. Ця аксіома Філона проходить червоною ниткою через усе ранньохристи-
янське вчення, на нього спираються у всій ранньохристиянській літературі (Ді-
онісій Ареопагіт, Іріней Ліонський, Августин Блаженний). Безумовно, Філон 
Александрійський спирається на платонівські традиції (світ ідей), його Бог по-
дібний до Логосу, творить світ. Але підкреслимо ще раз те, що у іудейського 
мислителя Бог - надсвітова особистість, а Логос уособлюється з «премудрістю», 
який має також Божественне походження. Іншими словами, Логос ототожню-
ється з мудрістю Бога. 

Філонівське розуміння ідеї зводиться не тільки до платонівського, але й 
до сократівського розуміння ідеї, яка ідентична роду (genos) або «виду» (eidos). 
Ідея є парадигмою, за якою здійснюється сприйняття. Тільки Бог являє собою 
ідею світопорядку та виступає у якості евристичного принципу. Але на відміну 
від ранньохристиянських мислителів, Філон Александрійський трактує слова 
«Бог створив людину за своїм образом і подобою» відносячи їх «тільки до бо-
жественного Нусу, відблиском якого є душа» [3, 117]. 

Особливий інтерес викликає вчення Філона про те, що Бог є світло, а все 
суще освітлюється його променями. Тут необхідно проакцентувати наступний 
момент, розглянутий російським філологом А. Большаковою. У своїх дослі-
дженнях, присвяченим архетипам у літературі, А. Большакова «відстежила», 
що у системі старої російської мови слово «архетип» писалося через «архитип» 
(це було єдине вживання приставки «архе-» через «и»), що позначало саме бо-
жественне світло. Дослідниця підкреслює, що таке положення має величезне 
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значення для розуміння «пронизуючої всю світову літературу символіки світла 
як такої, що має архетипову нумінозну основу» [1, 9].  

Ми вважаємо, що ідея світла, як Божественний архетип, присутня не 
тільки у літературі. Це всеосяжне начало, яке пронизує все буття людини, його 
культуру, включаючи всі види мистецтва. Так у сучасному українському музи-
кознавстві проблемою світла займається відомий мистецтвознавець С. Тишко. 
У його роботі «Християнські ідеї в музичній культурі другої половини ХІХ ст. 
(на основі оперних концепцій М.П. Мусоргського)» [6] визначальною ідеєю є 
християнський мотив Фаворського світла. У цій статті С. Тишко звертається до 
Божественного світла як цілого комплексу християнських ідей і з блиском по-
казує (на прикладі опер М. Мусоргського), як, яким чином, завдяки музичним 
засобам за допомогою слухових асоціацій створюється можливість досягти ро-
зуміння настільки всеосяжної ідеї. Треба відзначити, що сам автор, і ми повніс-
тю з ним погоджуємося, вважає ідею Фаворського світла однією із домінантних, 
особливо у православній християнській традиції. Тому ідея світла Божествен-
ного, як світло «архетипу архетипів», набуває особливого значення у культурі. 
Необхідно відзначити, що ідея світла (яку ми розуміємо як архетип) буде до-
кладно розглянута у ХХ столітті німецьким філософом М. Гайдеггером, а саме - 
ідея світла розуміється як просвіток істини у художньому творінні, оскільки 
німецький філософ був не менше християнським мислителем, аніж середньові-
чні християнські філософи і його християнські погляди були багато в чому 
схожі із православними ідеями в російській філософсько-літературній творчості 
першої третини ХХ століття. 

Але повернемося до ідеї світла у Філона Іудея Александрійського. Його 
концепція була детально досліджена німецьким вченим Ф. Кляйном, який ство-
рив цілісну картину світлових щаблів, ґрунтуючись на текстах іудейського ми-
слителя. Кляйн наводить багато матеріалів і аналізує світлову термінологію та 
символіку Філона. Він вказує на те, що вже земний світ важливий для Філона. 
Розрізняючи минуще світло вогню і неминущий світ планет (Сонця і Місяця), 
Філон наполягає на тому, що весь світ може бути побачений і пізнаний тільки 
надсвітовим світлом. Іудейський мислитель надає перевагу зоровому сприйнят-
тю, спогляданню, яке ставиться вище, ніж слухове сприйняття. Філон розглядає 
також і прояв божественного світла. Як пише О. Лосєв, «Кляйн говорить про 
непослідовність Філона: абсолютна трансцендентність бога тягне за собою доско-
налу неможливість бачити його» [3, 129]. Слід сказати, що О. Лосєв не зовсім 
згоден з Кляйном, оскільки він вважає, що сприйняття людиною «божественної 
пневми або світла (phés)», за Філоном, можливе у благодатний час «пізнання 
бога у містичному екстазі. Але, хоча бог є джерелом найчистішого світла (De 
mut. Nom. 6), його власне сяйво принципово відрізняється від цього світла» [3, 129]. 

Звичайно, після Філона Іудея Александрійського повинні будуть пройти 
сторіччя, для того щоб християнська релігійна думка прийшла до висновку, що 
світло Божественне, Фаворське світло є світлом внутрішнім, духовним, відчут-
ним не лише (і не стільки) на зоровому рівні, а на рівні настроювання (дозво-
лимо собі порівняння у контексті настроювання камертона) душі на сприйняття 
цього світу. І тут стає вже не так важливо, як, за допомогою яких органів - зо-
рових, слухових, тактильним шляхом або інших - це відбудеться. Дуже важли-
во, що відбувається це інтуїтивно, практично позасвідомо. Саме цей момент 
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позасвідомого пізнання і розуміння світу у ХХ столітті стане основою теорії 
«колективного позасвідомого» швейцарського мислителя, психолога К. Юнга. 
Цей факт підтверджує і російська дослідниця А. Большакова, яка вважає, що 
Філон робить важливий крок, який виводить за межі свідомого до розуміння потає-
мної природи колективного позасвідомого. «Згідно з Філоном, - пише А. Больша-
кова, - пізнання божественного начала тим вірніше, чим більше безпосередньо сама 
людина стикається з ним - а такий стан досягається вже на прикордонних стадіях 
людської психіки» [1, 10]. 

Крім того, російська дослідниця вказує на те, що розуміння Філоном 
«ідеї» є чимось апріорно даним і безперервно пов'язаним зі стихійним потоком 
чуттєвих переживань, виконуючи щодо них регулюючу функцію. Погоджуючись 
з А. Большаковою, що така концепція Філона Александрійського «підходить зо-
всім близько до розуміння співвідношення тих феноменів людської душі, які зго-
дом будуть названі “архетипами колективного позасвідомого”» [1, 10], відзна-
чимо, що значно раніше, ще у ХІХ столітті німецький теолог Е. Целлер прямо 
заявляє про те, що найвище ми можемо досягти лише тоді, коли, «покинувши усі 
посередні інстанції, навіть сам Логос, ми у стані позасвідомості, в екстазі, 
сприймаємо у себе вище просвітлення і тим споглядаємо Божество у його чистій 
єдності і віддаємося його дії в нас. Таке прагнення вийти за межі свідомого мис-
лення було чужим для всієї грецької філософії і пройде ще два сторіччя після Фі-
лона, перш ніж філософія наважилася на такий крок» [7, 239]. 

Уточнення позиції Філона щодо ідеї світла викликає необхідність весь час 
відхилятися від його теорії і, в той же час, до неї нескінченно повертатися, тим 
більше, що ми так ще не розглянули як аналізує ідею світла Ф. Кляйн, де особливий 
розділ його дослідження присвячений «метафорам сонця». За Кляйном сонце може 
означати: 1) людський розум (noys); 2) чуттєве сприйняття (aisthésis); 3) божест-
венний логос; 4) «водія всього», тобто Бога. Божественне світло, тобто «первіс-
ний світ» прирівнюється до Софії. Досить часто Бог розглядається як ноетичне 
сонце, як зразок природного сонця.  

У цьому місці у нас знову виникає необхідність відволіктися і підкресли-
ти, що в творчості відомого українського філософа, письменника, музиканта 
Г. Сковороди ми знаходимо паралелі з ідеями Філона Александрійського. Під-
креслимо, що онтологічний оптимізм «радісного художества» як ідеї світла, за-
кладений Філоном Александрійським та ареопагітиками, особливої значущості 
набуде не лише у Г. Сковороди, а й у художньому світогляді українського ба-
роко, як основної умови духовного буття, коли виникає необхідність освітлю-
вати тілесне духовним світлом. У творчості художників того часу, зокрема в 
творах Г. Сковороди, античне та неоплатонічне розуміння світу, світла розуму 
як софійності знаходить вираз у символічній метафізиці Сонця. Тобто, через 
барочну символіку XVIII століття Г. Сковорода розглядає Божественне прояв-
лення, ідею Бога як першоначала та єдиного начала, завдяки символічному ро-
зумінню Сонця саме як Божественного начала, а світло сонця - асоціювалося із 
Божественним світлом. Розглядаючи сонячну емблематику, Г. Сковорода стве-
рджує, що «сонце є архетип, тобто перша і головна фігура, до якої спонукають-
ся усі інші», «сонце є храм і чертог вічного», «око всесвіту» [4, 145–146].  

Повертаючись до дослідження Ф. Кляйна, наведемо як приклад запропо-
новані німецьким мислителем світлові щаблі у Філона Александрійського. У 
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цій ієрархії перший щабель належить Богу - архетипу архетипів. Другий - є 
«Божественний логос = Прообраз божественного світла = ноетичне світло = но-
етичне сонце = Софія = пневма = парадейгма. Третій - природне сонце і зірки, 
тобто природне світло. Четвертий - природний світ (= “неістинне світло”). П'я-
тий - тьма (деколи відсутність лише природного світла, але також і духовного 
світла, ніколи, однак, не стає самостійною величиною негативного порядку, як 
це було в послідовно дуалістичних гностичних системах» [3, 132].  

Ф. Кляйн розглядає також філонівські ідеї світла в людській сфері. Відно-
сно людини Філон трактує світло виключно метафорично. Особливого значен-
ня набуває вчення Філона в теорії пізнання, де світло - джерело і засіб пізнання. 
По-перше, світло розглядається як медіум чуттєвого сприйняття, позначуваного 
як сонце. По-друге, світло розглядається як засіб пізнання нуса (Розума), яке 
набувається людиною завдяки аскетичній практиці. По-третє, «світло як медіум 
пізнання душі, осяяний актом божественної благодаті» [3, 133]. Тут йдеться у 
Філона про душевні очі, які відкриваються у благодатному акті просвітління. 
Це свого роду «просвіток істини» М. Гайдеггера, оскільки частина людської 
душі, за Філоном, завжди готова до споглядання, «так що мова йде не про ство-
рення органу споглядання, а про його відкриття» [3, 133]1. Таким чином, підво-
дячи підсумок, можна сказати, що у Філона Александрійського мова йде не 
тільки про ідею світла з релігійної точки зору, а і про те, як завдяки світлу про-
являються і виражаються речі, в тому числі й людина. 

Слід зазначити, що іще за часів ранньої античності, поряд з традиційним 
розумінням архетипу як прообразу, праформи, ідеї, першоначала, зразка і т. ін., 
тлумачення та інтерпретація сакральних або просто відомих філософських тек-
стів відбувалося із вживанням слова «архетип». Таким чином, текст, який трак-
тувався, означав певний «першотекст-канон» (термін А. Большакової). Вже 
стоїки впритул підходять до проблеми тексту. Перші інтерпретації першотекс-
тів як архетипів (тлумачення гомерівських текстів, міфів; трактування філософ-
ських праць Платона і Аристотеля) беруть своє начало в Александрійській 
школі у III ст. до н.е. Не став винятком і Філон Александрійський, який розро-
бив метод алегоричного тлумачення Біблії, що надалі справило значний вплив 
на тлумачення античних і християнських сакральних текстів в період середньо-
віччя. У знаній праці О. Лосєва «Історія античної естетики. Пізній еллінізм» де-
тально аналізується проблема алегоризму у Філона Александрійського і йдеться 
про те, що проблема алегорії, мабуть, одна з найбільш значних серед інших 
проблем античного мислення. О. Лосєв вказує на стоїчне походження філонів-
ської алегорії, стверджуючи, що стоїки виходили із суб'єктивістських позицій, 
«але, в той же час, не бажаючи розлучатися із загальноантичним об'єктивізмом, 
змінювали свої суб'єктивістські конструкції у всіх галузях об'єктивної дійснос-
ті» [3, 133]. Російський філософ відзначає, що ця особливість стоїків змушувала 
відволікатися від об'єктивної дійсності «в її останній глибині (яка у них пов'язува-
лася з уявленням про долю), а розуміти її тільки із тієї сторони, яка була цілком 
зрозуміла і в цьому сенсі іманентна людському суб'єкту» [3, 133].  

Але ж алегоризм для Філона, на відміну від його античних попередників, 
зазначає російський філософ, - «справа надзвичайно сутнісна і ні в якому відно-
шенні не випадкова». Філон прагне знайти у всьому щось таке, що можна назвати 
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Ликом Божим. Аналізуючи алегоризм у текстах Філона Александрійського, О. Лосєв 
спирається на сучасні (часу самого Лосєва) точки зору, які ми і розглянемо.  

Одна з таких думок - точка зору французького історика філософії Е. Брейє, 
який вказує на дві характерні для Філона риси. Перша - це переконаність іудей-
ського мислителя у тому, що іудейський закон тотожний природному закону, а 
другий - безпосередньо пов'язаний з алегоричною інтерпретацією всього мате-
ріалу, що з ним пов'язаний. О. Лосєв звертає нашу увагу на те, що до Філона у 
александрійському середовищі вже існували алегоричні інтерпретації, напри-
клад інтерпретація людини як образу Божого. Алегоричний метод Філона - це 
ще не «знаряддя» апологетики, коли тлумачення за допомогою алегорій буде 
слугувати для пропаганди християнських ідей, для захисту християнства і 
спрямованих проти нього переслідників. Для Філона у його розумінні Бога, ду-
же важлива етична спрямованість, а не фізична, як це було раніше. Тому іудей-
ський мислитель прагне «скасувати всяке посередництво між Богом і людиною, 
що особливо помітно у його вченні про Логос» [3, 141]. Як наголошує Е. Брейє, 
якщо у стоїків логос - це зв'язок частин світу, у гераклітівцев - джерело косміч-
них опозицій, то у Філона логос - божественне слово, яке відкриває Бога в душі 
й утихомирює пристрасті. 

Також у галузі вивчення філонівського алегоризму О. Лосєв розглядає 
працю скандинавської дослідниці І. Крістіансен, яка вводить поняття «алегоре-
зи» у контексті дослідження робіт Філона Александрійського. За І. Крістіансен, 
алегореза є «формою інтерпретації, за допомогою якої розгортається єдність 
ідеї, яку слово Писання містить у нерозгорнутому вигляді: слову Писання спів-
звучно рівнозначне поняття, більш загальне, ніж розгорнуте слово Писання 
<...> Алегореза є методом розгортання слова Писання для того, щоб схопити 
єдине, ідею, яка присутня у слові Писання» [10, 149, 151]. Таким чином, можна 
відзначити, що завдяки алегорезі як форми інтерпретації Філон Александрійсь-
кий отримує змогу «вільно» трактувати вихідні тексти-архетипи, для того щоб 
«схопити єдине, ідею» сакральних текстів. Метод алегорези значною мірою ви-
користовується не тільки іудейським богословом, а й набуває широкого розпо-
всюдження у період раннього середньовіччя.  

Відзначимо, що Августин Блаженний спробував зробити наступний крок 
після Філона Александрійського, з точки зору герменевтичного трактування те-
кстів, коли виникла необхідність поєднати Старий Заповіт і Євангеліє. Така са-
ма проблема постала у період раннього протестантизму. А раніше, ще у XIII 
столітті, провідний представник схоластичної філософії Фома Аквінський вже 
не просто займається тлумаченням та інтерпретацією священних текстів, але й, 
більш за те, він робить свого роду «прорив», коли фактично зводить Боже Сло-
во у ранг «універсалії», певного архетипу. В одному зі своїх найбільш значних 
творів «Сума проти язичників» він пише: «Поняття божественного інтелекту, 
як Він пізнає Себе Самого, яке є Його Слово, це - не тільки подібність Самого 
пізнаного Бога, але й всіх речей, подобою яких служить божественна сутність. 
Тому то Богові дано пізнання багатьох речей; воно дано одному інтелігібель-
ному виду, яке є божественною сутністю, і одному пізнаному поняттю, яке є 
божественним Словом» [1, 20]. Зазначимо, що у ХХ столітті відомий українсь-
кий філософ С. Кримський серед найважливіших для української культури ар-
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хетипів - «філософія серця», «софійність», «морально-естетичні цінності» - на-
зве і архетип «Слово». 

Отже, підсумовуючи викладене, відзначимо, що завдяки онтологічному 
підходу ми маємо можливість прослідкувати, як завдяки архетипам уможлив-
люється генезис існування сутнісних принципів буття. У онтологічному розу-
мінні архетипи є довічними першообразами. Тео-онтологічне вчення Філона 
Іудея Александрійського демонструє розуміння цього феномена як відбиття 
надсвітового начала, неповторного та незрушного лику Божого у всьому, що 
існує, тобто торжество архетипової сутності як Божественного начала, яке по-
єднує небесне та земне, езотеричну таємність та силу, що неможливо виразити 
у категоріях абстрактного мислення. 
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ФЕНОМЕН ЕСТЕТИЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ФАКТОР 
МАНІПУЛЯЦІЇ СВІДОМІСТЮ ТА ДЕГРЕСІЇ ОСОБИСТОСТІ 
 
Статтю присвячено дослідженню феномена сучасного естетизованого середо-

вища, намірів та наслідків його створення людиною, проводиться критичний аналіз 
сучасного стану соціокультурного розвитку суспільства, перспектив життєдіяльності 
та можливостей формування неповторності особистості. 
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The article deals with the phenomenon of modern aesthetic environment, intentions 

and effects of its formation by a person. A critical analysis of the current state of 
sociocultural development of a society, the prospects of life and opportunities for the 
formation of the uniqueness of the individual are presented. 

Key words: aesthetic environment, culture, art, a thing, need, a society of consumption, a 
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Концептуальний зміст ХХ–ХХІ століть у філософському, естетико-культуро-

логічному, психоемоційному та соціально-історичному сенсі є досить неоднознач-
ним і суперечливим, з одного боку, непомірно великий крок уперед досягнень 
науково-технічного прогресу практично в усіх галузях наукового знання, а з іншо-
го, створення передумов духовної спустошеності та безпорадності людини. Аби 
об’єктивно оцінювати їх характеристики необхідно врахувати досягнення у науко-
во-технічній, соціально-економічній та суспільно-політичній сферах буття разом із 
розвитком духовної культури й мистецтва, які вдосконалюють світ. Наукова літера-
тура, присвячена їх аналізу, досить різноманітна та розбіжна, оскільки одні науко-
вці беруть за основу позитивні здобутки стрімкого розвитку науково-технічного 
прогресу, а інші – суперечні трансформації у соціокультурній сфері, проте як одні, 
так і другі намагаються визначити, яка з них виявить найсильніший вплив на 
подальший розвиток людської цивілізації. Багато науковців називає останні 
століття століттями прогресу науки, перемоги принципів гуманізму та демокра-
тії, століттями грядущого процвітання людства та всезростаючої могутності над 
сліпими силами природи, проте дедалі частіше обстоюється думка, що прийде-
шні століття будуть століттями усе більшої дегуманізації людей, зростання їх 
аморалізму й безпринципності, що техніка перетворить людину на свого раба, а 
гонитва за багатством та задоволеннями, які постійно змінюють одне одного, 
перетворить людство на слухняний натовп споживачів-індивідуалістів, що не 
будуть потребувати філософської рефлексії.  

На початку ХХ століття від акцій футуристів і дадаїстів (за Т. Адорно) [2] 
почали здійснюватися непередбачувані метаморфози в духовно-естетичній та 
соціокультурній сферах, які передвіщали заперечення й руйнування усіх соціа-
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льних та культурних цінностей, «усіх художньо-естетичних надбань людства» 
(Л. Левчук) [8, 210]. Уже Дюшан, як зазначає Б. Гройс, продемонстрував їх функці-
онування досить наочно, коли у вкрай неординарний спосіб виклику пристойності 
переніс звичайну річ з простору побутового і повсякденного у простір мистецтва. 
Цей крок відтворили згодом його послідовники – Бойс, Уорхол та інші, кожен 
із яких «вибрав свій тип об’єктів, що мали низьку значущість або зовсім не во-
лоділи суспільно визнаною значимістю, надали їм цінності… творів мистецтва» 
[6, 254]. Естетизація, «артизація» і ціннісні переорієнтації тих об’єктів, які ра-
ніше не становили поля уваги художників, намітили принципово інші відно-
шення до повсякденності, що розглядалася як безмежне поле для сучасних арт-
проектів, оскільки будь-який довільно узятий фрагмент повсякденності вихоплю-
вався із плину повсякденного життя і переносився, практично у незмінному ви-
гляді, у художній простір.  

Усвідомивши свою безпорадність перед швидким розвитком науково-
технічного прогресу, творчі особистості намагаються віднайти втрачену духовну 
рівновагу, сподіваючись у індивідуальних витворах зрозуміти свою неповторність і 
значущість, та презентують ці твори як твори мистецтва, естетизовуючи зовнішній 
світ навколо себе. «Мистецтво розчинилося не у піднесеній ідеалізації, – як зазна-
чив Ж. Бодрійяр, – а в загальній естетизації повсякденного життя, воно зникло, по-
ступившись місцем чистій циркуляції образів, розчинилося у трансестетиці 
банальності» [4, 19–20] та «накопичило, – як зауважив Б. Гройс, – великий до-
свід естетизації бідності» [6, 262]. На думку Б. Гройса, вирішальним підґрунтям 
для повернення мистецтва до нічого не вартих речей у якості основних об’єктів 
естетизації, є «виявлена у них, у наш час, воля до влади» [6, 263]. Відмовив-
шись зображувати те, що вже мало ціннісні характеристики, сучасне мистецтво 
«проголосило власну владу надавати цінність речам самим актом прийняття їх 
у себе, актом їх… “артизації”» [6, 263], тому його споживач «зазвичай не отри-
мує від його споглядання жодної особливої насолоди: він дивиться й купує йо-
го, підкоряючись диктату самого цього мистецтва, оскільки воно вважається 
хорошим, прогресивним, оригінальним, автентичним тощо» [6, 255]. Такий макси-
малізм висновків Б. Гройса активно переплітається із умовиводом Ж. Бодрійяра, кот-
рий зазначив, що «коли естетичним є усе, ніщо більше не є ні прекрасним, ні 
потворним, навіть мистецтво зникає» [4, 17]. 

Сподіваючись віднайти та утримати високодуховні цінності, людина (хоча і 
безрезультатно, бо, як зазначив М. Сануйє, «фаза руйнування не випереджає фазу 
творення, вони одночасні, як тінь і світло» [11, 394]) дедалі збільшує кількість есте-
тизованих речей. Пройшовши через звільнення форм, ліній, кольору і естетичних 
концепцій, через змішування усіх культур та усіх стилів, «наше суспільство досягло 
всезагальної естетизації, висунення усіх форм культури (не забуваючи при цьому і 
форми антикультури), піднесення усіх способів відтворення і антивідтворення… 
Усе індустріальне машинобудування у світі виявилося естетизованим; усе убозтво 
світу виявилося перетвореним естетикою» [4, 25–26], і тому ми спостерігаємо сьо-
годні, як кожна річ набуває свого особливого естетизованого символу. «Навіть саме 
банальне і непристойне, – говорить Ж. Бодрійяр, – і те рядиться в естетику, вбира-
ється в культуру і намагається стати достойним музею» [4, 26]. 

Сьогодні архітектура, містобудування, дизайн, художнє проектування, мода, 
садово-паркове та інші види мистецтва будують якісно нове естетизоване середо-
вище, яке розвивається згідно з новими, відомими лише йому правилами, розвиток 
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науково-технічного прогресу активно сприяє естетичній довершеності предметів 
оточуючого середовища, про що свідчать сьогодні вітрини магазинів, інтер’єри 
офісів, вишуканість смаку в одязі, ринок автомобілів або побутової техніки, проте 
попри безліч позитивних переваг естетизація середовища та речей повсякденного 
ужитку може привести до відмови у прагненні духовного вдосконалення. Естетич-
но довершені речі утилітарного призначення перетворилися на «сакральні» предме-
ти культу споживання і маніпулюють моральними цінностями особистості, не 
відновлюючи душевної гармонії, що полягала у єдності з природою та морально-
естетичним самовдосконаленням людини. Вони все переконливіше втручаються у її 
духовний світ, витісняючи звідти – від простих етичних почуттів до піднесених ре-
лігійних (вірування, переконання, уподобання). Ж. Бодрійяр зауважив, що в розвит-
ку суспільства було порушено рівновагу: побутові речі «стрімко розмножуються, 
потреб стає дедалі більше, процес виробництва змушує речі народжуватися і поми-
рати усе швидше, у мові не вистачає слів, аби їх називати» [5, 7]. 

У технізованому індустріальному суспільстві людина задіяла практично всі 
науково-технічні й виробничі потужності, аби виготовляти речі дедалі більш вито-
нчені й вигадливі, – зазвичай, це речі прямого споживання, які повсякчас наповню-
ють сферу проживання людини. В. Рунге і В. Сеньковський вказують, що нині 
«міра відповідності продукції естетичним вимогам, з одного боку, оцінюється в 
залежності від того, наскільки форма речі виявляє її утилітарні суспільно цінні-
сні характеристики», а з іншого, що «їх можна розглядати як предметні елемен-
ти художньої культури суспільства» [10, 83], тому «з розширенням випуску 
технічно складного побутового і промислового приладдя усе більша увага при-
діляється покращенню його естетичних властивостей, які стали універсальним 
показником якості» [10, 262]. Але головним стимулом у їх виробництві є навіть 
не утилітарно-функціональні або естетичні потреби людини, а прагнення, дик-
товане законами бізнесу, штучно збуджувати й підтримувати в людей спокусу 
споживання усе нових і нових речей, які врешті-решт слугують тілу та вдово-
льняють тілесність. На думку Ж. Бодрійяра [5], споживання є, з одного боку, 
суто сучасним феноменом, визначальною особливістю так званого «суспільства 
достатку», а з іншого, глибокий, психічно інтенсивний процес вибору, органі-
зації та систематичного оновлення побутових речей, в якому неминуче бере 
участь кожен член суспільства, оскільки, придбаваючи речі, людина підсвідомо 
прагне до постійно вислизаючого ідеалу – модного зразку-моделі, випереджу-
ючи час (завдяки купівлі в кредит), або намагаючись його затримати та привла-
снити (збираючи старовинні, колекційні речі). «Речі, – пише Ж. Бодрійяр, – 
ніби антропоморфні боги-лари… стають поступово безсмертними, до тих пір, 
поки нове покоління не розрізнить їх, не прибере подалі від очей або ж, у де-
яких випадках, не поновить їх у правах ностальгічно актуальних “старовинних 
речей”» [5, 19]. 

Таким чином, усезростаючий культ «речі» полонив художньо-естетичну 
свідомість людини. Під терміном «річ» розуміються не тільки предмети повсяк-
денного ужитку, але й твори мистецтва, які, власне, перестають бути мистецтвом 
у первинній своїй сутності. Таке мистецтво відмовляється від фундаментальних 
принципів мімезису, катарсису, символізму, вираження й відображення. Художній 
образ і символ втрачають свою актуальність в сучасних арт-практиках та арт-
проектах, їх місце зайняли артефакти і симулякри (центральне поняття у філософії 
Ж. Бодрійяра, яким він позначив хибну подобу, умовний знак будь-чого, що фун-
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кціонує у суспільстві як його замінник), а коли речі, знаки, дії звільняються від 
своїх ідей і концепцій, від сутності та цінності, від походження й призначення, 
«вони ступають на шлях нескінченного самовідтворення», – зазначив Ж. Бодрійяр, –
усе суще продовжує функціонувати, тоді як сенс існування давно зник. Воно про-
довжує функціонувати при повній байдужості до власного змісту» [4, 11–12]. 
Тому річ як предмет оточуючого середовища почала трансформовуватися на 
«річ у собі» та набувати зовсім нових, досі невідомих смислових значень. 

Н. Аббаньяно писав, що «естетичний об’єкт – це дійсна можливість чис-
тої почуттєвості. Він є тією самою природою, яка олюднюється, стаючи не-
від’ємною можливістю власне людського існування. Повертаючись до природи 
і визнаючи її в якості власного начала, людина стає у справжньому смислі при-
родою» [1, 261], речі ж світу «як такі по відношенню до людини мають зовніш-
ню об’єктивність. Вони виражають залежність людини від світу, рабство 
потреби» [1, 262]. Але чи зберігають вони нині ту перспективу, про яку з захоп-
ленням писав Аббаньяно, що, будучи «перетворені чистою почуттєвістю на ес-
тетичні об’єкти, вони виражають свободу людини, її можливість виявляти себе 
у відповідності зі своїм началом?» [1, 262]. 

Німецький філософ Г. Маркузе у праці «Одновимірна людина», присвя-
ченій дослідженню сучасного стану західної цивілізації, стверджує, що вона 
внаслідок технологічного прогресу зуміла установити тотальний контроль над 
людиною у всіх формах її життєдіяльності. На думку автора, основою саморе-
гуляції сучасної індустріальної цивілізації є не стримування потягів та потреб 
більшості, а формування стандартних, хибних потреб, які прив’язують індивіда 
до сучасного суспільства, потреб, які Маркузе називає репресивними. При цьо-
му автор пропонує розрізняти істинні і хибні потреби, – істинними є лише пер-
шорядні потреби: харчування, одяг, житло у відповідності до досягнутого рівня 
культури, саме вони мають беззаперечне право на задоволення; «хибними» ж 
виявляються ті, які нав’язуються індивіду особливими соціальними інтересами 
в процесі його пригнічення – це потреби, які закріплюють важку працю, агресив-
ність, убогість, несправедливість. «Їх угамування, – пише Г. Маркузе, – може при-
носити певне задоволення індивіду, але це не те щастя, яке слід оберігати і 
захищати, оскільки воно… сковує розвиток здатності розпізнавати недугу цілого і 
знаходити шляхи його виліковування. У результаті – ейфорія в умовах нещастя» [9, 
6–7]. Переважаюча більшість хибних репресивних потреб (розслаблятися, розважа-
тися, споживати і поводити себе у відповідності до рекламних зразків, любити і 
ненавидіти те, що люблять і ненавидять інші) має суспільний зміст і функції та 
визначається зовнішніми силами, контроль над якими є недоступним для інди-
віда, при цьому розвиток і засоби задоволення цих потреб гетерономні, – це 
«здійснений факт, прийнятий у невіданні та відчаї» [9, 6–7]. Тим самим індивід 
позбавляється основи (і онтологічної, і моральної), на якій міг би розвинути ав-
тономію, та потрапляє під маніпулятивний вплив формування у нього моделі 
одновимірного мислення і поведінки. Катастрофічність розвитку технологічної 
цивілізації полягає і в тому, що вона знищує усі шанси альтернативи, оскільки 
робить людину нездатною відмовитися від благ, що надає дана цивілізація. «В 
розвиненій індустріальній цивілізації, як зазначив Г. Маркузе, – панує комфор-
табельна, затишна, поміркована, демократична несвобода, свідчення технічного 
прогресу» [9, 1]. Людина, інтегрована в систему естетично і технічно доверше-
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них речей, і сама стала її частиною, проте уже не вона управляє речами, а речі – 
нею. Постійно виробляючи, поширюючи та споживаючи ці речі, вона прагне 
віднайти щастя, оскільки, як казав Аристотель, єдине, до чого ми прагнемо за-
ради нього самого, – це щастя. 

Проте парадокс полягає у тому, що нині споживання не виражає того зна-
чення, якого ми прагнули, – відбувається лише та або інша заміна значень. 
«Однак саме на це, – як зазначає Л. Свендсен, – були спрямовані сучасні проек-
ти: ми всі маємо стати постійними споживачами, і це має нас ощасливити. Вна-
слідок з’явилося те суспільство, якого ми прагнули, – суспільство споживання» 
[12, 206]. Якщо споживання взагалі і має якесь значення, то це значення, на ду-
мку Ж. Бодрійяра, полягає у систематичній маніпуляції знаками, бо споживан-
ня – це придбання знаків. Тому об’єкт спочатку має бути трансформованим у 
знак, з тією умовою аби стати об’єктом споживання.  

Оскільки наше повсякденне життя усе більше схиляється до визнання 
пріоритетів комерційних цінностей, то кількість товарів, які знаходяться в обі-
гу, постійно збільшується, а ми усе більше прагнень та зусиль витрачаємо на 
задоволення наших потреб і бажань, споживаючи ці товари та послуги. Тому 
індустріалізованому суспільству споживання не залишається нічого іншого, як 
виробляти не тільки товари, що задовольняють наші найефемерніші потреби та 
бажання, але й створювати нові потреби і формувати нові бажання. Люди в та-
кому суспільстві достатку, зазначив Ж. Бодрійяр, «оточені не стільки, як це бу-
ло у всі часи, іншими людьми, скільки об’єктами споживання. Їх повсякденне 
спілкування полягає не у спілкуванні із собі подібними, а в отриманні, у відпо-
відності до зростаючої статистичної кривої, благ і послань і в маніпуляції з ни-
ми» [3, 5]. Найбільш вражаючою характерною рисою сучасного міста Бодрійяр 
визначає нагромадження, надлишок предметів, ніби воно хоче довести очевид-
ність достатку, «магічне і остаточне знищення потреби, розкішну і ласкаву при-
звістку землі обітованої» [3, 6]. Сучасний дизайн великих українських міст уже 
мало чим відрізняється від передових міст західноєвропейських країн, і наша 
держава робить вибір, інтегруючись у світову західноєвропейську спільноту, 
проте ми знаємо «як», але чи усвідомлюємо «куди»?, бо там, куди ми йдемо, 
уже прозвучав ригористично суровий, але правдивий вердикт, узагальнений у 
словах Ж. Бодрійяра: «Ми живемо, по суті, не стільки у близькості до інших 
людей, не у присутності них самих та їх розмірковувань, скільки під німим по-
глядом слухняних і спонукаючих до галлюціонування предметів, які повторю-
ють нам весь час одну і ту саму промову про нашу приголомшливу могутність, 
потенційний достаток, про нашу відсутність один для одного» [3, 5]. Сьогодні і 
український споживач живе у замкненому колі речей: він спостерігає, як швид-
ко вони народжуються, старіють, замінюють новими, помирають. 

Тому головне завдання, яке ставиться перед сучасним дизайном, полягає 
у складанні єдності цих розрізнених, які мають суто функціональне призначення, 
речей. Навантаження лягає тепер не на окремі речі, як зазначив Б. Марков, а на 
інтер’єр у цілому. «У сучасному умеблюванні людина якщо і не зникає, то ви-
ступає як суто упорядковуюче начало. Якщо раніше вона надавала речам «люд-
ського», морального значення, то зараз вона перестала втручатися в життя 
речей, віддавши їх функціональному призначенню» [7, 186]. Саме тому звичай-
не розташування предметів у житлових приміщеннях є певною мірою безособис-
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тісними, а їх господарі неодмінно прагнуть залучити професійного дизайнера, аби 
він, наскільки вистачить знань, визначив їх неповторність та індивідуальність. 
Саме дизайнер приладжує речі одну до одної, і лише потім – до зору господаря-
споживача, «людина сама вписана у це середовище як річ, точніше як тіло, до фо-
рми якого прилягають усі ці крісла та дивани» [7, 187]. Свідченням цьому мо-
жуть бути сучасні телешоу з дизайну інтер’єрів, – спочатку дизайнер визначається 
у стилі, потім у віковій категорії господаря, його потенційному духовному на-
строї, і лише тоді підбирає та поєднує у одну спільність речі, – можливо, саме 
тому спостерігається таке здивування на обличчі господаря після проведеного 
ремонту, – дизайнер «підібрав» йому його власну індивідуальність. Можливо 
такий критичний висновок є занадто різким, проте він дає поштовх до усвідом-
лення необхідності формування власної неповторної індивідуальності, бо, як 
зазначив Г. Маркузе, право на остаточну відповідь у питанні, які потреби іс-
тинні і які хибні, належить лише самим індивідам, але «до тих пір, поки вони 
позбавлені автономії, доки їх свідомість є об’єктом навіювання і маніпулюван-
ня…, їх відповідь не може вважатися такою, що належить їм самим» [9, 8–9]. 
Але ж як можуть люди, які самі сприяють перетворенню себе на об’єкт успіш-
ного і продуктивного панування, які активно, свідомо і цілеспрямовано спожива-
ють естетизовані речі масового споживання, що маніпулюють їх бажаннями, 
прагненнями та потребами, створити умови для свободи? 
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У статті розглядається концепція наукового пізнання М. Гайдегера, в основу 

якої покладена спроба осмислення сутності новочасної науки та критика суто науко-
вого шляху розвитку людства.  

Ключові слова: активізм, науковий метод, представлення, суб’єкт, картина 
світу, теорія, мислення. 

 
The article deals with the concept of scientific knowledge of M. Haydeher, which is 

based on an attempt to understanding the nature of science and new times criticism purely 
scientific way of mankind. 

Key words: activism, scientific method, presentation, subject, world view, theory, 
thinking. 

 
ХХІ століття виявляє в собі можливості оновлення сфери науки та пост-

інформаційної техногенної цивілізації. Як процеси деконструкції у філософії, 
так і розвиток «наук про складність» (синергетики, нелінійної динаміки, хаосо-
логії, теорії катастроф і біфуркацій тощо) призводять до переосмислення самої 
природи наукової діяльності як такої. 

Сучасні вчені намагаються змінити активістський класичний світогляд 
техно-наукового пізнання на діалог людини і буття. Пошук шляхів, спромож-
них вивести природознавство з-під влади активістського підкорення природи та 
повернути його у бік турботи про людське буття у світі, перетворився в ХХІ 
столітті на найактуальнішу проблему, підступи до розв'язання якої сягають ще 
часів пізнього Модерну, зокрема праць М. Гайдеггера. Аналіз гайдеггерівської 
концепції наукового пізнання становить мету даної статті. 

У 1955 р. М. Гайдеггер писав: «У липні цього року на острові Майнау ві-
сімнадцять лауреатів Нобелівської премії проголосили у своєму зверненні наступ-
не: “Наука (тобто сучасне природознавство) – шлях до щастя людства”»[4, 106]. 
Це твердження, виглядає досить проблематичним, оскільки критика шляху суто 
наукового розвитку людства, завдяки його негативним наслідкам, не слабшає. 
«Наука досягла незнаних успіхів, але це стало можливим, – продовжує Гайдеггер, – 
завдяки тому, що впродовж останніх століть йде переворот в основних уявлен-
нях, людина виявилася пересадженою до іншої дійсності, однак страшним є те, 
що людина не підготована до цієї зміни світу, ми ще не здатні “зустріти, осмис-
лено міркуючи те, що лише починається у вік атому”»[4, 108]. 

Тому, йдучи шляхом такого осмислення, Гайдеггер ставить мету з'ясувати 
сутність новочасної науки. «Сутність того, що в наш час називають наукою, в 
дослідженні», – пише він [2, 42]. Дослідження відбувається завдяки тому, що в 
деякій сфері сущого, зокрема в природі, окреслюється визначена всеохопна 
схема природних явищ, яка підказує і висуває те, яким чином пізнання має бути 
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прив'язаним до сфери, що розкривається. Так гарантується строгість наукового 
дослідження. Завдяки цій схемі та строгості забезпечується предметна сфера 
всередині даної сфери сущого. І якщо, зокрема, фізика стає математичною, то 
це означає: внаслідок цього дещо умовно наперед приймається за вже відоме – 
це проект того, чим надалі бути природі перед самим пізнанням природи; будь-
який природний процес є в полі зору лише в обрії загальної схеми та повинен 
знайти собі місце всередині неї. 

Наука стає дослідженням завдяки проекту та його забезпеченню за допо-
могою строгості наукового підходу. Проект і строгість існують завдяки методу. 
Дослідження фактів в сфері природи зводиться, власне, до висувань та підтвер-
джень правил і законів. В науках про природу дослідження відбувається шля-
хом екперименту. Експеримент же починається з покладання за основу 
визначеного закону. Зробити експеримент – означає знайти умову, за якої деяку 
визначену систему можливо простежити у необхідності процесів, що в ній від-
буваються, тобто зробити наперед можливою для розрахунку. Чим точніше 
спроектована основна схема природи, тим точніше окреслена можливість екс-
перименту. 

Кожна наука спирається на проект тієї чи іншої обмеженої предметної 
сфери і тому є окремою наукою. А кожна окрема наука має роздрібнюватися на 
окремі поля дослідження. Така спеціалізація та інституціалізація – необхідність 
орієнтуватися на власні результати для подальшого методичного розгортання – 
становить виробничий характер дослідження. 

Отже, за М. Гайдеггером, новоєвропейська наука базується на проектах 
визначених предметних сфер. Ці проекти розгортаються у відповідну методику, 
що забезпечується науковою строгістю. Та чи інша методика встановлює себе 
як виробництво. Через наукове виробництво проект предметної сфери вперше 
вбудовується у суще. Сутність новоєвропейської науки – це передусім забезпе-
чення першості методу над сущим (природою та історією), що упредметнене в 
дослідженні. «Дієва система науки спирається на планомірно та конкретно на-
лагоджену взаємну відповідність своєї методики та своєї установки на упред-
метнення сущого», – пише Гайдеггер у роботі «Час картини світу» [2, 47]. 

Це означає, що пізнання, як дослідження, володіє сущим лише тоді, коли 
може або наперед розрахувати суще в його майбутньому, або урахувати його як 
минуле. За випереджаючим розрахунком природа та заднім числом історія ніби 
встановлюються й стають предметом пояснюючого представлення. Те, що є, що 
приймається за існуюче, – лише те, що таким чином стає предметом. Це упред-
метнення сущого, за Гайдеггером, відбувається в пред-ставленні, що має на ме-
ті поставити перед собою будь-яке суще таким чином, щоб людина, яка 
розраховує, могла забезпечити себе з боку цього сущого, тобто в ньому. До на-
уки, як дослідження, вперше справа доходить лише тоді, коли істина обертаєть-
ся на вірогідність представлення. Вперше суще визначається як предметність 
представлення, а істина – як вірогідність представлення в метафізиці Декарта. 

Метафізичним завданням Декарта було підведення метафізичної засади 
під звільнення людини до свободи як самовизначення. «Вірогідність у такому 
розумінні, – зауважує Гайдеггер, – означає, що одночасно зі своїм мисленням 
людина сама безсумнівно теж присутня, існує. Мислення в декартівському ро-
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зумінні – і є представлення, що встановлює відношення до того, що воно 
представляє». 

Представляти означає, за Гайдеггером, поставити дещо перед собою та 
пересвідчитися у представленому як такому. Впевненість у представленому так 
не може не бути розрахунком, тому що лише обчислюваність того, що є пред-
ставленим, гарантує наперед відому та постійну впевненість у ньому. В розу-
мінні нової свободи представлення є входження до сфери забезпечених данностей, 
в якій належить насамперед самоствердитися. Суще вже не присутнє, а лише про-
ти-ставлене в представленні, яке є оволодіваючим упредметненням.  

Покладена в основу вірогідність, рівність я мислю = я існую – це, за сло-
вами філософа, головне рівняння всієї діяльності самозабезпечуваного предста-
влення. Силою цієї засадничої вірогідності людина впевнена, що її вірогідність 
як представника будь-якого представлення і тим самим як сфери представлено-
сті, а отже, будь-якої вірогідності та істини, встановлена, що тепер означає: є.  

Лише тому, що людина необхідно сопредставлена поруч з основополож-
ною вірогідністю (на тій непорушній абсолютній засаді, що me cogitare = me 
esse), і лише остільки людина, що звільняє себе собі самій, необхідно належить 
до суб'єкта цієї свободи, – саме тому така людина сама може та повинна стати 
виключним сущим, суб'єктом. «Бути суб'єктом стає віднині виключною харак-
теристикою людини як мисляче-представляючої істоти. Людське Я поставлене 
на службу цього суб'єкта... Однаковим чином для кожного Я обов'язковим є все 
те, що засвідчене представляючим упредметненням як забезпечене й, отже, іс-
нуюче. Цього упредметнення, яке водночас вирішує, що має право вважатися 
предметом, ніщо не може уникнути» [2, 61]. 

Суб’єкт стає мірою та осереддям сутнього, що тепер означає – об'єктів, 
предметів, це збирання всього навколо ego. Людина фундує сама себе як зако-
нодавця усіх мірил, якими відміряється та виміряється (обчислюється) те, що 
має вважатися вірогідним, тобто істинним та існуючим. 

Вирішальним тут є не те, що людина звільняє себе від попередніх зв'язків, 
а те, що змінюється взагалі сутність людини і вона стає суб'єктом, підметом, що 
як засада збирає все на собі, точкою відліку для сущого як такого. Це стає мож-
ливим лише зі зміною сприйняття сущого в цілому. Воно ставиться перед со-
бою як картина, представляється, але це не картина, що зображає світ, а світ, 
що розуміється та схоплюється у сенсі такої картини. Суще лише тоді постає 
сущим, коли поставлене людиною, що його представляє та встановлює. Буття 
сущого знаходять лише в представленості сущого.  

Не картина світу перетворюється зі середньовічної на новоєвропейську, а 
світ взагалі стає картиною в репрезентативному розумінні: дещо поставлене пе-
ред собою як конфронтуюче, має бути співвіднесене з тим, хто представляє та 
змушене увійти у відношення до себе як до визначальної сфери. Людина стає 
репрезентантом усього сущого в сенсі предметного, захоплюючи це положення 
та вольовим чином втримуючи його. Зайнявши одного разу, вона забезпечує 
його за собою як базу для розгортання своєї людськості. Людина ставить спо-
сіб, яким треба поставити себе відносно сущого, що упредметнюється, на собі 
самій, починаючи нове розуміння людського існування у вигляді оволодіння 
сущим у цілому. 
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Наукове пізнання з'являється на основі такого філософського бачення 
людини, коли суще в цілому інтерпретується через людину-суб’єкта, яка сама 
піднімає своє життя до командного положення всезагальної точки відліку. От-
же, сучасна наука, за Гайдеггером, є не просто культурним заняттям людства, 
це – визначальний спосіб, яким для нас постає все, що є. Тому дійсність сього-
днішньої людини все більше визначається тим, що називають західноєвропей-
ською наукою, яка стала планетарною. Гайдеггер формулює тезу про її сутність 
так: наука є теорія дійсного. Розгортаючи цю тезу, філософ з’ясовує зміст двох 
понять: «дійсне» та «теорія». 

Перше становить сферу дієвого, того, що діє. «Дійсність» з грецької – 
«енергія», основна риса якої не в результативності акту і не в досягненні ре-
зультату. В новоєвропейському сенсі значення змінюється на користь розумін-
ня сили та отримання наслідку дії, зусилля. Дійсне являє себе у статусі 
предмета, тобто розглядається через причинно-наслідковий зв'язок та суб’єкт-
об’єктну, предметну (оскільки «предмет» – це переклад латинського obiectum) 
протиставленість. 

«Теорія» ж із «оберігаючої уваги до істини» у греків перетворюється на 
латинське слово у значенні виділення чогось у визначений відрізок, ділянку, та 
обмеження його огорожею, набуваючи рис підходу розділення – до того, що 
належить охопити зором, – підходу, що є втручанням; претворюється зі спогля-
дання на розгляд, тобто «теорія» стає дослідно-встановлюючою обробкою дій-
сності. Така характеристика науки, здавалось би, суперечить її природі. Адже 
наука як «теорія» є чисто «теоретичною», не обробляє дійсність, не змінює її з 
певною метою, а робить ставку на чисте пізнання дійсного. І тим не менш, за 
Гайдеггером, сучасна наука як теорія є обробкою дійсності, адже дійсне розумі-
ється за значенням предметного протиставлення. У праці «Наука та осмислен-
ня» він каже: «Наука встановлює дійсне. Вона вимагає від дійсного, щоб воно 
поставало як результат дії, тобто як доступні для огляду наслідки підведених 
під нього причин. Отак стає можливим простежувати дійсне в його причинно-
наслідкових взаємозв’язках… – основна риса того представлення, силою якого 
сучасна наука досягає відповідності дійсності. І наперед визначена робота, яку 
таке представлення веде в кожній науці, є саме обробкою дійсного, що вперше 
власне і перероблює дійсність у предметну протиставленість, де дійсність за-
здалегідь представлена як предметна множинність, готова до дослідницького 
встановлення» [3, 245]. Кожне явище обробляється доти, поки не починає впи-
суватися до предметної структури теорії. 

Оскільки наука є теорією в означеному розумінні, визначна першість на-
лежить способу бачення, тобто методу. Відповідно до тези Планка, «дійсним є 
те, що підлягає вимірюванню», встановлювально-фіксуюча процедура будь-
якої теорії є вирахуванням, обчисленням (не у вузькому розумінні числових 
операцій, а у широкому розумінні як прийняття чогось до розгляду та розраху-
нку, полягання на щось, очікування від нього визначеного результату). У тако-
му розумінні будь-яке упредметнення дійсності є обчисленням, незалежно від 
того, чи є це каузальне пояснення результатів із причин, чи дійсне постає як ка-
ртина з предметів розгляду та опису, чи – це фіксація системного зв'язку. Ма-
тематика теж є таким обрахунком, взятим не як числові операції, – завважує 
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далі Гайдегер, – а тому, що вона заздалегідь має рахуватися з єдиним засадни-
чим рівнянням для будь-якої мислимої системи. 

Таким чином, природа, що встановлюється науковим предметним проти-
ставленням як реальність є, дійсно, самою природою, але природою єдино лише 
як предметна галузь, чия предметна протиставленість вперше обумовлюється 
лише науковою обробкою та нею лише і виробляється. Природа в її предмет-
ному протиставленні, якою вона постає в сучасному природознавстві, є лише 
одним із способів, яким те, що здавна має назву physis, виявляється, коли надає 
себе для наукової обробки, один із способів, яким природа дає про себе знати. 
Однак питання про те, чи може цей спосіб охопити всю сутнісну повноту при-
роди в науковому пізнанні, не постає. Наукове представлення, за Гайдеггером, 
«ніколи не в змозі вирішити, чи являє природа в своїй предметній протиставле-
ності повноту своєї прихованої суті чи, скоріше, саме силою цієї протиставле-
ності вона висковзає. Наука не здатна навіть поставити це запитання; адже як 
теорія вона вже прив'язала себе до сфери, обмеженої предметним протистав-
ленням» [3, 248]. 

Отже, якщо наука, можливо, не в змозі охопити всю повноту природи і 
навіть не ставить це запитання, природа, історія, людина – будь-що, поставлене 
перед собою як предмет, – ще не означає повного осягнення того прихованого, 
що залишається в предметі. Природа насправді залишається прихованою й обі-
йти цей факт наука не може, – пише Гайдегер. Те приховане, що наука не може 
обійти, що є не-обхідним, і необхідним їй водночас у буквальному розумінні, – 
залишається для наукових засобів недоступним. В такому разі людина залиша-
ється серед невідомого у небезпеці. 

Ця проблема можлива для розв'язання у сфері філософії, і вона полягає, за 
Гайдеггером, у поділі мислення на два види. Наука не може обійтись без мис-
лення, однак, наука не мислить у справжньому розумінні, – стверджує він: «Усі 
ми, разом із тими, хто думає за службовим обов'язком, досить часто збіднілі 
думкою, ми занадто легко стаємо бездумними. Бездумність – зловісний гість, 
якого зустрічаєш усюди в сьогоднішньому світі, оскільки сьогодні пізнання 
всього та вся є доступним так швидко та дешево, що в наступну мить отримане 
так також швидко і забувається... 

Бездумність, що посилюється, має виток у хворобі, що підточує саму сер-
цевину сучасної людини. Сьогоднішня людина рятується втечею від мислен-
ня...Це така втеча, що людина її і бачити не хоче і не визнає цього в собі. 
Сьогоднішня людина буде цілковито заперечувати цю втечу. Вона буде ствер-
джувати протилежне. Вона скаже – маючи на це повне право, що ніколи ще не 
було таких далеких планів, такої кількості досліджень у найрізноманітніших 
галузях, що відбуваються так пристрасно, як сьогодні. Безсумнівно, так витра-
чатися... по-своєму дуже корисно та вигідно. Без такого мислення не обійтись. 
Але водночас залишається також безсумнівним і те, що це лише осібний вид 
мислення, специфічність якого полягає в тому, що коли ми плануємо, дослі-
джуємо, налагоджуємо виробництво, ми завжди зважаємо на дані умови. Ми 
сподіваємось на них, виходячи з визначеної мети. Ми наперед розраховуємо на 
визначені результати. Цей розрахунок є відмітною рисою мислення, що планує 
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та досліджує. Таке мислення буде калькуляцією навіть тоді, коли воно не опе-
рує цифрами та не користується калькулятором чи комп'ютером. Мислення, що 
розраховує, ...безперервно калькулює нові, все більш перспективні та вигідні 
можливості...Воно не може заспокоїтися та оговтатися, прийти до тями. Мис-
лення, що обчислює, – це не мислення, що осмислює, воно не здатне подумати 
про смисл, який панує у всьому, що є. 

Отже, є два види мислення, і існування кожного з них виправдане та 
необхідне для визначених цілей: мислення, що розраховує, та роздум, що 
осмислює» [4, 103-104]. 

Сьогодні людина знаходиться у небезпечному становищі, – наголошує 
Гайдеггер. Воно полягає в тому, що наукова та технічна революція може захо-
пити та засліпити людину так, що мислення, що обчислює, залишиться єдиним 
способом мислення, адже бездумність може і вже існує поруч з обчислюючим 
плануванням та винахідництвом. Людина ж є не лише розумною, а й мислячою 
істотою. 

Наука як дослідження є формою підкорення світу та самоствердження в 
ньому. Ознакою цього процесу є те, що Гайдеггер наводить як гігантизм у най-
різноманітніших видах, одночасно і в напрямку все менших величин (квантова 
фізика), існуючи у формі, що здавалося б, є його знищенням: щезанням величе-
зних відстаней за допомогою літака, у можливості наблизити та побачити най-
віддаленіші світи на екрані. «Але занадто поверхово думають, коли вважають, 
ніби гігантське є просто нескінченно розтягнута порожнеча голої кількості. Не 
додумують, коли вважають, ніби гігантське в образі досі-небувалого походить 
від сліпої жаги до першості та переваги. Взагалі не думають, коли сподівають-
ся, що пояснили появу гігантизму модним словом “американізм”. 

Гігантське є скоріше те, завдяки чому кількісне перетворюється на власну 
якість... Як тільки, однак, гігантизм планування, розрахунку, організації, забез-
печення перетворюється у власну якість, саме тоді гігантське і, здавалось би, 
всюди та завжди можливе для розрахунку стає розрахунку непідвладним. Не-
підвладність розрахунку невидимою тінню нависає над речами в епоху, коли 
людина стала суб'єктом, а світ картиною» [2, 52]. Людина долає найвіддаленіші 
відстані за найкоротший термін, залишаючи їх позаду та тим ставлячи все на 
мінімальній відстані від себе. Але знищення всіх відстаней не приносить із со-
бою ніякої близькості, бо вона – не у зменшенні віддаленості, адже те, що прос-
торово виявляється на мінімальному віддаленні від нас завдяки кінокадру, 
може залишатися нам далеким; що неймовірно далеке у просторі, може бути 
нам близьким. Що таке близькість, якщо вона нам не дається, незважаючи на 
згортання усіх дистанцій? – запитує філософ. Що таке близькість, якщо разом із 
її відсутністю кудись поділась і далина? Що відбувається, коли зі знищенням 
великих відстаней все постає в однаковій далині та однаковій близькості, чим є 
ця одноманітність, де все ніби сплющене до щезання дистанцій, і хіба це 
сплющення не є ще жахливішим, ніж розлітання всього на шматки? 

Спосіб, яким існує прихована природа речей, у тому, що, незважаючи на 
все подолання відстаней, близькість того, що є, нам не дається. Близьким до нас 
є те, що ми звичайно називаємо речами. Зокрема, чаша може стати предметом, 
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якщо поставити її перед собою. Але прихована природа речі не полягає в її 
представленій предметності та не піддається визначенню через предметність 
речей взагалі.  

Чаша – це порожнеча у місткості. Але хіба чаша дійсно є порожньою, 
адже, – каже Гайдеггер у праці «Річ», – «фізична наука запевняє нас, що чаша 
наповнена повітрям та всім тим, із чого складається повітряна суміш. Ми даємо 
якомусь напівпоетичному способу розгляду обдурити себе, коли апелюємо до 
порожнечі чаші, щоб визначити її здатність як місткості. 

Варто лише нам змиритися з науковим підходом до дійсної чаші та дослі-
дити, якою є її дійсність, і виявиться інший стан справ. При наливанні в чашу 
вина ми просто витісняємо повітря, що наповнює чашу, і замінюємо його ріди-
ною. Наповнювати чашу означає, при науковому розгляді, змінити одне напов-
нення на інше.  

Ці констатації фізики є вірними. Наука фіксує в них моменти дійсного, на 
які вона орієнтується у своїх об'єктивних уявленнях. Але хіба це її дійсне – ча-
ша? Ні. Наука стикається завжди лише з тим, що допущене в якості доступного 
їй предмета, її способом представлення. 

Кажуть, наукове знання примусове... В нашому випадку – у примушенні 
нас до того, щоб відмовитись від наповненої вином чаші та поставити на її міс-
це порожній простір, в якому розповсюджується рідина» [1, 318-319]. Знищен-
ня речі як такої, – продовжує Гайдеггер, – є тим більш моторошним, що несе в 
собі подвійне засліплення: по-перше, ілюзію, ніби наука, маючи перевагу над 
будь-яким іншим досвідом, схоплює дійсне в його дійсності; по-друге, види-
мість, ніби без збитку від наукового дослідження дійсності речам все одно ніщо 
не заважає бути речами. Однак річ як річ виявляється по суті відтиснута на та-
кий незначущий план сприйняття, що є знищеною для думки.  

Щоб осмислити те, що таке прихована від науки природа речей, Гайдег-
гер описує чашу в її близькості нам. Ми раптом випустили із зору її приховану 
природу в той момент, коли її витіснила видимість, ніби наука здатна дати нам 
пояснення стосовно дійсної чаші. Ми склали уявлення про те, що є дієвим у со-
суді, про його місткість, про порожнечу як про наповнений повітрям порожній 
простір. Це дійсно порожнеча у фізичному сенсі, але це не порожнеча чаші. Ми 
не подумали, як відбувається саме вміщання, тому від нас неминуче висковзну-
ло те, що містить чаша. Вино для наукового представлення перетворилося про-
сто в рідину, рідина – в одне з універсальних, усюди можливих агрегатних 
станів матерії. 

Однак «лити» – не означає просто маніпулювати з рідиною, на думку 
Гайдеггера. Наповнену чашу підносять для пиття. У воді та вині присутнє дже-
рело і з ним земля, її соки та сонце. В піднесенні чаші по-своєму перебувають 
небо та земля, пиття для смертних та жертовне возлиття і піднесення богам, ко-
ли чаша використовується для жертвоприношень. Отже, в піднесенні повної 
чаші одночасно перебувають земля та небо, божества і смертні в початковій єд-
ності. Прихована природа чаші виявляється в події такого перебування. 
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Оскільки слово «річ» у слововжитку європейської метафізики іменує все, 
що взагалі та будь-яким чином є, остільки значення його змінюється відповідно 
до тлумачення того, що є, тобто сущого, – каже Гайдеггер. 

Те, що є, вже для Канта стає предметом представлення, що складається у 
самосвідомості людського Я. Річ у собі означає для Канта предмет у собі, тобто 
предмет без стосунку до людського представлення, тобто без того протистоян-
ня, силою якого він уперше лише і виявляється існуючим для свідомості. 

У праці «Річ» Гайдеггер пише: «Сьогодні все присутнє є однаково близь-
ким й однаково далеким. Панує недалеке. Усе скорочення та знищення дистан-
цій не приносить, однак, ніякої близькості...Щоб відшукати сутність близькості, 
ми замислились про чашу, таку близьку. Ми шукали сутність близькості та 
знайшли сутність чаші як речі... вона дає перебувати землі та небу, божествам і 
смертним; даючи їм перебувати, річ приводить цих чотирьох у їхніх далях до 
взаємної близькості» [1, 323].  

Сутнісна взаємоприналежність всього як цілого, що розкривається у при-
хованій природі речей, неспівмірна причинно-наслідковому способу пізнання 
та мислення. Думаючи про річ як про річ, ми вперше виявляємося здатними до 
неї прислухатися, стати слухняними речі та природі, відкинувши претензії на 
будь-яку безумовну абстрагованість від її речей. Адже, за Гайдеггером, «легки-
ми та ладними є речі навіть своїм доступним для огляду числом, порівняно з 
незліченністю всюди байдужих предметів; порівняно з безмірністю мас – лю-
дина як жива істота» [1, 326]. 

Отже, підсумовуючи сказане та повертаючись до твердження про те, що 
наука є шляхом до щастя людства, можна констатувати, що гайдеггерівський 
сумнів щодо цього твердження виглядає досить переконливим. Це стосується, 
насамперед, сьогоднішньої віддаленості людини та природи. На думку деяких 
технократично налаштованих мислителів зокрема німецького філософа Г. Ро-
поля, технізація природи, що бере свій початок у аграрній революції, в нашу 
епоху має бути завершена, тому що наша планета має останній шанс: якщо лю-
дина не зробить такого повороту, вона щезне; існуватиме лише сама природа; 
здійснений екотехнічний поворот означатиме кінець природи і приведе до по-
яви нової техніки, – не менш протиприродної, ніж стара. Природа стане артефа-
ктом культури. 

Однак М. Гайдеггер вважав, що існує інший вимір у взаємовідношенні лю-
дини і природи. Такий вимір не віддаляє і не вбиває природу, а зближує людину з 
навколишнім у їхній єдності, не потребуючи «екотехнічних поворотів», адже на та-
кому шляху відносини людини і природи, можливо, склалися б більш мирно. 
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МАСОВЕ МИСТЕЦТВО ЯК МІФОТВОРЧІСТЬ 

(природа творчого процесу) 
 
У статті розглянуто міф масового мистецтва, яке виражає себе насамперед в 

тому, що він, як явище, відбувається тут і тепер. Подано тлумачення трьох основних 
форм, або над систем, такої інтегрованої культури, до однієї з яких належить катего-
рія «масове мистецтво». 

Ключові слова: масова культура, масове мистецтво, чуттєве мистецтво, культу-
рне оновлення, міф масового мистецтва. 

 
The article deals with the myth of mass art that expresses itself first of all in the fact 

that he is a phenomenon happening here and now. Posted interpretation of the three basic 
forms or systems of such an integrated culture, one of which belongs to the category of 
«mass art». 

Key words: mass culture, mass art, sensual art, cultural renewal, the myth of mass art. 
 
Масова культура як концепція «третьої культури», тобто простір дифузії 

між народною культурою та високою, виражає себе як паракультурна зона. 
Трансформаційні ж процеси у сфері культури – це дієве джерело енергії пода-
льшого руху. Прагнення фетишизувати її розглядається як зовнішній об’єкт, 
вплив якого полягає у нарощуванні індустрії розваг. Сучасні культурні практи-
ки дистанціюються від проникнення у реальність та від законів природи, дозво-
ляють маніпулювати всіма понятійними категоріями реального світу. Творча 
свідомість прагне переробки сіробуденного в культурну сировину. Уява не знає 
перепон: трансперсональне самовизначення особистості відкриває можливість 
перевтілення з чоловіка на жінку та навпаки, переходу хибного в духовне, з живо-
го в мертве, з земного в космічне, з реального у віртуальне. У багатьох випадках 
стиль і форма висловлення важливіші, аніж зміст. Основна увага при цьому при-
діляється не екзистенції буття, а аранжуванню матеріалу, не пізнанню сенсу жит-
тя, а його організації, відтак набуває поширення феномен фрагментарної 
свідомості. Можна сказати, що культурна парадигма сьогодні перетворюється 
на еклектичний трансформер, а пост-людина в інтенсивному процесі соціальної 
творчості стає її споживачем. Відбуваються парадигмальні зміни, що визначають 
логіку цивілізаційного руху, оминаючи водночас як індивідуальність людини, так 
і Бого-культуру. Спостерігаємо зворотний процес «виміру потенціальності» 
(Х. Ортега-і-Гаcсет) творення культури, що почався у ХХ столітті. «В XXI ст. в 
умовах інформаційного етапу науково-технічного прогресу діяльність людини ви-
ходить за межі не тільки її почуттів, а й мислення та уяви. Виникають дедалі нові 
види діяльності, де «чисте» людське мислення нас уже не орієнтує. Ці процеси 
знайшли своє завершення у формуванні віртуальної реальності, тобто буття від-
ношень, а не тіл, предметів і речей. З’являється чимдалі більше людей (особливо 
молоді, яка навчається), для яких інформаційно-комп’ютерне середовище більш 
значуще, ніж предметно-ситуативне. Тіло такої людини (індивіда) перебуває в 
одному світі, а дух, психіка – в іншому. Буття, – зауважує В. Кремінь, – розірва-
не!» [1]. Через те є сенс поділяти культуру не стільки на масову і високу, скільки на 
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ту, що позбавляє людину «філософії серця» та інтелектуальної совісті, і ту, що сти-
мулює духовне зростання особистості.  

З погляду сьогодення, «боротьба між тим, що є гарним і вартим, та деше-
вими, порожніми підробками, постає не боротьбою проти модерних засобів 
спілкування, а конфліктом усередині них» [2, 15]. У розвідці «Популярне мис-
тецтво» англійські теоретики С. Гол та П. Веннел ставлять перед собою завдання 
розробити «критичну методу для роботи із проблемами цінності й поцінову-
вання» [2, 15]. 

Замість того, щоб перейматися питаннями «впливу» маскультури, «маємо 
прагнути до виховання вибагливої аудиторії» [2, 35]. Аудиторії, яка, на думку 
С. Гола й П. Веннела, інтуїтивно, інстинктивно знає, що вища культура – це 
завжди найкраще. Автори розвідки доводять, як зазначає доктор Сторі, що іс-
нує фундаментальна категорійна відмінність, пов’язана з її цінністю. Оцінюва-
ти ж слід культурні тексти та практики за їхніми власними стандартами: 
«Визнати відмінність цілей та оцінювати досягнення за допомогою конкретних 
критеріїв», – переконані англійські теоретики [2, 38]. 

Це, власне, зауважує Джон Сторі, «підводить Гола та Веннела до того, що 
можна окреслити як другу частину їхньої тези: потребу визнати існування в ма-
скультурі окремої категорії, котру вони називають масовим мистецтвом. Масо-
ве мистецтво – це маскультура, що піднялася над своїми джерелами» [3]. 

Масове мистецтво, на думку Гола і Веннела, – це не мистецтво, що не-
вдало спробувало досягти статусу «справжнього», а мистецтво, що діє в межах 
масового і здатне викликати подив. Виходячи з цього, гарна масова культура 
(масове мистецтво) здатна наново налагодити зв'язок між виконавцями і ауди-
торією, утрачений упродовж періоду індустріалізації та урбанізації. 

«Масове мистецтво за своїм єством є традиційним мистецтвом, – пояс-
нюють Гол і Веннел, – котре енергійно перевизначає вже відомі цінності та по-
зиції, котре вимірює та підтверджує, але привносить у це подив, що його 
завжди викликає мистецтво. Таке мистецтво з народним поєднує справжній ко-
нтакт між аудиторією та виконавцем, однак, воно відрізняється від народного 
тим, що являє собою індивідуалізоване мистецтво, витвір знаного виконавця. У 
питанні формулювання спільних цінностей та тлумачення досвіду, на думку те-
оретиків, аудиторія, як суспільне коло, наразі, залежить від майстерності вико-
навця та від сили його особистого стилю» [2, 66]. 

З приводу культурної цінності та поціновування російський та американсь-
кий соціолог Пітірім Сорокін у праці «Соціокультурна динаміка» стверджує, що 
будь-яка велика культура ґрунтується на цілісній системі цінностей, котра проймає 
науку і мистецтво, філософію і релігію, етику і право, соціальну і політичну органі-
зацію суспільства. «Саме цінність, – на думку вченого, – є основою і фундаментом 
всякої культури. З цієї причини найважливіші складові частини такої інтегрованої 
культури також частіше всього взаємопов’язані: у випадку зміни однієї з них, інші 
неминуче підлягають подібній трансформації» [4]. 

Сорокін подає тлумачення трьох своїх головних форм або «надсистем» такої 
інтегрованої культури, до однієї з яких і належить категорія «масове мистецтво»: 

«1. Ідеаційна, головним принципом або головною цінністю якої є надчут-
тєва реальність – Бог, душа, моральний закон, божественне призначення. 

2. Ідеалістична, основна посилка якої полягає в тому, що об’єктивна реа-
льність є частково надчуттєвою і частково чуттєвою. 
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3. Чуттєва, котра проголошує основною цінністю чуттєву об’єктивну реа-
льність, поза якою «або немає нічого, або є щось таке, чого ми не можемо від-
чути, а це – еквівалент нереального, неіснуючого». 

Ідеаційне мистецтво приділяє увагу предметам і подіям чуттєвого світу. 
Його мета не забавляти, не веселити, не надавати чуттєве задоволення, а на-
ближати до істини.  

На противагу цьому чуттєве мистецтво живе і розвивається в емпірично-
му світі відчуттів. Його мета – подати чуттєве насолодження, збудження втом-
леним нервам, розвагу, веселощі. Воно вільне від релігії і моралі, відтворює 
явища зовнішнього світу такими, якими вони сприймаються нашими органами 
чуттів.  

Ідеалістичне мистецтво є посередником між ідеаційною і чуттєвою фор-
мами мистецтва. Його світ частково надчуттєвий, частково чуттєвий, але лише 
в найвеличніших виявах чуттєвої дійсності. Його стиль частково алегоричний і 
символічний, частково ж раціоналістичний і натуралістичний. Воно являє со-
бою чудовий синтез ідеаційного і найшляхетніших форм чуттєвого мистецтва. 
Власне, до ідеалістичної форми можна і віднести категорію «масове мистецт-
во», при тому, якщо вважати високе мистецтво ідеаційною, а маскультуру чут-
тєвою формами.  

Масове мистецтво концептуально може ствердитись у країні, в якій є но-
ве світобачення та прагнення широкого культурного оновлення. І чим «молод-
ша країна», тим більше в ній мають дбати про культуру, тим більше в неї має 
бути бажання, рішучості, а отже, і можливостей іти власним шляхом. 

Чи можливо якось означити сьогодні вітчизняні масово-мистецькі міфи 
останніх десятиліть? Про які культурні тексти та практики йдеться? Це містерія 
В. Вовк «Іконостас України» (режисер С. Проскурня, м. Коломия, 1990), опера-
ораторія «Цар Едіп» (м. Славутич, 1996; м. Київ, 1998), містеріальне шоу-
дійство «Золоті ворота тисячоліть» (м. Київ, 1998), мега-шоу «Спілкування за-
ради Майбутнього» за кантатою Карла Орфа «Карміна Бурана» (м. Київ, 2007), 
гуцульська міфоопера-dance «Оле! (Олекса Довбуш)» (м. Яремче, 2012), музич-
но-вогняна інсталяція «Запали свічку!» під час тризни за померлими з голоду 
1932–1933 рр. в Україні (м. Київ, 2003 – 2012, режисер-постановник – В. Вовкун). 
Поняття «масове мистецтво» передбачає і міф глядача, який це мистецтво спів-
творить. Сучасна режисура масових дійств та видовищ творить міфи і творить-
ся як міф без розмежування на об’єкт і суб’єкт. 

Слід зазначити, що така невизначеність уже сама по собі є однією з її ат-
рибутивних ознак і є підтвердженням того, що вона перебуває у процесі становлення.  

Узявши до уваги теоретичні роздуми О. Галети про сучасний літературний 
процес («Література як міфотворчість», 1998), можемо означити їх паралельність 
міфотворчості в масовому мистецтві.  

Міф сучасного масового мистецтва виражає себе насамперед у тому, що 
він, хоча і зрідка, як явище відбувається тут і тепер. Йому властива художня 
буттєвість. Ніким ще термінологічно до кінця не визначене і практично не ви-
знане масове мистецтво все-таки не потребує спеціальної суспільної акредита-
ції – воно само є водночас і творцем буття, і самим буттям. Масове дійство чи 
видовище не перетворюється на мистецтво, воно ним є. Сучасні режисери не 
стільки герої історії, скільки творці культури нової, чогось неперехідного. З ін-
шого боку, живий міф ще не переведений у слова. Це означає, що він існує як 
життя, а не як рефлексія з приводу певної відбутості. Міфотворення постає з 
усвідомлення, що режисери масового мистецтва, волею історії, – його пошуку-
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вачі. Це не романтичний вітаїзм, а потреба і відповідальність. І жодної гарантії, 
що воно як традиція буде знайденим. Доки триває мас-мистецький процес, доти 
триває акт творчості як процес незавершений і, можливо, як такий, що ніколи 
не може завершитися. Масове мистецтво як жива міфотворчість – це ані відтво-
рення вчорашнього, ані створення майбутнього, а перетворення сучасного, що 
взаємовизначає минуле і майбутнє і ними ж взаємовизначається. 

Неможливо сформулювати якісь міфи для режисури масових дійств чи 
видовищ останніх десятиліть ще й тому, що на зміну добі аналізу приходить 
доба синтезу. Замість світоглядно сумарно набутого відбувається процес екзис-
тенційного набування. Масове мистецтво прагне не так відбутися, як на тлі мас-
культури бути; воно не стільки набувається, скільки набуває, синтезує на світо-
творення як взаємопроникнення, взаємоперевтілення, очуднення. 

У маскультурі, під кутом зору мас-мистецької міфотворчості має бути 
сенс і єдність із світом, інакше вона перестає бути культурою. Це означає, що 
масове мистецтво прагне до чогось. До, а не від. Тобто творить, дотворює, спів-
творить, а не фальшує, не копіює і не руйнує. 

Отже, існує певна мета. Не мета мас-мистецтва, а масове мистецтво як 
мета. Саме це убезпечує його від зовнішньої заангажованості, перетворення не 
на засіб, а на самодостатню з’яву. Це не означає, що масове мистецтво наперед 
визначено. Воно визначається, а визначається як присутність сенсу. Через сенс 
приходимо до єдності, від фрагмента до цілісності, від багатозначності до бага-
тозначущості. В іншому разі масова культура рухатиметься в нікуди, а отже, ні-
куди й не рухається. Це і є застій: підміна часоплину часостоєм (копією).  

Міф масового мистецтва – не міф-повторення, а міф-повернення. Замикання 
кола, що постійно розширюється. Шлях від вічності до вічності коридорами часу. 
Повернення масового мистецтва і масове мистецтво повернення. «Це – пошук 
традиції, – стверджує Олена Галета, – у якому рівновартісні і процес, і резуль-
тат. Пошук традиції, яка дає можливість стати тим, ким ти ще не був, уникнути 
як абсолютної імпресії, так і абсолютної експресії, побачити себе з певної від-
стані, у певній перспективі, стати новатором не лише для себе, але і для інших. 
Т.С. Еліот назвав це «почуттям історії» – визнання існування чогось понад вла-
сним «Я», того, що проминає й водночас залишається непроминальним. Пошук 
традиції не заперечує твердження, що все у світі відносне. Лише намагається 
дати відповідь на запитання: відносно чого відносне?» [5]. 

Традиційність не означає повної орієнтації на минуле. Традиція за самою 
своєю природою, вважає О. Галета, динамічна, вона закономірно постійно «ви-
живає» саму себе, вимагає постійного руху. Але при цьому вона не стільки 
спрямована на віднайдення чогось абсолютно нового, скільки самого абсолюту, 
чогось вічного, неперехідного, тривкого. Інша річ, наскільки універсальним і 
абсолютним виявиться на загал віднайдений абсолют. 

«Традиція не тільки передбачає визначення майбутнього минулим, але і 
зворотну закономірність. Кожен міфотворець витворює своє минуле. Точніше – 
міф свого минулого, надісторичну історію. Звідси випливає, що так витлумаче-
на традиція не вважає роль митця всуціль пасивною щодо неї самої і щодо його 
власної творчості. Заново створений міфосвіт (чи світоміф) постає як світ «олюд-
нений», позначений людською присутністю, навіть не стільки присутністю, скіль-
ки причетністю людини до виявлення його суті», – зауважує О. Галета [5]. 

Сучасна режисура масових видовищ як міфотворчість – це спосіб і факт 
такого буття, яке не може відбутися в жоден інший спосіб. З погляду традиції, її 
можна визначити як міфоповернення – прямування до суті ніким не пройденим 
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(особистісним) шляхом, до того ж сам шлях виявляється суттєвим. Сучасне 
мас-мистецтво вільне в пошуку своєї традиції, у той час як для традиції воно є 
єдино можливою формою продовження її існування. Сучасне мас-мистецьке 
міфотворення – свідчення, що мас-культурні видовища є справді живородже-
ними, а не реанімованими (рімейковими). 

Заперечуючи минуле (а для режисури масових дійств та видовищ завжди 
є цікавим, до прикладу, весь театральний досвід), традиція виконує функцію 
подразника і провокатора, а отже, цей елемент у структурі творчого процесу 
має бути присутнім, хоча б для того, щоб його зруйнувати.  

Заново створений міфосвіт позначений причетністю людини-режисера до 
виявлення його суті. Акт індивідуалізації світу здійснюється на основі пізнання 
законів, що свідомо чи несвідомо беруть участь у творчому процесі пересотво-
рення світу. Через їх пізнання митець не лише фіксує свою початкову винятко-
вість, він сам виступає її співтворцем, актуалізатором. Людина опановує закони 
творчого процесу і творить свій світ, водночас творчий процес опановує людиною і 
творить митця. Процес переназивання, за О. Галетою, стає процесом пересотворен-
ня. Митець-міфотворець пересотворює світ як цілісність і сам піднімається щабля-
ми власного світогляду. Присутність сенсу визначає міфотворення як сходження. 
Закони творчого процесу, наділені суб’єктивною природою, викликають довіру хі-
ба що через практики пошуку абсолютами відповідних абсолютів. 

У цій праці ми звертатимемося до теоретичних текстів міфотворців Леся 
Курбаса, Міхаіла Чехова, Юрія Іллєнка. Їхні практики – це пошук і втілення ху-
дожнього образу в мистецтві, з’ясування природи творчого процесу, зокрема і 
для режисури масових дійств та видовищ. 

Отже, спробуємо, спираючись і на власний досвід, вивести алгоритм ре-
жисури масових видовищ як міфотворчості масового мистецтва. У цьому твор-
чому процесі можна виокремити кілька взаємопов’язаних етапів:  

1) одухотворення; 2) паралельні видива; 3) трансферт; 4) матеріалізація; 
5) міфовтілення. 

Перші два етапи особливі тим, що вони, по-перше, властиві митцю-
міфотворцю взагалі, незалежно від роду його творчої діяльності, по-друге, без 
них обходиться масова культура, і це є основною відмінністю її від масового 
мистецтва.  

З цього приводу Лесь Курбас у статті «Естетство» акцентує: «З хвилею 
висунення на перший план вимог, перш за все свідомості в творчості, протиста-
вленої примхам голої інтуїції, почав входити в свої права інтелект, як поважний 
фактор у мистецькій роботі. Інтелект – начало аестетичне» [6].  
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У статті розглядається сутність процесів глобалізації та глобальна культура як 
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In the article the essence of processes of globalization and global culture is consid-

ered as one of aspects of their development.  
Key words: globalization, modernization, postindustrializm, global culture, glokalizatsiya. 
 
Нині людство перетнуло межу третього тисячоліття з великими науково-

технічними та культурними досягненнями, які безперечно є кардинальними здо-
бутками у розвитку світової цівілізації. Однак усе більш актуальним постає питання 
про її подальшу долю. Адже поряд з позитивними досягненнями утворилися 
негативні, загрозливі проблеми, пов’язані саме з наслідками цивілізаційного роз-
витку суспільства, тобто людство постало перед кризою, яка загрожує взагалі існу-
ванню цивілізації на Землі. Для розуміння причин і масштабів цієї кризи потрібні 
дослідження макроцивілізаційної системи за період кінця ХІХ століття і початку 
ХХІ століття, саме тоді й почали діяти глобальні цівілізаційні процеси.  

Вивчення глобалізації стало найактуальнішою темою сьогоднішніх нау-
кових досліджень.  

Мета статті – розкрити динаміку і структуру глобального розвитку 
суспільства, дати розширене визначення терміна «глобалізація», деталізувати 
поняття «глобальна культура». 

Під глобалізацією можна розуміти поступове перетворення світового 
простору в єдиний простір, де безперешкодно переміщуються капітали, товари, 
послуги, вільно поширюються ідеї і пересуваються їхні носії, стимулюючи розви-
ток сучасних інститутів, поліпшуючи механізми їхньої взаємодії. Глобалізація – це 
формування міжнародного, правового і культурно-інформаційного поля, інфра-
структури міжрегіональних, у тому числі інформаційних обмінів. Сьогодні дати 
чітке і єдине визначення глобалізації складно, різні питання цього процесу є пред-
метом вивчення багатьох наук, кожна з яких має свій науковий дискурс. Крім того, 
необхідно прийняти до уваги, що глобалізація є історичним процесом, який 
розвивається протягом століть і цей процес ще не є завершеним. 

У процесі обговорення проблеми глобалізації дуже часто постає питання 
про початок і структуру даного процесу. При цьому висловлюються різні точки 
зору з цих питань. І це не випадково. Основою таких розходжень є інтерпретація 
суті процесу глобалізації. Залежно від вирішення питання про те, що розуміється 
під процесом глобалізації, розв’язується питання про початок і до певної міри 
структури глобалізаційного процесу. Спектр розходжень з питання про початок 
даного процесу дуже великий. Відповідно до Г.С. Померанца процес глобалізації 
сходить історично до «осьового часу» (К. Ясперс), коли налагоджуються зв’язки 
між першими великими культурними традиціями. А.А. Зиновьєв вважає, що 



 47 

глобалізація розпочалася відразу після Другої світової війни. У монографії «Глоба-
лізація: процес і осмислення» А.І. Уткін виходить з того, що глобалізаційні процеси 
отримали перший значний імпульс на рубежі XIX і XX століть, коли людство 
вступило в період активної взаємодії і зближення на основі торгівлі, нових 
транспортних засобів (пароплаву і залізниці), телефону, телеграфу. На думку 
В.Г. Федотової «перші кроки глобалізації були пов’язані з XIX століттям, з пере-
творенням історії у всесвітню, але ця глобалізація XIX століття була наслідком 
модернізаційних процесів, які відбулися на Заході, первинної модернізації». 

Цілісна модель структури глобалізації наведена в монографіях М. Уотерса. і 
Р. Робертсона – найвідоміших фахівців у цій галузі. Безпосередньо термін «глоба-
лізація» в його сучасному значенні виник в середині 80-х ХХ століття, і на початку 
90-х. М. Уотерс писав, що «подібно тому, як основним поняттям 80-х був пост-
модернізм, ключовою ідеєю 90-х може стати глобалізація, під якою ми розуміємо 
перехід людства в третє тисячоліття» [9]. Появу ж самого терміна пов’язують зви-
чайно з ім’ям американського соціолога Р. Робертсона, який в 1983 р. викори-
стовував поняття globality в назві одніє зі своїх статтей, в 1985 р. дав тлума-
чення поняття globalization, а в 1992 р. виклав основи концепції в своїй книзі 
«Interpreting Globality» [8]. Згідно з Р. Робертсоном «як концепт глобалізація 
відображає процес стискання світу та інтенсифікації світової свідомості як 
єдиного цілого, ...перехід до конкретної глобальної взаємозалежності та свідо-
мості глобального цілого в XX столітті» [7;8]. 

Аналізуючи роботи Р. Робертсона, А. Гідденса та інших сучасних дослід-
ників, М. Уотерс доводить, що виникла нова соціологія глобалізації, згідно з 
якою глобалізація за часом збігається з модернізацією і розпочинається з XVI 
століття. З того часу глобалізація розширює простір свого впливу. В процесі 
глобалізації не тільки посилюється взаємозв'язок і взаємозалежність різних 
підсистем світового процесу як цілого, але стають тіснішими соціальні і культурні 
зв’язки усередині окремих соціальних організмів. Тим самим модернізація і 
глобалізація виступають як єдиний процес цивілізаційного розвитку [9]. 

Теза про збіг початку модернізації і глобалізації потребує уточнення, оскіль-
ки модернізація лише збагатила і прискорила процес посилення взаємозв’язку 
народів і культур, якщо під глобалізацією розуміти природний процес роз-
ширення світу, окремих культурних і соціальних меж у результаті нових 
контактів між народами. 

Згідно з М. Уотерсом «нинішня прискорена фаза глобалізації прямо 
пов’язана з тим вибухом знаків і символів, який для багатьох асоціюється з ре-
зультатом епохи модерну. Людське суспільство глобалізується в тому ступені, в 
якому людські стосунки й інститути можуть будуватися на основі не тільки 
практичного досвіду, але й інформації, в якій воно самоорганізовується в про-
сторовому вимірі на основі не стільки виробництва матеріальних об’єктів, 
скільки споживання інших цінностей; в якій цінності і прихильності стають го-
ловними пізнавальними знаками; в якій метою політики стає формування спо-
собу життя; в якій організаційні обмеження і політичний контроль поступаються 
місцем самоаналізу рефлексії. Ці та інші течії в культурі стали настільки могут-
німи, що вони пробивають проломи в греблях, споруджених не тільки національ-
ними ціннісними системами, але й індустріальними та політико-територіальними 
організаціями» [4]. Таким чином М. Уотерс зв’язує глобалізацію не тільки і не 
стільки з геополітичними, геостратегічними і економічними трансформаціями, 
скільки з глибинними соціокультурними і ціннісними зсувами, які привели до 
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зростання впливу «рефлексуючої свідомості». З подібним трактуванням соціо-
культурної динаміки світових глобалізаційних процесів пов’язана формула сто-
совно того, що в нинішніх умовах «матеріальні відносини локалізуються, 
політичні – інтернаціоналізуються, символічні – глобалізуються» [9].  

Постає принципове питання про взаємовідношення глобалізації і модерні-
зації, оскільки «постіндустріалізм», «постмодернізм» за часом збіглися з актуалі-
зацією глобалістської проблематики. Не викликає сумніву, що модернізація 
додала нові імпульси формуванню єдиних норм людського співіснування. Ра-
зом з тим поза сумнівом, що і до XVI століття відкривалися нові землі і вста-
новлювалися зв’язки між різними культурами і традиціями. Останнє ж приводило 
до діалогу культур, взаємосплетіння соціальних та індивідуальних зв’язків, міграції 
ціннісних уявлень, людей. Поступово відстань втрачає своє значення, а роль 
єдиного трактування часу зростає. З початком модернізації посилюються темпи 
розвитку тих країн, які виявилися залученими в цей процес, що прискорює 
загальноцивілізаційний процес, появу індустріально розвинутих країн і початок 
розділення країн на традиційні й інноваційно-індустріальні. В цих країнах люди 
починають жити за різним часом, оскільки індустріальні суспільства виявляються 
динамічними і адаптивними до інновацій. У традиційних й інноваційних суспі-
льствах розрізняються життєвий рівень людей, «якість життя», можливості людей, 
форми раціональності, трактування співвідношення істини і цінностей. Звідси фор-
мування різних політичних, економічних, військових і т. ін. блоків, одночасний і 
суперечливий розвиток, як посилення взаємозв’язку народів і культур, з одного бо-
ку, і поглиблення протистояння різних блоків за цивілізаційними, формаційними, 
релігійними, етичними і т. ін. ознаками, з іншого. 

Однак потреби цивілізаційного розвитку, досягнення науки, технології, по-
треби економіки призводять до необхідності посилення взаємодії всіх народів і 
культур. Тим самим протягом всієї історії мало місце не тільки «розшарування» 
суспільства на традиційні й інноваційні суспільства, але і розширення сфери 
взаємодії вказаних підсистем. При цьому історично мінялися форми вказаної 
взаємодії. В останні декілька десятиліть цьому процесу особливого динамізму до-
дала нова інформаційно-комп’ютерна технологія. Деякі дослідники, зокрема Р. Ро-
бертсон, вважає, що разом з розвитком взаємозв’язків між країнами відбувається 
формування глобальної свідомості. Останнє знаходить віддзеркалення в таких слово-
сполученнях, як «права людини», «світовий порядок», «охорона навколишнього се-
редовища», які входять до «мов» всіх народів і відображають глибинні ціннісно-
світоглядні зсуви. Разом з тим, формування глобальної свідомості – специфічне і 
маловивчене явище і його не можна трактувати в контексті уніфікації культур і 
стирання сутнісних відмінностей між взаємодіючими культурами [7; 8]. 

Внаслідок цього, на думку В. Валлерстайна, повноцінна глобалізація 
постає саме в період становлення інформаційної економіки, тобто економіки, 
яка розвивається на основі інформаційних ресурсів. Глобалізація проявляється 
у залученні багатьох різноманітних чинників, що зрештою породжують процес 
глобальної трансформації, яка зачіпає усі сфери життєдіяльності – економіку, 
політику, культуру. Глобалізація являє собою соціальний процес, в ході якого 
стираються географічні кордони соціальних і культурних систем, і населення 
все більше сприяє усвідомленню зникнення цих кордонів [1]. 

Отже, глобалізація постає як сукупність взаємопов'язаних процесів: еконо-
мічних, культурних, технологічних, політичних, інвайроментальних. Наслідком 
таких процесів є необмежений плин інформації, образів, ідей, товарів, капіталів, 
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людей, стилів життя, загроз та ризиків через кордони. У поєднанні із виникненням 
соціальних мереж і політичних інституцій, що обмежують вплив національних 
держав на життєдіяльність суспільств, це сприяє створенню глобальної культури 
сучасного світу. 

Говорячи про культурну глобалізацію, можна зазначити, що це процес, в 
який втягнуті не тільки в якості суб'єктів, айв якості об’єктів усі країни і 
цивілізації. Процеси культурної глобалізації приводять до того, що суспільні, 
макросоціальні відносини людей виходять за межі національно-державних 
спільнот, набувають транснаціонального характеру. Культурна глобалізація ослаб-
лює цю ідентифікацію, разом з глобалізацією руйнується структура основних 
принципів, на яких базувалися держави і суспільства, уявляючи собою територіа-
льні, відмежовані один від одного єдності, створюються нові силові і конкурентні 
співвідношення, з’являються нові конфлікти і суперечності між, з одного боку, 
національно-державними єдностями і акторами, а з іншого, транснаціональними 
акторами, ідентичностями, соціальними просторами, ситуаціями і процесами. 

До культурної глобалізації залучається велика частина людства, тобто в 
єдину відкриту систему суспільно-політичних, економічних і культурних зв’язків 
на основі модерних засобів інформатики і телекомунікації. Культурна глобалізація – 
новий етап інтеграційних процесів у світі, її процеси стосуються всіх сфер жит-
тя суспільства – від економіки і політики до культури і мистецтва. Культурній 
глобалізації передбачено стати одним з найважливіших факторів, який буде ви-
значати умови розвитку духовного життя етносу та нації у XXI столітті. Уже 
зараз ми знаходимося в процесі, що веде до формування «планетарно-інтегрованого» 
людства; поки що ми на початку цього процесу і етнонаціональні утворення 
зберігають свій статус суспільства, втративши актуальну самодостатність, вони 
зберігають самодостатність потенційну. Культурна глобалізація – це об'єктивний 
процес, детермінований необхідністю техніко-економічної оптимізації сучасно-
го соціуму. Соціоісторичні етнонаціональні культурні організми, перебуваючи 
поряд, взаємовпливають один на одного і підлягають впливу. 

Культурна глобалізація – процес, що вписується в світову господарську 
систему у взаємодії з природно-біологічним середовищем і надає цій цілісності 
нової культурної якості; процес, що відтворює трансформацію етнонаціональних 
культур та їх структур; цілісний геокультурний простір, що функціонує відпо-
відно до своїх законів; вихід будь-якого процесу на загальний рівень. Геокуль-
турні межі – національні ідеї, стратегічні задачі, устремління, що проектуються 
на геокультурний атлас світу, включають в себе: 1) проекцію ареалів національ-
них культур і транснаціональних ареалів, що взаємодіють в світовому культур-
ному просторі; 2) інтерпретацію глобального простору у формі, придатної для 
культурної самореалізації кожної нації.  

Маємо всі підстави говорити про виникнення феномена так званої глобальної 
культури, до якої, крім усіх тих видів масифікованої медіа-продукції, яку виробля-
ють медіа-імперії, слід додати світове розповсюдження стандартизованої їжі, 
одягу, музики, англосаксонського бізнесового стилю та поширення англійської 
мови. Це створює враження безпрецедентної культурної гомогенізації [2].  

Хоча прихильники концепції глобалізації рідко безпосередньо ототож-
нюють себе з постмодернізмом, очевидно, що багато які тези глобалізації тісно 
пов’язані із визнанням «постмодерного повороту» у соціальній аналітиці. А от-
же, «глобальна культура», передусім, розглядається як постмодерний феномен, 
який характеризується відповідно постмодерними рисами, як то: швидкозмінність, 
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фрагментарність, плюральність, гібридність тощо. Тобто за умов постмодерності 
глобальна культура постає як її закономірний наслідок [6]. 

Процес глобалізації культури є постмодерним тому, що він плюралізує й 
фрагментизує кожне залучення до сучасної домінуючої культурної продукції Захо-
ду. Сучасна глобальна культура еклектично поєднує й універсальну «Західну куль-
туру», і неуніфіковані культури, які існують «під дахом» національних держав. 
Можна говорити про типово постмодерний стан співіснування різних наративів, у 
тому числі локальних, які не обов'язково є носіями універсальних цінностей. Важ-
ливими рисами глобальної культури є спроби поєдннання різних форм і моделей 
культурного життя, гнучкість у бажанні зрозуміти суперечливі підходи й погляди.  

Аналізуючи процеси глобалізації, не можна оминути проблему так звано-
го «культурного імперіалізму», під яким розуміється нав'язування мистецьких 
продуктів, способу життя, духовних цінностей Заходу усій «Решті світу». Тут, 
думається, треба розділяти два малопов’язані процеси: розповсюдження мас-
культу глобальною індустрією, його «просування» як і будь-якого ринкового 
продукту та об'єктивну тенденцію наближення до планетарного споживання 
культурних товарів.  

Глобальна культура отримала назву «макдональдизація». С. Гемелінк вказу-
вав ще 1994 р.: «Проект глобальної культури в своїй основі слабкий, тому що не 
має історичного та просторового розташування. Відсутній базовий інгредієнт для 
глобальної культури. Культура надає людям відчуття ідентичності, минулого, долі, 
гідності. Культура обмежена часом і простором. Макдональдизація неісторична та 
просторово не розташована. Важко уявити, що люди можуть ідентифікувати себе з 
нею або черпати гідність з неї» [5]. 

Розумінням глобалізації як процесу, що призведе до гомогенізаціїі станов-
лення глобальної культури, стали теоретичні дослідження, в яких мова йде про 
багатовекторність цього процесу. Так, американській моделі протистоїть європо-
центризм. Вступ європейських країн до Євросоюзу і подальший розвиток інтегра-
ційних процесів актуалізують питання про їх національну і культурну ідентич-
ність як в аспекті теоретичної розробки, так і проекціонують його у практичну 
площину. Тому деякі вчені наголошують на загрозу втрати державами націо-
нальної ідентичності під час процесів євроінтеграції. 

Крім того, існують і альтернативні панамериканізму і європоцентризму 
вияви глобалізації і глобальної культур, хоча деякі з них ще не набули достатньо 
організованих форм. Вплив Азії на Європу і США здійснюється через засвоєння 
останніми культурних феноменів, таких як елементи містичних вчень, нетради-
ційної медицини, запозичень із сфери моди, культури харчування, мистецтва, 
захоплення йогою, бойовими мистецтвами. 

У той же час слід наголосити, що глобальна культура не може конкурувати з 
національною, оскільки вона не формує ні історичної пам’яті, ні тих символів, зара-
ди яких варто «вмирати». Відсутність транснаціональних політичних інститутів, як 
і впливових агентів глобальної політики ідентичності, дозволяють зробити висно-
вок, що, принаймні, в перспективі глобальна культура не прийде на зміну культурі 
національній. 

Що стосується глокалізації, то спочатку цей термін використовувався в 
японських ділових колах у 80-х рр. ХХ століття для означення процесу врахування 
транснаціональними корпораціями місцевих особливостей при просуванні на ринок 
своєї продукції. 
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Під глокалізацією розуміли здатність даних корпорацій адаптуватися до 
специфіки локального ринку. Відбувалася своєрідна локалізація глобального. 

Значення глокалізації як глобалізації локального пов’язане з працями Р. Ро-
бертсона, який стверджував, що локальне і глобальне – не антогоністи, а локальне 
необхідно розглядати як аспект глобального. «Глобалізація локальності» відбуває-
ться за рахунок включення в повсякденне життя сучасної людини елементів інших 
культур, а також перетворення контактів з представниками інших культурних това-
риств (груп) в рутиннну практику. 

Російський вчений Д.В. Іванов вважає, що відбувається «переживання 
глобального на локальному рівні» [3]. 

Адаптація, привнесення на локальному рівні елементів інших культур бу-
де сприяти, на думку вченого, різноманіттю культур, а не новій уніфікації, що 
буде створювати конкуренцію високій національній культурі. 

Таким чином, на початку ХХІ століття посилюються дві тенденції, що 
становлять реальну загрозу культурній різноманітності сучасного світу і став-
лять під сумнів можливість діалогу культур. З одного боку, інформаційно-комуніка-
тивні технології і перш за все Інтернет виступають як потужний засіб нав’язу-
вання західних, переважно американських, культурних цінностей культурним 
цивілізаціям і культурам. Існує небезпека заміщення національних культур ма-
совою культурою низького рівня і поширення консьюмеризму, що нарешті при-
зведе до духовної спустошенності людства. 

Особливо це стосується молодого покоління, у формуванні світогляду 
якого вирішальна роль належить саме інформаційним технологіям. 

З іншого боку, спроба універсалізації цінностей західної цівілізації за до-
помогою поширення стандартів західного способу життя, продуктів культурної 
індустрії стикається на практиці з появою серйозних перешкод і труднощів. 
Проблема полягає у цілком природному намаганні кожного суспільства зберегти 
свою цивілізаційну, культурну ідентичність шляхом відторгнення інокультурних 
нашарувань або їх трансформації. Однак таке неприйняття може набувати форми 
конфлікту військового, політичного чи економічного характеру, підкріплюваного 
історичними суперечностями на культурно-релігійному грунті. 
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КУЛЬТУРА ЯК ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА 

 
Дана стаття присвячена дослідженню культури як комплексного еволюціоную-

чого інформаційного утворення, котре формується з трьох взаємодіючих та взаємо-
обумовлених онтологічних основ: духовного, ментального та матеріально-знакового. 

Ключові слова: культура, антропологічний підхід, аксіологічний підхід, знаково-
символічний підхід, інформаційно-семіотичний підхід, знання, соціальний досвід, со-
ціальна інформація, інформаційні носії 

 
The article focuses on the research of the concept culture as a complex creation of 

evolution and information comprising three interacting ontological bases: spiritual, mental 
and sign material. 

Key words: culture, anthropological approach, axiological approach, sign symbolic 
approach, information-semiotic approach, knowledge, social experience, social information, 
information technology. 

 
Сучасний період – це час небувалих та безпрецедентних інформаційно-

технічних досягнень людства, час радикальних інформаційних інновацій, фун-
даментального інформаційного прогресу в усіх основних галузях життєдіяльно-
сті суспільства. Всі ці складові являють собою сучасну людську культуру, 
котра знаходиться під впливом стрімкого всеохоплюючого постійного інфор-
маційного оновлення. Поступово культура та інформація стають двома взаємо-
визначальними і нероздільними поняттями. 

Синтез інформації та культури простежується на підставі уявлень про їх 
схожість, відмінності і форми взаємоперетворень. Ці два феномени мають бага-
то спільних рис. Однією з них є глобальність (узагальненість, універсальність), 
що виражається в багатогранності зв'язків з реальністю, різними способами 
людської діяльності. 

Інформація – одне із ключових понять сучасної епохи, внаслідок розвитку 
якого з'явилися такі поняття як інформаційне суспільство та інформаційна циві-
лізація. Для інформації немає державних кордонів і частин світу – вона носить 
тотальний, пронизуючий характер. Настільки ж широкі й межі культури, яка 
перетинається з мистецтвом, мораллю, релігією, наукою і в якомусь сенсі роз-
чиняється в них. 

Іншою важливою рисою, що визначає спільність цих понять, є взаємо-
обумовленість їх існування. Тобто культурні процеси реалізуються через інфо-
рмаційні, і навпаки. Ефективне функціонування культури можливе лише через 
механізми збирання, обробки, зберігання і розповсюдження інформації про се-
редовище, в якому вона (культура) існує. 

Інформація й культура є семіотичними знаковими системами, для яких 
характерні знаковість і текстуальність. Культура, через багатогранність тлума-
чень, розглядається як сукупність артефактів, смислів, знаків, тобто як інфор-
маційний процес. Цей очевидний з позиції сучасності зв'язок між ними і 
визначає потребу в новому підході до розгляду культури та її сутності. 

Мета статті – сформувати уявлення про культуру як інформаційну систему. 
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Наукові праці зарубіжних учених Д.Белла, З. Бжезінського, Ж. Бодрійяра, 
Ю. Габермаса, П. Дракера, М. Кастельса, Й. Масуди, М. Пората та інших фор-
мують теоретичну основу дослідження та допомагають осмислити проблеми 
соціокультурних змін у суспільстві. Аналіз теорій інформаційного суспільства 
показує, що інтеграційні процеси у культурі обумовлені не тільки впроваджен-
ням комунікаційних технологій, але й розвитком об’єктивних історичних пере-
думов формування світової спільноти. Цей аспект розглядається в наукових 
концепціях Р.Дарендорфа, М.Маклюена, Е.Тоффлера та інших. 

В останні десятиріччя на теренах пострадянських держав з’явилося до-
сить багато цікавих досліджень таких вчених як А.С. Кармін, Ю.М. Лотман, 
Л.В. Скворцов, А.В. Соловйов, П.А. Сорокін, В.С. Стьопін, А.Д. Урсул, В.М. Шейко, 
Р.О. Якобсон тощо. 

Початок третього тисячоліття ознаменувався незгасаючим інтересом до 
різноманітних фундаментальних і часткових проблем такого складного і бага-
тогранного явища, як культура, нестримним бажанням осягнути і зрозуміти са-
му її суть. Світовий фонд наукових досліджень і розробок у цій галузі стрімко 
поповнюється. До сотень вже існуючих визначень культури додаються все нові 
й нові. Таке розмаїття поглядів, відсутність єдиного підходу до того, що таке 
культура, не лише свідчать про багатогранність і багатоаспектність цього фе-
номена, але й обумовлюють можливість цілеспрямованого інтегрування ре-
зультатів роботи представників різних наукових галузей. Це сприяло б як 
розширенню, так і упорядкуванню існуючого багатоманіття думок та точок зо-
ру на культуру, одночасно сприяючи її більш глибинному і в той же час всебіч-
ному та всеосяжному розумінню. 

Культура в якості об’єкта вивчення потрапляє у фокус уваги не лише со-
ціально-гуманітарних дисциплін. Інтерес різного роду до культури проявляють 
і філософські, і природничі, і технічні науки. 

В галузі соціально-гуманітарних наук виділяють три основні й тісно вза-
ємопов’язані підходи дослідження культури: антропологічний, аксіологічний і 
знаково-символічний. Вони розглядають культуру з різних позицій. 

З позиції антропологічного підходу культура, як реальний історично 
змінний образ життя людей, охоплює все різноманіття видів людської діяльнос-
ті. Як відмічає А.С. Кармін, в антропологічному розумінні культура включає в 
себе все, що створено людьми і характеризує їх життя в певних історичних 
умовах [2; 10]. Антропологічний підхід розвивається в різних напрямах, серед 
яких можна виділити еволюціоністський, біологічний, діяльнісний, психологіч-
ний і функціональний. Залежно від напряму міняється і ракурс розгляду куль-
тури. Наприклад, Е.Б. Тайлор визначає культуру як сукупність знань, мистецтва, 
моралі, права, звичаїв та інших особливостей, притаманних людині як члену 
суспільства [10;36]. Праці Г.В. Гегеля задають інший напрям в розумінні куль-
тури – як специфічного результату здатності людини до діяльності, тобто твор-
чої активності по перетворенню себе і навколишнього світу. З позиції даного 
напряму культура розглядається як спосіб діяльності, як система позабіологіч-
них способів програмування активності людей у суспільстві. На думку Е. Хат-
чинса, культура – це адаптаційний процес, акумулюючий часткові рішення 
проблем, що виникають; це процес людського пізнання, що протікає як всере-
дині, так і поза людською психікою; процес, в якому беруть участь повсякденні 
культурні практики людини [13; 23]. А згідно з М. Коулом культура може бути 
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представлена як цілісна сукупність артефактів, накопичених соціальною гру-
пою в процесі її історичного розвитку. 

Важливу роль у становленні аксіологічного підходу відіграли роботи В. 
Віндельбанда і Г. Ріккерта, які, показавши розбіжність між «науками про при-
роду» і «науками про культуру», особливу увагу приділяють «цінностям», що 
перетворюють частину дійсності в об’єкти культури. Сутність цінностей –в їх 
значущості, а не в їх наявності. Культура – це процес втілення цінностей, «су-
купність об’єктів, пов’язаних із загальнозначимими цінностями». Г. Ріккерт 
стверджує, що «в усіх проявах культури ми завжди знайдемо втілення будь-якої 
визнаної людиною цінності, заради якої ці явища і створені, або вони вже існу-
вали раніше» [5, 56]. Дана позиція підтримана багатьма вченими. Так, зокрема, 
П.А Сорокін вказує на те, що будь-яка «велика культура – є не просто конгло-
мератом різноманітних явищ, співіснуючих, але ніяк не пов’язаних один з од-
ним, а є єдністю, або індивідуальністю, всі складові котрої пронизані одним 
основоположним принципом і виражають одну, і головну, цінність. Саме цін-
ність слугує основою і фундаментом будь-якій культурі» [8, 46-47]. 

Особливе місце в дослідженнях культури посідає знаково-символічний 
підхід. «Прорив до знакового простору передбачає рух свідомості від природи 
до культури, від «природного» до «штучного», означає навмисний розрив в 
правильній циркуляції Природи. Знаки розривають безперервність, перетворю-
ючи її в структуровані «відрізки» реальності. За допомогою знака людина орга-
нізовує світ і відводить собі в ньому певне місце» [1, 39]. З позиції даного 
підходу знак і/або символ визначають онтологічну сутність культури. Знакам і 
символам відводиться основоположна роль у формуванні культури. Саме зна-
кові та символічні системи являються єдино можливим та найбільш ефектив-
ним засобом трансформації об’єктивного змісту природи в суб’єктивний зміст 
культури. 

Визначною фігурою в розвитку знаково-символічного підходу прийнято 
вважати Е. Кассірера. На його думку, культура грунтується на символічній ак-
тивності людини, а людина – «тварина, що створює символи». Культура – це 
різноманіття культурних артефактів, творчо породжених свідомістю людини і 
об’єднаних в цілісні утворення – символи. Символи надають артефактам форму 
і смисл, організовуючи досвід. Порівняно з іншими тваринами людина існує в 
новому вимірі реальності, який відділяє її від фізичної дійсності й надає мож-
ливість для творчого самовиявлення [3, 36]. Наукові праці Е. Гуссерля, М. Хай-
деггера, Х. Гадамера, Ю. Лотмана, Р. Якобсона, В. Стьопіна спричиняють 
величезний вплив на дослідження знаково-символічної сутності культури. 

На наш погляд, безсумнівна заслуга знаково-символічного підходу поля-
гає в тому, що саме в ньому закладені основи розуміння культури як інформа-
ційної сутності. Справедливим є зауваження О.Г. Білявської про те, що розуміння 
культури як інформаційної системи в явній або неявній формі фігурує в бага-
тьох дослідженнях. Таким чином, саме знаково-символічний підхід дозволяє 
перевести розгляд культури в дещо іншу – інформаційну – площину, що обумо-
влює й зміщення акцентів при її визначенні. І ми, відповідно, говоримо вже не 
про знаково-символічний підхід до розуміння культури, а про інформаційно-
семіотичний. 

Найбільш яскраво така позиція щодо культури представлена в працях 
Ю.М. Лотмана. Називаючи культуру специфічною «негенетичною» колектив-
ною пам’яттю, він розглядає її як механізм регенерування інформації, завдяки 



 55 

якому минуле не знищується, а піддається відбору і складному кодуванню, пе-
реходячи на зберігання, для того щоб з певних умов знову заявити про себе [4, 
614–619]. Культура являє собою сукупність всієї неспадкової інформації, спо-
собів її організації і зберігання. Таким чином, одним із ключових понять в концеп-
ції Ю.М. Лотмана є не лише поняття «знакова система», а й поняття «інформація». 
Ґрунтуючись на тлумаченні культури як певним чином організованої знакової сис-
теми, вчений виводить на перший план її «інформаційну сутність». Інформація, на 
його думку, «не факультативна ознака, а одна з основних умов існування людства. 
Битва за виживання – біологічне і соціальне – це битва за інформацію» [4, 614–619]. 
Таким чином, вчений відводить інформації центральне місце в житті та долі людст-
ва, в процесах формування і розвитку культури. 

Такої самої ж точки зору на культуру додержуються й інші вчені. Напри-
клад В.С. Стьопін пропонує розглядати культуру «як систему інформаційних 
кодів, що закріплюють історично накопичений соціальний досвід, котрий ви-
ступає по відношенню до різних видів діяльності, поведінки і спілкування як їх 
надбіологічні програми» [9, 342]. Отже, ключовим поняттям у визначенні куль-
тури є інформація, що трактується як сукупний історично розвинений соціаль-
ний досвід і «частково може усвідомлюватися людьми, але дуже часто вона 
функціонує як соціальне підсвідоме» [9, 345]. Про такий підхід до розгляду 
культури пише і А.С. Кармін, визначаючи її як соціальну інформацію, яка збе-
рігається і накопичується в суспільстві за допомогою знакових засобів, створе-
них людьми [2, 24]. 

Взявши за основу дослідження інформаційно-семіотичний підхід, пере-
ходимо до власного розуміння культури, її сутності, внутрішньої організації, 
особливостей формування і розвитку. З’ясуємо для початку, що собою являє 
людський (соціальний та колективний) досвід і яким чином він співвідноситься 
з поняттям «інформація».  

Задача виживання – одна з найважливіших задач, що постає перед люди-
ною з перших днів її існування. Вона передбачає знаходження найприйнятні-
ших способів і засобів для подолання тяжких, суворих умов зовнішнього світу, 
для адаптування в ньому. Успішне вирішення цієї задачі залежить від ступеня 
поінформованості людини про середовище, в якому вона мешкає. 

Сприйняття людиною навколишнього середовища базується на роботі і 
взаємодії двох головних і взаємопов’язаних між собою внутрішніх систем лю-
дини – почуттів та інтелекту. Виходячи з цього, ми можемо говорити про те, що 
знайомство людини з об’єктивною реальністю являє собою процес перетворення 
«існуючого зовні» на «внутрішнє», тобто на чуттєво та інтелектуально «опрацьова-
не». Простіше кажучи, відбувається безпосередня обробка побаченого чи почутого 
людськими почуттями та людським розумом. 

У подальшому відбувається упорядкування того, що було засвоєно люди-
ною, внаслідок чого формуються певного роду знання, тобто – це структурова-
ний продукт чуттєво-інтелектуального перетворення дійсності чи її окремих 
фрагментів.  

Накопичення конкретних знань призводить до формування відповідного 
досвіду. Тому досвід розглядається як комплексне поняття стосовно знань, 
оскільки він являє собою сукупність знань, набутих на основі і в процесі пізна-
вальної взаємодії людини з навколишнім середовищем, що передбачає «пропуск 
людиною реальності через себе», тобто безпосереднє внутрішнє переживання і 
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осмислення людиною оточуючої дійсності, її чуттєво-інтелектуальне «структур-
рування».  

Суттєвою характеристикою досвіду є те, що він може носити як особисті-
сний, так і суспільний характер. В першому випадку досвід стосується конкре-
тної особи. Тобто він одиничний і, в свою чергу, індивідуальний. Суспільний 
досвід відноситься до цілої спільноти людей. Він накопичується в процесі спі-
льної життєдіяльності людей і направлений на розв’язання проблем глобально-
го масштабу. Суспільний досвід динамічний, тобто знаходиться в постійному 
розвитку, змінний, удосконалюється з плином часу. Він передається від поко-
ління до покоління, затребуваний протягом століть та тисячоліть. Саме цей різ-
новид досвіду набуває статусу соціального досвіду і являється базисною 
основою людської культури. Таким чином, основними відмінними рисами соці-
ального досвіду є історизм, динамічність, кумулятивність та універсальність. 

Оскільки досвід формується на базі чуттєвого та інтелектуального пі-
знання людиною зовнішньої реальності, то, розглядаючи соціальний досвід, ми 
можемо виділити такі його типи як чуттєвий досвід та інтелектуальний досвід. 
Вони обидва мають багаторівневу організацію.  

Узагальнюючи сказане, ми можемо стверджувати, що соціальний досвід в 
цілому – це загальний світовий фонд ієрархічно упорядкованих знань людини 
про світ, про своє буття, про себе саму. Такий підхід до розуміння соціального 
досвіду наштовхує на висновок про те, що даний досвід являє собою головне, 
безпосереднє джерело соціальної інформації. А соціальна інформація – це відомо-
сті, набуті й накопичені людством протягом всього періоду свого існування та 
внаслідок своєї чуттєво-інтелектуальної пізнавальної взаємодії із зовнішньою реа-
льністю. Саме з цих причин така інформація має життєво важливе значення та 
слугує головною умовою і засобом виживання, існування і розвитку людства. 
Відповідно, розглядаючи соціальний досвід як базисну основу людської культури і 
джерело соціальної інформації, можна зробити висновок, що культура – це інфор-
маційна система, змінна система даних та відомостей про зовнішній світ, про все, 
що становить життєву сферу людського буття, яка безперервно «конструюється» і 
«модифікується». 

Таким чином, в направленому на виживання і максимальну адаптацію 
людини до середовища свого існування процесі пізнання навколишньої дійсності, 
внаслідок якого накопичується різного роду досвід (як генератор інформації), фо-
рмується динамічна ієрархічно організована інформаційна система – культура.  

Як і будь-яка система, культура являє собою єдність взаємодіючих і взає-
мопов’язаних складових макро- і мікрочастин (компонентів) – якихось більш 
або менш значних інформаційних утворень, котрі й становлять дану систему і 
за допомогою яких вона існує і функціонує. Найбільш значними такими утво-
реннями є духовна і ментальна база культури. 

Основою духовної бази культури є все багатоманіття чуттєвого досвіду. 
Вона являє собою сукупність всіх рівнів чуттєвого досвіду, є результатом роз-
витку, організації перетворення емоційно-чуттєвих переживань, найвищими 
формами прояву котрих є душевні й естетичні переживання, що виникають в 
процесі освоєння людиною об’єктивного світу. А ментальна база культури – це 
сукупність всіх рівнів інтелектуального досвіду. Вона формується в результаті 
удосконалення, упорядкування і перетворення інтелектуального досвіду люди-
ни, накопиченого в процесі освоєння нею навколишньої дійсності. Ця база 
утворюється завдяки еволюційному розвиткові людського інтелекту, що дозво-
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ляє перейти від архетипічного осмислення дійсності до складніших типів осми-
слення – міфологічного, релігійного, філософського і наукового. 

Виходячи з цього, ми можемо стверджувати, що культура – це засіб, за 
допомогою якого відбувається стрімке перетворення накопичених знань, а від-
повідно, і швидко збільшуваного в свої масштабах досвіду у всезагальний ін-
формаційний ресурс людства. 

Однак, як справедливо зауважує Ю.М. Лотман, «визначення сутності 
культури як інформації» обов’язково «тягне за собою постановку питання про 
відношення культури до основних категорій її передачі і зберігання» [4, 395]. 
Вже саме поняття «інформація» передбачає наявність якогось середовища, в 
якому вона зберігається і передається. У такій якості виступають штучно ство-
рені інформаційні носії, основним призначенням яких є трансляція набутих 
знань між поколіннями, зберігання отриманого людством досвіду та накопи-
чення соціально значущої інформації, від якої залежить виживання людини як 
виду, її прогресивний розвиток і повноцінне існування. 

До найбільш надійних, довговічних і ефективних засобів зберігання і пе-
редачі інформації відносяться матеріальні носії. Першими проявами «матеріалі-
зації» людського досвіду з метою його передачі нащадкам можна вважати 
різноманітні знаряддя праці, що збереглися до наших днів – мікроліти, скребки, 
наконечники стріл, сокира, долото тощо. 

Поява з часом все більш досконалих знарядь праці і предметів повсякден-
ного життя свідчать про стрімкий розвиток двох головних сфер перетворення 
фактів зовнішнього світу в знання та досвід людини – чуттєвої та інтелектуаль-
ної. Ці зміни, в свою чергу, спонукають до створення ще досконаліших і різно-
манітніших матеріальних засобів зберігання і перетворення соціально значущої 
інформації. Саме таким засобом є мова. 

На думку багатьох вчених мова – не лише унікальний матеріальний носій 
інформації, неповторний в своєму роді артефакт культури, унікальне культурне 
досягнення, але й особливе знакове середовище, створене людством в боротьбі 
із загрозою вимирання. Ряд дослідників відмічають особливу роль знаків у збе-
ріганні й передачі соціально значущої інформації. Так, Ю.М. Лотман неоднора-
зово підкреслює, що формування культури – це перетворення деякого відрізка 
дійсності в «зафіксовану певним чином інформацію». «Лише переведення в ту 
чи іншу систему знаків може стати досягненням» колективної пам’яті, котра і 
являє собою культуру [4, 397]. В. С. Стьопін також звертає увагу на те, що пе-
редача інформації від покоління до покоління можлива лише внаслідок її закрі-
плення в знаковій формі, в якості змісту різноманітних семіотичних систем [9, 
345]. Поява знакових засобів фіксації і трансляції інформації є переломним мо-
ментом у розвитку культури як інформаційної системи. Як стверджує Ю.М. Ло-
тман «можливість концентрації і зберігання засобів підтримки життя – 
накопичення інформації – набуває виключно нового характеру з моменту вини-
кнення знаків і знакових систем… і оскільки саме після цього виникає специфі-
чно людська форма накопичення інформації, культура людства будується як 
знакова» [4, 396].  

Отже, аналіз культури як інформаційної системи не може бути повним 
без урахування третьої і головної складової культури – її матеріально-знакової 
бази. Вона так само, як духовна та ментальна, має ієрархічно упорядковану ор-
ганізацію. В основі її формування і розвитку лежить процес неухильного вдос-
коналення матеріально-знакових засобів і форм зберігання і передачі поступово 
накопиченої інформації, удосконалення її матеріальних носіїв – від примітив-
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них артефактів (знарядь праці та предметів побуту) до мови і далі до новітніх 
відкриттів в галузі сучасних інформаційних технологій. 

Підводячи підсумки, виділимо найважливіші положення щодо розуміння 
культури. Культура – це створена людиною «нова дійсність», «нове інформа-
ційне середовище» її існування. Головним і безпосереднім джерелом форму-
вання культури є сукупне багатоманіття чуттєвого та інтелектуального досвіду, 
що набувається і накопичується в процесі пізнання зовнішньої реальності. За-
пам’ятовування, відтворення, переробка (обробка), оновлення всього чуттєво та 
інтелектуально досягнутого, що являє собою певного роду інформацію, можливе 
завдяки створеним людиною об’єктам – носіям соціальної інформації. В якості 
носіїв соціально значимої інформації виступають різноманітні матеріальні засоби 
або форми зберігання та передачі людського досвіду і знання. Всі матеріальні за-
соби як інформаційні носії культури формують її третю фундаментальну складову – 
матеріально-знакову базу, особливе місце в якій посідає мовний знак.  

Отже, ми можемо зробити висновок, що культура – це багаторівнева ін-
формаційна система, що зберігає і передає від покоління до покоління духовно-
ментальну спадщину людства завдяки різноманітним, створеним безпосередньо 
людьми, матеріальним засобам – носіям інформації. З найдавніших часів свого іс-
нування культура ознаменовується постійною конвертацією духовно-ментального в 
матеріально-знакову форму, накопиченням і трансляцією, що і призводить до пере-
творення природного середовища в штучне, тобто в середовище, створене лю-
диною в процесі її еволюційного розвитку і пізнання реального світу, – в 
середовище культурне. 

Таким чином, шлях до реальності нового століття лежить через синтез 
інформації і культури, тобто поєднання соціально-гуманітарних ідей, природ-
ничого знання і художнього освоєння дійсності. 
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«ІСТОРИЧНИЙ ЧАС» У ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНИХ 

КОНЦЕПЦІЯХ ХХ СТОЛІТТЯ: ДОСВІД ОПРАЦЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ 
 
Стаття присвячена питанню осмислення категорії «історичний час» у філософсько-

естетичних концепціях ХХ – початку ХХІ століть. 
Ключові слова: час, історичний час. 
 
This article is devoted to the issue of understanding the category of «historical time» 

in philosophical and aesthetic concepts XX – XXI centuries. 
Key words: time, historical time. 
 
«Епоха прискореного розвитку» чи «епоха часу та історії» - так найточ-

ніше можна охарактеризувати сучасний період існування людства. Поступово 
таке звичне і буденне для нас слово «час» перетворюється в найпріоритетнішу 
соціальну цінність, зумовлюючи зростання інтересу до даної категорії. З не-
ймовірною гостротою питання філософського осмислення категорії «історич-
ний час» постає у ХХ століття як ключова філософська проблема. Пов’язане це, 
перш за все, з розчаруванням у просвітницьких ідеалах розуму і знання, дегу-
манізацією буття, що призводить до прагнення дослідників осмислити специфі-
ку історичного часу і визначити його суть, осягнути природу часу.  

Феномену історичного часу присвячені роботи багатьох дослідників різ-
них часів. На наш погляд, визначили вектори вивчення проблеми часу у ХХ – 
на початку ХХІ століття концепції В. Дільтея, А. Бергсона, О. Шпенглера, 
Е. Гуссерля, А. Уайтхеда, М. Гайдеггера, Г.Г. Гадамера, Р. Коззелека та інших. 

«Філософія життя» виникає як своєрідна реакція на прагнення раціоналі-
зму вивести усю реальність з думки «раціо», логіки. Саме звідси з’являється 
вимога представників «філософії життя» розглядати реальність як щось таке, 
що не може бути до кінця розчиненим у мисленні, зведеним до логічних зв'яз-
ків, як би широко останні не трактувалися. В силу необхідності знайти нове, 
непідвласне логіці ядро реальності, В. Дільтей, А. Бергсон і О. Шпенглер ви-
мушені звернутися до часу як до чогось принципово непіддатливого «логізації» 
і «систематизації», тому, що принципово осягнути мисленням. Як слушно за-
уважує російський теоретик П. Гайденко, «поняття життя у представників на-
званого напряму має багато значень. Залежно від тлумачення цього поняття можна 
виділити декілька варіантів “філософії життя”: натуралістично-біологічний, що роз-
глядає життя як буття живого організму (Ф. Ніцше, Л. Клагес, Л. Больк, Л. Фро-
беніус та інші); космологічно-метафізичний, найбільш яскраво представлений 
А. Бергсоном; культурно-історичний (В. Дільтей М. Зиммель, О. Шпенглер, Х. Ор-
тега-і-Гассет тощо), в якому увага прикута до історично індивідуальних форм 
реалізації життя, її неповторним історичним образам» [4, 296–298]. 
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Біологічний варіант «філософії життя» виразно представлений у вченні 
німецького філософа Ф. Ніцше, на думку котрого суть життя завжди однакова, а 
оскільки життя справжня основа буття, то буття є щось завжди собі рівне, що 
незмінно повертається, буття є «вічне повернення». 

Зауважимо, що особливого тлумачення у дослідженнях Ф. Ніцше набува-
ють поняття «історичне» та «неісторичне». Теоретик переконаний у тому, що 
минуле і сьогодення - це щось, при усій видимій відмінності, типово однакове і, 
як постійне повторення незмінних типів, являє собою нерухомий образ незмін-
ної цінності і вічно однакового значення [8, 16]. «Веселість, спокійна совість, 
радісна діяльність, довіра до прийдешнього - все це залежить як в окремої лю-
дини, так і у народу від того, чи існує для нього лінія, яка відокремлює доступ-
не зору й світле від непроникного для світла і темного, залежить від того, чи 
вміє він однаково добре забувати, як і вчасно згадувати, від здатності здорового 
інстинкту визначати, коли потрібно відчувати історично, а коли – неісторично, 
… історичне та неісторичне, однаково необхідні для здоров’я окремої людини, 
народу і культури» [8, 11]. 

Глибший зв’язок між життям і часом, або «тривалістю», встановлює фра-
нцузький філософ А. Бергсон, згідно з поглядами котрого час - це не зовнішня 
характеристика життя, не байдужа до її змісту форма протікання, а найбільш 
суттєве визначення самої її суті.  

У роботі «Творча еволюція» А. Бергсон, так визначає поняття «час» та 
«тривалість»: «… якщо ми звернемося до психологічного життя, що розгортається 
під символами, що покривають його, то без зусиль помітимо, що час і є його тка-
нина. До того ж, не буває тканини міцнішої, більше субстанційної. Адже наша 
тривалість не є моментами, що змінюють один одного: тоді постійно існував би 
тільки теперішній час, не було б ні продовження минулого в сьогоденні, ні еволю-
ції, ні конкретної тривалості. Тривалість - це безперервний розвиток минулого, що 
вбирає в себе майбутнє і що розбухає по мірі руху вперед. Але якщо минуле росте 
безперервно, то воно і зберігається безкінечно» [2, 42]. 

Суть часу, як безперервної тривалості, не можна, на думку А. Бергсона, 
сприйняти ззовні: її можна «випробувати» тільки зсередини. «Реальний час, - пише 
А. Бергсон, - не має миттєвостей. Але ми вельми просто утворюємо уявлення миті, 
а також уявлення одночасних миттєвостей як тільки ми засвоїмо звичку перетво-
рювати час в простір. Справді тривалість не має миттєвостей, але лінія обмежується 
точками» [3, 47]. 

Отже, характерним положенням для метафізики А. Бергсона і важливим че-
рез проблему часу є те, що тривалість проходить як би «через суб’єкт», незалежно 
від нього самого, від його діяльності і від його особової структури. Плин внутріш-
нього часу – об’єктивний процес, не менш об'єктивний, ніж процеси, що протіка-
ють зовні людини.  

Німецький історик культури, літературознавець, філософ-ідеаліст В. Дільтей, 
котрий трактує життя передусім як культурно-історичну реальність (хоча в його фі-
лософії можна побачити елементи і органічно-біологічною трактування життя і її 
психологічного розуміння), розробляє абсолютно нову концепцію часу, згідно з 
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якою час є «невтомним рухом сьогодення, в якому сьогодення стає минулим, а 
майбутнє – сьогоденням». Розглядаючи «фізико-математичний» час, німецький те-
оретик фіксує тут відому антиномію, що виникає при спробі мислити час: кожен 
навіть найменший відрізок часу, який ми спочатку вважаємо сьогоденням, при 
найближчому розгляді може бути розділений на ще менші відрізки, так що сьо-
годення неминуче «стискається» до точки і упіймати, зафіксувати те, що «є», не 
вдається. «Антиномії, які мислення знаходить у переживанні часу, виникають з 
непроникності останнього для пізнання. Щонайменша частина просування часу 
ще містить у собі плин часу. Сьогодення ніколи немає; те що ми переживаємо в 
якості сьогодення, завжди вже містить у собі спогад про те, що тільки що було 
справжнім» [12]. Філософ наголошує на тому, що хід життя складається з частин, 
з переживань, які знаходяться в деякому внутрішньому зв'язку один з одним. 

Інший представник «філософії життя» О. Шпенглер не приймає ані метафізи-
ки А. Бергсона, ані трансценденталізму В. Дільтея. Він не ставить своїм завданням 
вивести усю реальність (як природну, так і історичну) з єдиного джерела, що ле-
жить в основі усього буття, як це робив А. Бергсон. Але, на відміну від В. Дільтея, 
О. Шпенглер не намагається також послідовно провести принцип «історичного 
трансценденталізму», тобто прийняти культурно-історичний світ за початкову реа-
льність, з якої повинна отримати своє пояснення реальність природна. Німецький 
теоретик приймає обидва принципи, кожен з яких «працює» у нього там, де він зру-
чніший для пояснення. 

Перетворивши філософію історії в центральну галузь філософії, О. Шпенглер 
на найвищий щабель підносить культурно-історичну дійсність, а «історичний час» 
трактує як форму існування культури: «Історичне навколишнє середовище інших 
людей є частиною їх сутності, і не можна зрозуміти будь-кого, не знаючи його 
відчуття часу, його ідеї долі, стилю і міри свідомості його внутрішнього життя. 
Що не виявляється тут в безпосередніх зізнаннях, це ми повинні взяти із симво-
ліки зовнішньої культури. Тільки так незрозуміле саме по собі стає доступним, 
і це додає історичному стилю культури і великим символам часу, що сюди від-
носяться, їх несумірну ні з чим цінність» [5, 289–290]. 

Необхідно підкреслити, що така точка зору відкидає усі попередні способи 
розгляду феномена часу. «Все, що було сказано про час в “науковій” філософії, 
психології, фізиці, - усі уявні відповіді на питання, яке і не слід було ставити: що 
таке “є” час – ніколи не торкається самої таємниці, але що тільки того, що склався 
у просторі, фантома, що його замінює, у якому життєвість напряму, його само-
стійний рух замінений абстрактним зображенням відстані, механічним, вимірним, 
ділимим і оборотним відтворенням по суті своїй невідтворного ... Спробуємо за-
мінити у будь-якому філософському або фізичному тексті слово “час” словом 
“доля”, і ми відразу відчуємо, у яких хащах заблукав розум і наскільки неможли-
вою є “група простір і час”» [5, 280–281]. 

Отже, в трактуванні часу німецьким філософом опинився зафіксованим цілий 
ряд світоглядних посилань, характерних для «філософії життя» початку ХХ століт-
тя, а його філософсько-історична концепція вплинула на розвиток історіографії ХХ 
століття. Починаючи від А. Бергсона і закінчуючи О. Шпенглером, у «філософії 
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життя» все гострішим стає прагнення зрозуміти час не як формальний, а як змісто-
вний принцип історичної реальності. 

Відмітимо, що проблема змістовного розуміння часу, тобто розуміння струк-
тури саме «історичного часу», історичного ритму, в найрізноманітніших аспектах 
стоїть сьогодні перед філософією історії. Виняток становлять, з одного боку, релі-
гійні напрями, де «ритм історичного буття» визначається позаісторичними чинни-
ками, а проблема часу ставиться зовсім в іншому плані - «час і вічність», - а з 
іншого боку вульгарно-соціологічні трактування історії, перед якими це завдання 
не постає тому, що історична реальність виявляється у них зведеною до будь-якого 
одного - найчастіше емпірично фіксованого - її аспекту [4, 343]. 

До поняття «час» звертається у своєму вченні й інший німецький філософ 
та засновник феноменології Е. Гуссерль, на думку якого життя, оскільки воно є 
процесом, розвитком і безперервною зміною, протікає в часі, а тому час, трива-
лість становить фундаментальне визначення життя як в її біологічному, так і в 
психологічному і, нарешті, в історичному вимірі.  

Як і для його попередників (Р. Декарта, І. Канта), найважливіше завдання 
всієї своєї діяльності німецький вчений вбачав у розрізненні трансцендентального 
Я (Я-сам) і Я психологічного, емпіричного, яке він називав «душею». Трансценде-
нтальне Я, згідно з Е. Гуссерлем, здатне змінюватися і виступати як «своє інше»: 
ця його властивість вже закладена у тимчасовості чистої свідомості. Тимчасовість 
є, на думку філософа, найглибшим пластом трансцендентального Его. Конститу-
ція тимчасовості свідомості, або свідомості-часу (Zeitbewutsein) стає у нього фун-
даментом для аналізу конституції свідомості взагалі. Будь-який окремий феномен 
розглядається Е. Гуссерлем в обрії часу як універсальний обрій життя трансцен-
дентального Я і в якості такого набуває характеристику буття. 

Досліджуючи внутрішню «тимчасовість» свідомості, Е. Гуссерль в «Лек-
ціях з феноменології внутрішньої свідомості часу» виділяє два рівні трансцен-
дентальної суб’єктивності: інтенціональну свідомість, що конституює предмет, 
і неінтенціональний потік свідомості. Відповідно розрізняється час конституйо-
ваної предметності і час чистого потоку свідомості. А прасвідомість конститу-
ює саме інтенційне життя свідомості, і тому можна сказати, що буття - це час 
(абсолютна тривалість), який здійснює функцію вищої єдності усіх переживань 
свідомості. Е. Гуссерль нарочито підкреслює цей момент єдності потоку свідо-
мості: «Це є один, єдиний потік свідомості, в якому конституюється іманентна 
тимчасова єдність тону і в той же час єдність самого потоку свідомості. Викли-
кає подив і навіть спочатку здається безглуздим, що потік свідомості консти-
туює свою власну єдність, але все-таки це так» [5, 85].  

Аналізуючи темпорально конститутивний потік як абсолютну суб’єктивність 
та окреслюючи її головні характеристики, теоретик пише: «Це є абсолютна суб'єк-
тивність, і вона має абсолютні властивості того, що слід було б образно назвати 
“потоком”, що бере початок в актуальній точці, первинній точці-джерелі 
(Urquellpunkt) “Тепер”. У актуальному переживанні ми маємо первинну точку-
джерело і безперервність ехо-моментів. Для усього цього не вистачає назв» [5, 79].  
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Як і «філософія життя», трансцендентальна феноменологія Е. Гуссерля є 
ще одним варіантом «філософії процесу», яка визначила характер мислення 
XIX і ХХ століть і об’єднала між собою різні напрями - еволюціонізм, історизм, 
психологізм у найрізноманітніших їх варіантах. 

Через те, що трактування поняття «час» у ХХ столітті визначається не-
прийняттям і критикою традиційної метафізики, а становлення, процес, вияв-
ляються фундаментальними визначеннями реальності, це приводить до того, 
що категорія «час» виходить на перший план досліджень усіх наукових галузей. 
До тих, хто спробував послідовно здійснити деструкцію метафізики відносить-
ся і німецький філософ М. Гайдеггер.  

М. Гайдеггер продовжує і поглиблює ту онтологічну тенденцію, яка намі-
тилася ще у феноменології його вчителя - Е. Гуссерля, виявляючи взаємо-
зв’язок категорій «буття» і «час». Згідно з концепцією М. Гайдеггера, буття є 
повсякденність, а повсякденність є час і лише в горизонті часу стає зрозумілим – 
буття є час. Гайдеггерівське «є» неможливо розглядати з позицій класичної ме-
тафізики, тому що «є» (воно є, існує) – вже час. «Є» – значить це щось, що три-
ває, щось дане в протяжності, тривалості. Для розуміння суті часу в своїй 
філософській концепції М. Гайдеггер пропонує співвіднести тимчасовість з 
присутністю (Dasein – тут-буття), «обмежуючи здобуте так поняття часу від 
широко розповсюдженого розуміння часу» [9, 17].  

Під «розповсюдженим розумінням часу» він має на увазі таке тлумачення 
часу, яке склалося в традиційній філософській концепції часу від Аристотеля до 
А. Бергсона і далі. Правда, слід наголосити, що М. Гайдеггер розмежовує по-
няття «присутність» та «Dasein», адже, за М. Гайдеггером, людина одночасно 
присутня і володіє тут-буттям (повсякденністю). Присутність людини дана їй 
онтично (як сущому), а Dasein – онтологічне поняття.  

У лекційному курсі «Пролегомени до історії поняття часу», прочитаному 
М. Гайдеггером ще в 1925 р. в Марбурзькому університеті, який став основою 
роботи «Буття і час», під час розкриття проблематики часу він використовує 
метод екзистенційної аналітики, метод досягнення буття, що полягає в спробі 
зробити прозорим певне суще і нас, що шукають сенс буття, виявляє «фунда-
ментальну роль поняття часу». Він пише, що «не лише історія, але і природа 
має часовий характер. Цій тимчасовій дійсності в цілому зазвичай протистав-
ляють позачасові предмети, які є темою, наприклад, математичних досліджень. 
Разом з цими позачасовими предметами математиці відомі надчасові - вічні - 
предмети метафізики або теології. У цьому вже - абсолютно схематично і грубо - 
проявляється та обставина, що час є єдиним “індексом”, що розрізняє і відмежовує 
предметні галузі взагалі. Поняття часу розкриває для нас спосіб і можливість 
такого розмежування універсальної сфери сущого. Це поняття так чи інакше… 
стає дороговказною ниткою для питання про буття, суще і про його можливі 
регіони; проте ця його принципова роль не набуває виразного усвідомлення… 
Таким чином, поняття часу - це абсолютно особливе поняття, пов'язане з осно-
вним питанням філософії». Згідно з поглядами М. Гайдеггера, це «питання про 
буття сущого» [10, 12].  
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Підкреслимо, що з часом та, зокрема, з темпоральністю пов’язане найваж-
ливіше поняття філософії М. Гайдеггера - Dasein. З темпоральністю поєднується і 
одне з ключових понять філософії М. Гайдеггера - «турбота», яке, як стверджує 
теоретик, містить у собі «буття-попереду-себе» (майбутнє), «буття-вже-у (світі)» 
(минуле), «буття-поруч» (теперішнє або створення теперішнього). 

Саме через розкриття екзистенціальної цілісності «вже-буття» М. Гайдеггер 
прагне виявити початкове, справжнє поняття часу, що іменується ним як тимчасо-
вість. «Якщо тимчасовість становить первинний буттєвий сенс “вже-буття”, а 
для цього сущого в його бутті йдеться про саме буття, то турботі потрібен 
«час» і тим самим вона повинна рахувати за допомогою “часу”. Тяжкість “вже-
буття” створює “відлік часу”. Досвідчено впізнаний (erfahrene) в цьому випадку 
“час” є найближчим феноменальним аспектом тимчасовості. З неї виростає по-
всякденно-розхоже розуміння часу. А останнє розгортається у традиційне поняття 
часу» [9, 235]. Таким чином, найважливішою характеристикою тимчасовості, як її 
розуміє М. Гайдеггер, є її кінцевість; вона кінцева саме тому, що людське «вже-
буття», зображене філософом як турбота, є смертним. «Турбота, - пише М. Гай-
деггер, - є буття-до-смерті» [9, 329]. 

Не можна обійти увагою філософські погляди на проблему «історичного 
часу» сучасного німецького історика Р. Козеллека, адже вони посідають особ-
ливе місце у філософській традиції сучасності. Зауважимо, що Р. Козеллек на 
сьогодні є одним з провідних німецьких істориків, визначним теоретиком особ-
ливого напрямку німецької історіографії, що має назву «історія понять» (Be-
grifsgescbicble). Так, у роботах «Часові пласти» та «Минуле і майбутнє» крізь 
призму різних підходів він досліджує досвід історичного часу та часові понят-
тя, звертаючись, насамперед, до нашого нового часу. «Коли говориш про час, 
не обійтися без метафор, бо час стає доступним уявленню лише через певні прос-
торові одиниці. Шлях, пройдений із однієї точки до іншої, поступальний рух впе-
ред, прогрес чи розвиток - усі вони несуть в собі наочні образи. Суттєві для 
пізнавального осмислення часу … питання, пов’язані з простором і часом, постій-
но перехрещуються між собою попри той факт, що первинним джерелом метафо-
ричної виразності всіх часових образів залишаються просторові уявлення» [6, 21].  

Як слушно зауважує російський теоретик Ф. Байдаєва, розробка питання 
про буття через тлумачення часу як «горизонту розуміння буття» становить од-
ну з центральних проблем філософії екзистенціалізму. Видатний представник 
цього напряму К. Ясперс так само намагався вирішити питання про сутність 
людського буття через його спряження з часом - своєрідною «проекцією», в 
якій відкривається «значимість світу». У концепції часу К. Ясперса відбилася 
його спроба «переоцінки усіх цінностей», глибоке неприйняття буржуазного 
суспільства і буржуазної культури, утопічна надія і віра в духовний потенціал 
людини. «В екзистенційній філософії К. Ясперса час є фундаментальним засо-
бом вираження трансцендентності, темпоральною структурою самої свідомості 
і самого буття. Він дозволяє усвідомити складність процесу філософствування, 
обґрунтувати його принципову “можливість-неможливість”, так як сам є одно-
часно і засобом і умовою опису будь-яких станів свідомості. Його доводиться 
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експлікувати як те, що має статус конститутивного елемента експлікації. Тому 
у філософії К. Ясперса питання про форми усвідомлення часу невіддільне від 
питання про використання різних споконвічно даних тимчасових форм для 
описування структури екзистенції» [1].  

Трактування багатовимірності істини, закладене у філософії К. Ясперса, по-
єднання «нової понятійності» і широкої перспективи «історичного розуміння» є ос-
новоположним змістом історичної свідомості «культурного часу», який акцентує 
цілісність і єдність історичного процесу. У цьому плані філософська концепція часу 
німецького теоретика надає змогу по-новому переосмислити аксіологічну повноту 
темпоральних факторів людського буття. 

Отже, розглянувши поняття «історичний час», в контексті сучасних філософ-
сько-естетичні концепцій можемо констатувати, що проблема часу, одна з найфун-
даментальніших категорій філософських та естетичних наук, не втратила своєї 
актуальності і сьогодні. Об’єктивною основою постійно зростаючого інтересу до 
проблеми часу є диференціація знання: завдяки цьому процесу значно збільшилося 
число контекстів, в яких функціонує поняття «час». Проблема часу стала актив-
но досліджуватися в історії культури і культурології, психології, літературо-
знавстві, естетиці і мистецтвознавстві. Особливу увагу привертають питання 
соціального, історичного, культурного часу.  
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У статті аналізується дозвілля як об’єкт наукових досліджень. Автор підкреслює 
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вченні дозвіллєвих процесів.  

Ключові слова: дозвілля, дозвіллєва діяльність, культурологія, інтегративний 
підхід.  

 
The article is devoted the leisure as the object of the science researches. The author 

analyses the culturological importance and the need of integrative methods in studying of 
the cultural-leisure processes.  
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У транзитивних суспільствах, до яких сьогодні належить і українське, ра-

зом зі зміною соціально-економічних засад його функціонування, політичних 
структур, розбудовою нових соціальних інститутів тощо, відбувається і зміна 
ціннісних орієнтацій громадян, формується новий, адекватний реаліям сучасно-
го світу спосіб світосприйняття та світобачення. За таких умов надзвичайно під-
силюється роль мистецтва в процесі інкультурації особистості. Засоби мистецтва 
саме тому, що впливають на чуттєво-емоційну сферу людини, є потужним чинни-
ком формування особистості, її ціннісних настанов, а процес виховання духовнос-
ті в цілому виступає як відтворення духовної культури суспільства в її історич-
ному багатстві та стимулювання внутрішнього саморозвитку людини. 

В умовах кардинальних змін в соціально-економічній, політичній та культур-
ній сферах суспільного життя значно актуалізується й проблема формування гу-
маністичного ставлення до дійсності. За таких умов формування висококультурної, 
творчої особистості громадянина стає завданням державної ваги. У структурі 
соціокультурного буття людини специфічне місце посідає мистецтво, яке кон-
ституюється як активний естетичний чинник культурно-історичного розвитку. 
Продукуючи і розвиваючи свою художню «матерію» та стимулюючи культуро-
творчий процес в усіх інших нехудожніх способах духовного і матеріального 
виробництва, воно активно сприяє створенню не лише суто художньої, а й 
культурно-історичної реальності взагалі. Як форма духовно-практичного осво-
єння дійсності, мистецтво синтезує в емоційно-образній структурі нескінченну 
багатоманітність соціокультурних відношень, дієво перетворює реалії людсько-
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го буття і виступає як універсальний засіб бачення світу очима іншої людини, 
перетворення зовнішніх культурних сенсів у духовний світ особистості. Як за-
значав один з найвидатніших вітчизняних теоретиків естетики А.С. Канарський, 
підкреслюючи активний характер впливу мистецтва на дійсність, «справжня актив-
ність мистецтва полягає, напевне, не тільки в тому, щоб викликати у людини… без-
умовність “емоції до співпереживання”, скільки в тому, щоб спонукати її до дії “за 
рампою”, викликати далеко не умовну необхідність реальної творчості тих форм 
життєдіяльності, що покладені в такій необхідності» [4, 30]. 

Аналіз літератури з питань виховних можливостей мистецтва у загально-
му розвитку особистості виявляє наявність різноманітних підходів до їх оцінки, 
спільних, однак, в одному – у відзначенні їх особливого значення й особливої 
впливовості. Мистецтво є «великим педагогом, вихователем та творцем людсь-
кої психології», – зазначає В. Ракітін [8, 122]. На особливих виховних можливо-
стях мистецтва, його специфічних якостях наголошує і Б.М. Неменський: 
«Ніщо, крім мистецтва, не здатне відтворити чуттєвий досвід багатьох поко-
лінь. …Тому саме такий вплив мистецтва формує душу, збагачує людський 
особистий досвід велетенським досвідом людства» [6, 95]. Водночас фахівець у 
галузі мистецтвознавства Б.В. Алєксєєва підкреслює, що особисте залучення 
навіть до одного виду мистецтва – образотворчого, музичного, театрального 
тощо – формує основи комплексного естетичного розвитку особистості. «Скла-
дно, чи, навіть, неможливо володіти всіма мистецтвами рівномірно. І навіть не 
потрібно, адже їхні шляхи ведуть до одного світу цінностей. До того ж людина 
з розвиненим художнім сприйняттям все одно звертається до суміжних мис-
тецтв за власним бажанням» [16].  

У присвячених естетико-виховному впливу мистецтва на особистість дослі-
дженнях В.Г. Бутенка, В.А. Верби, Н.В. Гончаренка, М.С. Кагана, Л. Т. Левчук, 
В.Н. Липського, Б.Т. Ліхачева, О. І. Фортової, С. В. Шинкаренка тощо окреслюють-
ся шляхи впливу різних видів мистецтва на розвиток особистості й підкреслюється 
їх своєрідність. На важливості розвитку здатності особистості до художнього 
сприйняття дійсності як складової світоглядного розвитку людини наголошує 
О. Рудницька, звертаючи увагу на те, що художнє сприйняття є комплексною пси-
хічною діяльністю, що має виняткове значення для формування розумово-почу-
ттєвої активності людини [9]. Тільки особистість, яка володіє культурою худож-
нього сприйняття, а саме: інтересом до мистецтва; вибірковим ставленням до 
художніх творів; художньо-естетичною ерудицією; емоційністю реагування на ми-
стецтво; адекватністю розуміння художньої інформації; здатністю до творчої 
інтерпретації образного змісту творів; впливом отриманих художніх вражень на 
саморозвиток особистості, здатна до художньо-творчої реалізації та духовного са-
мовдосконалення.  

Як доводять дослідження, в цілому розвиток особистості корелює зі сту-
пенем її залучення до мистецтва. Від того залежить і рівень сформованості у 
особи соціальних цінностей, а також можливість успішного виконання її соціа-
льних ролей (виробничо-суспільних, сімейно-дозвіллєвих тощо). Людина пере-
творює світ не тільки утилітарно-практично, а й естетично, творить його за 
законами краси. Мистецтво як знаряддя емоційно-образного естетичного пі-
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знання та перетворення світу й людини, формуючи естетичні смаки, здібності і 
потреби, ціннісно орієнтує у світі, пробуджує творчий потенціал особистості, 
бажання і вміння творити. Іншими словами, мистецтво формує внутрішній світ 
особистості й одночасно впливає на вдосконалення її соціальної практики. 
«Зрозуміти художній твір, – зазначає в цьому зв’язку Б.М. Теплов, – це, переду-
сім, відчути, емоційно пережити його і вже на цьому ґрунті подумати над ним» 
[12, 99]. Отже, активність мистецтва полягає передусім у тому, що воно в 
суб’єктивно-емоційній формі за допомогою художньо-образної структури здат-
не концентрувати творчо-діяльнісні здібності людини, справляти як безпосере-
дню дію (на окрему людину), так і опосередковану (на суспільство, культуру, 
практику).  

З огляду на зазначену потужність соціально-формуючих та виховних фу-
нкцій мистецтва, з одного боку, а з іншого, – на нинішню підсилену соціальну 
потребу в подоланні негативних складників транзитивного статусу країни та її 
органічного входження у світове глобалізоване інформаційне суспільство, з його 
специфічними вимогами до особистості, її знань та вмінь, особливого значення на-
буває визначення ефективних шляхів, способів і можливостей формування відпо-
відного світогляду й ціннісної системи сучасної людини, в тому числі й 
передусім засобами мистецтва. Тут слід відзначити, що включеність особистос-
ті в соціокультурне життя суспільства, в процеси, які сприяють її соціалізації та 
інкультурації, можливе як через залучення до сфери високого мистецтва, так і 
через культурно-дозвіллєві практики. Дозвіллєві практики означено через їх 
культурний складник не випадково: адже культурне буття людини, культурот-
ворчість характеризується передусім свободою самовиявлення людської особи-
стості, відсутністю примусу, приписів і регламентацій, організацією діяльності за 
власним вибором і на власний розсуд. Однак така сама ознака притаманна й діяль-
ності дозвіллєвій, час і простір якої, за справедливим твердженням Г.Є. Зборов-
ського, є «вільним від обов’язкових справ, в якому особа обирає варіант дії з 
урахуванням своїх схильностей та рівня культури. Відносно вільна діяльність у ві-
льний час означає: по-перше, наявність сфери, вільної від обов’язкових справ; по-
друге, свідомий потяг людини до самостійного варіанту з певними діями і певною 
мірою розумності в раціональності; по-третє, здатність, вміння досягнути поставле-
ної мети; по-четверте, саму дію» [3, 78 – 87]. 

Безперечно, згадувана свобода не є абсолютною. Як зазначає І.В. Петрова, на 
свободу дозвілля впливають як «внутрішні правила» певним чином організованої 
діяльності, на користь якої здійснено вибір особистості, так і «“зовнішні” зо-
бов’язання, які накладаються на людину базовими соціальними інститутами»: 
професійними, культурно-просвітніми, сімейними, політичними тощо [7, 11]. 
Однак такі зовнішні вимоги й обставини, в яких перебуває суб’єкт культурної 
діяльності, існують й у царині «чистої культуротворчості», спричинені й зумо-
влені конкретними історико-культурними особливостями умов, в яких діє тво-
рець. Серед них: рівень техніко-технологічного розвитку, яким визначено 
матеріальні можливості й межі культуротворчих технік, певні уподобання спо-
живачів культурної продукції, що подеколи набувають вигляду «моди» й здатні 
диктувати вибір того чи того жанру, стилю й стилістики, конкретні особисті 
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смаки й здатності самого творця, його життєві обставини тощо. Ми ж зараз по-
рівнюємо не зовнішні обставини, а істотні риси культурно-мистецької та куль-
турно-дозвіллєвої діяльності. І таке порівняння дає можливість зробити деякі 
цікаві спостереження й висновки.  

Зокрема, що сама культурна діяльність містить у собі як активну продук-
тивну дію, що й фігурує під назвою культуротворчості (наслідком якої є й вит-
вори мистецтва), так і «пасивну» дію зі «споживання» культурних продуктів. 
Не кожна людина є творцем культури, однак, кожна тією чи іншою мірою є її 
споживачем. А проте, коли йдеться про виховну, нормативну, формувальну фу-
нкції мистецтва, йдеться передусім про реалізацією цих функцій у процесі як-
раз «споживання» артефактів, яке за його уважного розгляду виявляється не 
лише споживанням, а й співтворенням. Кожен зміст і сенс, кожна мистецька 
форма й образ у процесі сприйняття переломлюються крізь призму культурних 
параметрів і ознак особистості реципієнта, крізь особливості його індивідуаль-
ного духовного світу, своєю чергою вже сформованого певним культурним се-
редовищем з притаманними йому локальними, етнічними й національними 
особливостями. Таке засвоєння мистецьких, культурних змістів, символічних 
кодів, ціннісних основ сприймуваного художнього твору, мистецького виробу є 
водночас їх переформатуванням і вже тому – їх збагаченням на контексти духо-
вного світу реципієнта. А отже, «культуроспоживання» можна назвати формою 
культуротворчості, яка також головною й визначальною своєю характеристи-
кою має не примусовий, вільний (з власної волі обраний) спосіб дії та її креати-
вний характер, наслідком якої є водночас «розбудова» внутрішнього світу 
особистості через засвоєння нею вмонтованих у структуру переживання й 
осмислення сприйнятих нею новацій.  

Однак і дозвіллєва діяльність містить у собі аналогічні складники. «З точ-
ки зору свободи людини, – пише І. Петрова, – дозвілля характеризується: пра-
вом обирати вид або форму дозвіллєвої діяльності; усвідомленою необхідністю 
вибору; можливістю вибору» [7, 12], а «однією з головних ознак дозвілля необ-
хідно визнати самоцінність (самоцільність)» [7, 13]. Залучена до дозвіллєвих 
практик з власної волі і за власним вибором, людина суб’єктивно відчуває себе 
вільною, переживає власну самовизначеність і самочинність, оскільки діє не під 
тиском обставин і регламентацій. «Якщо у побутових і особливо в трудових за-
йняттях ритм та темп діяльності, як правило, визначаються зовнішніми чинни-
ками, то тут вони повністю залежать від внутрішнього спрямування та бажань 
людини. Такий високий рівень свободи та самостійності є воістину ідеальним і 
в сучасних умовах може мати місце лише у сфері вільного часу» [11, 13]. Наго-
лос на самоцінності дозвіллєвої діяльності цілком підставово здійснено в робо-
тах Г. Аванесової, І. Бакштейна, О. Голованова, Г. Гордона, А. Жаркова, Г. Зборов-
ського, Е. Клопова, Ф. Попової, Ю. Стрельцова. Ця обставина є надзвичайно 
важливою для розуміння спорідненості дозвілля й культурної діяльності за їх-
ньою структурою, визначальними рисами й наслідками. Як і у випадку з «куль-
турспоживанням», споживання дозвіллєвих практик не лише впливає на форму-
вання здатності до вільного вибору й самочинної діяльності, а й пов’язане із 
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засвоєнням певних знаково-символічних кодів певної культури, ціннісних її склад-
ників і нормативів.  

Дозвіллєва діяльність уможливлює вихід людини за межі детермінацій її 
виробничого та буденного життя у світ, побудований за іншими законами – за-
конами гри. І в цьому контексті слід згадати, що й мистецтво як таке вельми 
споріднене з грою як «буянням вільних творчих сил людини» (К. Маркс). Кон-
цепція ігрового походження мистецтва має чимало прибічників, починаючи з 
XVII століття, коли її вперше висунув Дж. Віко. Теоретично розроблена німе-
цькою класичною філософією та естетикою (І. Кант, Ф. Шеллінг, Ф. Шиллер, 
Г. Гегель) теорія ця ґрунтується на визнанні наявності потягу до позбавленої 
утилітарних цілей «вільної гри» провідною ознакою художнього та естетичного 
переживання. «Естетичне творче спонукання, – писав Ф. Шиллер, – непомітно 
будує посеред страшного царства сил і посеред священного царства законів 
третє, веселе царство гри й позірності, в якому воно знімає з людини окови всі-
ляких відносин і звільняє її від усього, що зветься примусом як у фізичному, 
так і в моральному сенсі» [15, 291]. «Мистецтво, – пише Ф. Шеллінг, – виникає 
лише з живого руху найглибинніших душевних і духовних сил, які ми звемо 
натхненням» [14, 83].  

Подальший розвиток ігрова концепція мистецтва отримала у минулому 
столітті в роботах Ф. Боаса, К. Бюлера, А. Врейля, В. Вундта, Г. Гадамера, 
Й. Гейзінги, Л. Фробеніуса тощо. Серед них найбільшого поширення набула 
концепція Й. Гейзінги, викладена в роботі Home Ludens – «Людина, що грає». 
Згідно з Й. Гейзінгою, «гра як така виходить за межі чисто фізичної або чисто 
біологічної діяльності. Гра – це значуща функція, себто вона має певне значен-
ня, сенс. У грі «розігрується» щось таке, що перевищує безпосередні життєві 
потреби й надає ось цій дії певного сенсу. …Уже самий факт, що гра має зна-
чущість, указує: в самій природі гри є щось нематеріальне» [13, 20]. Однак при-
кметно, що й гру в сучасному розумінні цього терміна, і мистецтво Й. Гейзінга 
наближує до ритуалу як вихідної, існуючої ще з архаїчних часів фундаменталь-
ної форми організації культурного життя людини. Причому такої форми, яка 
водночас є й уявною й реальною, і культурною, і виробничою. «Цілком у дусі 
чистої гри, відповідно до істинного її розуміння, первісне суспільство виконує 
свої священні обряди, жертвоприношення, освячення та містерії... Однак саме з 
міфу і ритуалу походять великі рушійні сили цивілізованого життя: право й по-
рядок, торгівля й зиск, ремесло й мистецтво, поезія, вченість і наука» [13, 20].  

На спільному родоводі мистецтва й гри наголошують також такі різні за 
своїми загальними філософськими та методологічними підходами, проте одна-
ково знані мислителі як В. Вундт, Ж. Дерріда, X. Ортега-і-Гассет та Ф. де Сос-
сюр. Позиція щодо єдності витоків мистецтва та магічно-релігійної, ритуальної 
діяльності людини представлена в роботах вітчизняних та закордонних дослід-
ників – представників різних галузей гуманітарного знання від етнографів та 
соціологів до філософів і культурологів. Серед її розробників знаходимо А. Анісі-
мова, Ю. Бородая, Л. Гармаш, М. Гране, Е. Дюркгайма, Ф. Кессіді, Ф. Клікса, 
В. Маніхардта, М. Мосса, В. Табачковського, Дж. Фрезера. Згідно з цією концеп-
цією «у витоків мистецтва лежить обрядовість, що за своєю природою послуго-
вує впорядковуванню соціального і психічного життя людини через підпоряд-
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кування її вищій за неї єдності – родовій єдності, єдності спільноти. Остання, від-
так, набуває сакрального характеру й переживається як нумінозне» [1, 155]. 

Таким чином, вибудовується змістовний і конструктивний зв’язок між 
ритуалом, грою, мистецтвом і дозвіллєвими практиками, який нам не видається 
довільним. «Під час зустрічі із театральним або кіномистецтвом, літературним 
чи поетичним словом, мистецтвом образотворчим чи музичним сучасна людина 
поринає, не меншою мірою, ніж людина будь-якого історико-культурного регі-
ону, в дивовижну «магію» сакрального простору й здатна прорватися до самого 
архетипового ядра сюжету, що проживається “тут і зараз”, – зазначає сучасна 
дослідниця українських ритуалів та їхнього зв’язку з мистецтвом З. Босик. – У 
такому ж зануренні людини до архетипового, емоційно-ціннісного, де сплавле-
но в єдність минуле, сучасне й майбутнє, полягає й функція містерій, обрядів, 
ритуалів та інших сакральних дійств. Кожного разу, коли ми відтворюємо ми-
нулий сюжет, коли ми моделюємо минуле або вдаємось до антиципацій майбу-
тнього, ми починаємо послуговуватися технологією ритуалу. Ритуал переважно 
і являє собою той самий вічно-повторюваний сюжет, який припускає можли-
вість звернення до потенціалу архетипу, тобто до ядра сюжету» [1, 151]. Аналі-
зуючи природу обрядовості як постійно відтворюваної дії, спрямованої на 
підтримання буття та людини як складника цього буття «в належному стані», 
Т. Метельова пише: «Ритуалові (дії, яка з погляду сучасної людини позбавлена 
будь-якого сенсу та на яку, однак, людина архаїчна витрачала левову частку 
своїх сил і часу) завдячує людина і своїм людським – свідомим і моральним – 
буттям. …Обряд, ритуал, постійне відтворення родового мислення-дії… є вод-
ночас ідеальним творенням світу, відтворенням суттєвої формотворчої діяльно-
сті колективу, яка впорядковує природну незв’язність, підносить часткові її 
визначення до рангу всезагального. …Ритуал, магічна дія – не ілюзорне відо-
браження дійсності, а дійсне усвідомлення природної ілюзорності, оскільки, 
лише переплавлена діяльністю роду, вона дістає статус суттєвого, родового, 
всезагального» [5, 189]. Оце чуттєво-практичне узагальнення буття й піднесен-
ня його до нормативно-зразкового рівня, що і здійснюється реально-дієвим чи-
ном і переживається учасником дійства в одній і тій самій акції, є властивим 
для мистецького акту.  

Але нехай по-іншому, аналогічні процеси відбуваються й через залучення 
до вільної стихії дозвілля (можливі негативні, не творчі, деструктивні форми 
дозвілля ми залишаємо поки що осторонь, за дужками нашої роботи), яке не лише 
безпосередньо включає в себе самий процес культурного споживання (перегляд кі-
нофільмів, театральних вистав, читання художньої літератури, відвідування музеїв, 
художніх галерей тощо), а й, крім того, передбачає входження людини до світу гри 
в найширшому сенсі цього слова, як діяльності, побудованої за певними – іншими, 
ніж буденне життя – довільними, умовними, хоч і чітко визначеними для кожної 
конкретної гри законами, діяльності, де соціальні ролі обираються і змінюються за 
вільним вибором. У цьому зв’язку згадаймо поширений рух толкієністів, мідієвіс-
тичні ігри для дорослих, участь у гуртках і клубах за інтересами тощо. Відтво-
рення в таких «рольових іграх» культурно-історичних ситуацій – таких, що 
справді мали місце або художньо оброблених, моделювання інших культур в 
їхньому часово-просторовому зрізі, здійснюване вільно і самочинно не лише 
розширює культурні обрії особистості. Воно дозволяє «прориватися» до гли-
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бинних сакральних пластів культури і безпосередньо-особистим чином включати-
ся в них. А діяльнісний і такий, що переживається емоційно, спосіб залучення у в 
іншокультурні виміри буття, в інші хронотопи (термін, введений у культурологію 
М. Бахтіним) становить основу формування універсальної у своїй різноманіт-
ності ціннісних і символічних складників духовно-культурного світу людини. 
Таким чином, сформований ціннісний плюралізм уможливлює світоглядну ба-
гатовимірність, сприяє міжкультурному порозумінню й діалогу, що надзвичай-
но важливо в умовах глобалізованого світу з його інтенсивними культурними 
контактами, в якому міжкультурний обмін перетворюється на факт буденності.  

Різноманітний та довільний характер дозвілля сприяють самореалізації 
людини в цілковито іншій ролі, ніж притаманний їй набір соціальних ролей у 
«справжньому житті». «Усе це ніби тимчасові світи серед світу звичайного, 
створені для здійснення окремого, замкненого в собі дійства, – так характеризує 
світ гри Й. Гейзінга, – таке собі інтермецо, інтерлюдія серед нашого буденного 
життя» [2, 16–17]. «Ці відчуття відокремленості та відмінності від іншого світу, – 
продовжує цю думку І. Петрова, – спільного перебування в особливому стано-
вищі і в сучасному суспільстві мотивують утворення найрізноманітніших до-
звіллєвих товариств (клубів, гуртків, салонів, союзів, об’єднань), члени яких 
навіть поза дозвіллям намагаються дотримуватися певних правил гри, утаємни-
чених для навколишнього світу (найяскравіше це виявляється в клубній атрибу-
тиці, символіці, клубних емблемах, елементах одягу, гаслах), але обов’язкових у 
межах дозвіллєвого закладу» [7, 14].  

Залучення до ігрових дозвіллєвих практик, насичених як соціально, так і 
національно орієнтованою символікою, змістами й цінностями, не меншою мі-
рою, ніж безпосереднє включення в процес культурного споживання, впливає 
на внутрішній світ людини, здійснює щодо нього збагачувальну й формувальну 
функції, сприяє розбудові певних ціннісних підвалин людського життя. Згада-
ний «досвід свободи», зокрема, є вкрай цінним для людини, більше часу свого 
життя включеної до жорстко регламентованої сфери соціальних детермінацій, а 
особливо для людини з тягарем тоталітарного минулого, що не лише впливає на 
неї безпосередньо через її власні стереотипі й соціальні навички, а й здійснює 
вплив на покоління, не знайомі особисто з тиском тоталітарного світоустрою, – 
через соціальну пам’ять суспільства, чинні й досі в соціальних практиках звич-
ки й символи минулого тощо.  

Однак окрім досвіду свободи й самочинності, є ще деякі складники до-
звіллєвої діяльності, що мають величезне значення для формування всебічно 
розвиненої особистості з багатим духовним світом. Це й, зокрема, задоволення 
від діяльності, від її урізноманітнення, здатність отримувати це задоволення від 
вільного підпорядкування себе обраним правилам. Досвід самодисципліни – 
так можна означити цю якість дозвілля. Можливість отримувати задоволення 
від підпорядкування правилам, обраним за власною ініціативою, у соціальній 
діяльності здатна трансформуватися у звичку до самодисципліни задля досяг-
нення соціально значущих цілей.  

Ще однією істотною рисою дозвілля є її компенсаційна ознака, що вияв-
ляється у самоствердженні та реалізації тих творчих потенцій людини, які не 
можуть розкритися у професійно-трудовій, суспільній, освітній, сімейній тощо 
сферах. Розширення поля самореалізації дозволяє, своєю чергою, набути нових 
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вмінь і навичок, поглибити свої знання та оволодіти знаннями з нових сфер, 
освоїти та засвоїти інші культурні цінності, виробити норми соціальної поведі-
нки тощо. На цю рису дозвіллєвої діяльності вказує, зокрема, Р.А. Стеббінз у своїй 
концепції серйозного дозвілля [10, 64-72]. Серйозним дозвіллям, за Р. Стеббінзом, є 
стійкі заняття любителів або учасників громадської самодіяльності, що захоплюють 
людину численними можливостями й характерною для них комплексністю.  

Відтак можемо говорити про комплексний у соціокультурному значенні – 
пізнавальний, соціально-практичний, виховний та аксіологічний потенціал до-
звілля, що, з урахуванням його конструктивних особливостей і спорідненості з 
мистецькою діяльністю, перетворює дозвілля на дієвий чинник соціально-
культурного розвитку особисті й суспільства в цілому. Цей потенціал сьогодні 
використовується стихійно, а отже, – не достатньою мірою. Тому, як вбачаєть-
ся, завданням державної культурної політики є врахування й більш повне – сві-
доме й цілеспрямоване – використання можливостей, що несуть в собі дозвіллєві 
практики. 
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Жодна історична епоха не викреслює досягнення минулих століть, а навпаки, 

засвоює і пристосовує їх до своїх смаків. Образи мистецтва, відображаючи особли-
вості художнього бачення світу художника, разом з цим відбивають історію сус-
пільства, його світогляд, рівень художнього розвитку. Однієї із ключових мис-
тецьких категорій, що фіксує унікальну інформацію про особливості історичного 
шляху народу, етнічні культурні традиції, є колір.  

Семантика кольору залежить від певного соціокультурного контексту. Оброс-
таючи протягом століть системою асоціацій, значень, тлумачень, колір стає вираз-
ником морально-естетичних цінностей епохи. Сьогодні він є своєрідним інфор-
маційним субстратом, що дає матеріал для дослідження у галузі філософії, мистец-
твознавства, психології, лінгвістики, фізики, фізіології тощо. Нас цікавить культу-
рологічний аспект проблеми – динаміка кольору як культурного феномена в україн-
ській народній культурі в процесі соціоґенезу. Осмислення семантики кольору у 
різних хронологічних зрізах української народної культури дозволяє виявити його 
основні архетипи, що транслюються від покоління до покоління. 

Традиції народної кольорової культури сягають своїм корінням у первісні 
часи. Цей період збігся зі становленням і розвитком міфологічної картини світу, 
в якій відбилися найбільш значимі аспекти людського буття. Через синкретизм 
мислення первісної людини колір був нерозривно зв’язаний з його носієм. Внут-
рішнє, зовнішнє, матеріальне, духовне сприйняття кольору були злиті воєдино. Він 
став чуттєвою оцінкою тієї чи іншої частини багатокольорового світу, засобом 
світосприйняття, перетворення хаосу у космос, оточуючого світу у кольорову 
матеріальну форму.  

Живописну основу у ці часи становила фокусна кольорова гама – білий, 
чорний і червоний, кожний з яких був наділений іманентним символічним значен-
ням і розглядався як атрибут магічних і сакральних сил. Так, дуальні кольори – 
білий і чорний – відбивали протиставлення двох світів. Якщо білий означав світ, то 
чорний – темряву; білий – життя, добробут, здоров’я, чорний – смерть, зло, страж-
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дання, хвороби [2]. Червоний, що входив у тріаду основних кольорів, був симво-
лом вогню, крові й сили.  

Хоча у палітрі первісної людини були присутні також інші кольори (зок-
рема, синій, жовтий), однак, вони не були самостійними у символічному плані: 
жовтий тяжів до білого, синій – до чорного. Принципова схожість кольорової 
символіки у різних первісних народів дозволила В. Тернеру тлумачити кольо-
рову тріаду як художній архетип [3]. 

Особливу роль колір відігравав у мистецтві Давньої Русі. Його зміст 
трансформується з диференціацією первісного мислення, виокремленням люд-
ського із природного, зміною світоглядної системи. Однак нове не витісняє ста-
рого, а нашаровується на нього. З приходом християнства у його візантійсько-
православному варіанті нові художні і зображувальні задачі привели до зміни у 
колористичному строї живопису, до збагачення його новими якостями.  

На ґрунті місцевих і візантійських художніх традицій був створений етні-
чний варіант християнського живопису – ікона, мозаїка, фреска, що мали між 
собою тісний стилістичний зв’язок. Спираючись на архетипи, християнський 
живопис значно розширив свою палітру, надавши кольоровій символіці хри-
стиянського значення. Посилюється естетичне навантаження колористичного 
строю. Художні образи поступово втрачають пізнавальне значення, але все 
більш набувають естетичного змісту, розкриваючи внутрішній світ людини. 
Магічна функція кольору змінюється на морально-естетичну, у його семантиці 
все більше проявляються ментальні риси.  

Християнство ввійшло у культуру народу з вже сформованим зводом 
правил у галузі християнської догматики, культу, організації церкви і художніх 
норм – канонів, що побудували систему жорстких орієнтирів, свого роду сис-
тему координат, яка регламентувала релігійне життя народу і його художню 
творчість. Народні майстри сприйняли не лише християнську канонізовану іко-
нографічну систему (сукупність сюжетів, правил зображення біблійних сюже-
тів і персонажів, символіку, атрибути святості тощо), але й систему поглядів на 
живописне зображення: з одного боку, як доказ істинності, реальності подій бі-
блійних легенд; з іншого, як нагадування про первообраз.  

Регламентуючи головні виразні засоби іконопису (композицію, перспек-
тиву, колір, малюнок тощо), що були адекватні вірі, канони орієнтували майст-
ра на зображення духовних феноменів. Іконописцям не потрібен був пошук 
нових живописних прийомів – вони вже були розроблені, апробовані і запові-
дані Отцями церкви, достатньо було лише дотримуватися Святого письма і ста-
ровинних зразків, успадковуючи образи давніх живописців, тобто писати «за 
образом і подобою». Цій меті були підпорядковані збірники зразкових малюн-
ків, що ввійшли у широкий обіг серед живописців і відігравали інформаційну 
роль, надаючи схематичну характеристику святим або християнським подіям. 
Канони спрямовували як образну побудову, так і колористичний строй ікони.  

У християнському мистецтві, окрім архетипових кольорів (білий, чорний, 
червоний), активно використовуються інші лінії спектра. Як у стародавніх на-
скальних розписах, в основі колористичного строю ікони лежить локальний 
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колір, що створює силуети фігур, предметів або деталей. У протилежність су-
часному живопису колір не розпадається на відтінки і не формує об’ємного 
зображення. Моделювання об’ємів в іконі будується за допомогою штрихових 
висвітлень і притінень, які наводяться, як правило, без урахування єдиного 
джерела світу. 

Кожний колір виокремлює предмет (або його частину) у вигляді плям, 
між якими немає безперервних або дрібних переходів. Його вибір, з одного бо-
ку, диктується традицією, з іншого, зумовлений каноном. Зокрема, хітон Хри-
ста було регламентовано писати червоним кольором (колір крови), туніку 
Богородиці – блакитним (символ чистоти). Такий символізм виводить сприй-
няття глядача далеко за межі самого живопису, спрямовуючи його до духовних 
архетипів. 

Колір для іконописця є тим засобом, що дозволяє йому передати 
найтонкіші емоційні відтінки. Винайдення кольорового відтінку повністю знахо-
диться у його владі. Так, забарвлення мафорію Богоматері хоча і є канонічним, але 
варіює залежно від колористичних задач, а також від тієї або іншої іконописної 
школи (коричневий, темно-малиновий тощо). Саме у розумінні колориту виявля-
ються індивідуальні смаки іконописця.  

Незважаючи на спрямованість іконописців на розкриття богословської 
ідеї, в їх творчості завжди присутній естетичний компонент. Свого найвищого 
вираження естетична свідомість народних майстрів досягла в іконопису другої 
половини XIV–XV століть. У формі, кольорі, композиції ікон і розписів майстрам 
вдалося з гранично можливою повнотою для того часу втілити своє світобачення і 
світовідчуття. 

Красота кольору ікони є важливою складовою майстерності художника, 
але недостатньою. Перед іконописцями стояло завдання: враховуючи канонічні 
вимоги, скласти виразний акорд із системи кольорових плям. Цю задачу вони 
вирішують, спираючись на особливості взаємовпливу кольорів, що досягається 
наданням їх комбінації певного ритму і композиції. Отже, виразність кольору і 
кольорова єдність є важливими рисами іконопису. 

Художника цікавить не лише точний вибір кольору для позначення пред-
мета, але й емоційний ефект його сприйняття. Колір в іконі не несе просторової 
функції, однак, іконописці часто використовують властивість окремих кольорів 
сприйматися на неоднаковій відстані від її площини. Це дозволяє підкреслити сим-
волічне значення окремих фігур або предметів, проте не порушує площинність 
ікони, не створює кольорової перспективи.  

Звернемо увагу ще на один аспект питання. Безумовно, кольоровий стрій 
не можна осмислити, відірвавши його від загальних художніх задач. Майстри, 
підпорядковуючи його змістовій лінії сюжету, намагаються знайти певний емоцій-
ний тон, оскільки «загальна налаштованість ікони визначається тим цілісним 
кольоровим враженням, яке міцно зберігає наша пам’ять» [1,157].  

У чому ж причина емоційного впливу кольору? Емоції викликаються не 
лише самим сюжетом, але й колористичною побудовою ікони. Від вибору кольо-
рового строю – теплого чи холодного – залежить загальна емоційна тональність 
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ікони. Як зазначив Н. Волков, «зв’язок поділу кольорів на теплі і холодні з емоцій-
ним досвідом безсумнівна. Холодна гама підсилює враження меланхолічної зас-
покоєності, іноді трагічної мертвенності. Гаряча – враження напруженого життя, 
активності, радості, драматизму» [1, 114]. Переносячи нас у світ певного настрою, 
колір тим самим дає ключ до розуміння ідеї сюжету. Завдяки кольоровій 
домінанті (наприклад насиченості кольору) майстер підкреслює значущість пер-
сонажа, фокусує увагу на окремих деталях, важливих для розкриття сюжету. 
Зв’язок кольору ікони з нашими почуттями – безперечна реальність.  

Отже, аналіз семантики кольорів у середньовічній культурі показує суттєвий 
переворот у художньому мисленні людей порівняно з первісним періодом історії. 
Це було детерміновано як розвитком самого соціуму, так і загально-художніми про-
цесами. Вже на початку XVI століття в українській іконографії були розроблені 
головні принципи кольорового відбиття світу відповідно до середньовічної естетич-
ної свідомості.  

Подальший розвиток суспільства активізував креативне мислення майстрів, 
спонукаючи їх шукати все нові форми виразності кольору. У цьому процесі ви-
значну роль почали відігравати художні стильові тенденції європейської культури. 
Одночасно відбуваються зміни у ставленні до канону і його ролі у формуванні 
кольорового строю українського іконопису. Зупинимося докладніше на цьому 
питанні. 

Канони – суто православний феномен, у мистецтві західного християнст-
ва іконографічних схем не було. Для нього (особливо для католицизму) скоріше 
характерна формально-стійка система відтворення релігійних сюжетів. Західно-
європейські художники були значною мірою вільні в художній (у тому числі 
кольоровій) інтерпретації старозавітних і новозавітних сюжетів. Саме естетич-
на сторона у мистецтві детермінувала незвичайний злет художнього мислення й 
активний пошук інноваційних живописних прийомів (відкрита лінійна перспек-
тива, способи передачі руху, повітря, кольорового об’єму тощо). Поступово 
західноєвропейський релігійний живопис все дальше відходив від іконопису, 
формуючи те, що сьогодні називається картинами на релігійні теми.  

Розглядаючи канон в історичній перспективі, доходимо висновку, що його 
значення у структурній ієрархії художньої системи українського релігійного 
мистецтва діалектично змінювалося через іманентну суперечливість: з одного 
боку, як еталон він виконував позитивну функцію, з іншого боку, будучи обме-
жуючою схемою, стримував творчість майстрів.  

На стадії своєї кристалізації (в пору утвердження християнства в Київсь-
кій Русі) канонічна художня концепція була досить плідною через глибокий ор-
ганічний зв’язок з дійсністю. У цей період народне мистецтво вбирає в себе 
світоглядні ідеї і не лише генерує нові духовні цінності, а й, у свою чергу, 
впливає на об’єктивний світ і переорієнтовує психологію та свідомість суспіль-
ства. Знайдена колористична система закріплюється у свідомості народу й на-
буває значення художньої норми. Поступово могутні художні імпульси, що 
йшли із Візантії, послаблюються, а переорієнтація світогляду дає поштовх фо-
рмуванню нових прогресивних зображувальних форм і кольорових рішень в 
іконопису. 
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У XVII столітті змінюється картина світу і естетичний ідеал українського 
суспільства, трансформується ціннісно-нормативна система людського буття, 
більш рішучою стає критика традиційної релігії і церкви. Духовне життя зни-
жується і звужується, концентруючись на зовнішньому, установчому благочес-
ті, догматичний зміст образу починає втрачати своє домінуюче значення і не 
завжди сприймається як головний. Внутрішній духовний спад, що охопив усі 
помісні церкви, поглиблений соціальними, релігійними і політичними колізіями 
у суспільстві, порушив рівновагу між Божим і людським, детермінував початок 
секуляризаційних процесів у соціокультурній системі. Народжується нове спів-
відношення між Церквою і державою. 

Такі зрушення у суспільному житті мали важливі наслідки. Ціннісна пе-
реорієнтація суспільства сприяла посиленню міжкультурного обміну, відкрила 
шлюзи для проникнення західних ідей в українську свідомість, формуючи нове 
ставлення до принципів художнього зображення. Це був час відкритого зітк-
нення православ’я і православного світогляду зі світоглядом раціоналістичним, 
носієм якого була західна культура. 

Через втрату духовно-змістової основи образу створюється об’єктивне 
підґрунтя для переосмислення значення релігійного мистецтва і розуміння ко-
лористичних принципів іконописання. Канон вже сприймається «прокрустовим 
ложем», гальмом, що стримує подальший розвиток мистецтва. Під прапором 
цієї боротьби в українській церковній культурі формується два напрями – вір-
ний православ’ю канонічний живопис і нове мистецтво, що ґрунтується на се-
куляризованому світогляді західної культури. Інновації були сприйняті офіційним і 
народним мистецтвом по-різному.  

Основним критерієм оцінки офіційного мистецтва стає естетичний фак-
тор, йому підпорядковується вся художня система, в тому числі колористичний 
строй. Професійні художники починають впроваджувати у своїх творах спосо-
би художнього зображення, розроблені майстрами епохи Відродження. Спочатку 
це не означало повної відмови від візантійського канону як утворюючого худож-
нього компонента, а було лише обмеженням ступеня його функціонування в сис-
темі релігійного мистецтва і наданням більшого простору її мінливій складовій. 
Однак із часом богословський аспект мистецтва починає втрачати домінуюче 
значення, залишаючись лише в сфері іконографічній. 

Художні процеси у релігійному мистецтві ускладнилися у другій полови-
ні XVII століття і особливо у XVIII столітті через політичне розмежування 
України на східну і західну, внаслідок якого православна (східна) церква підпо-
рядковується Московському патріархату, а греко- і римо-католицька (західна) – 
Риму. Це призвело до роздвоєння церковної свідомості й поглибило регіоналі-
зацію розвитку української релігійної культури.  

Петровські реформи церкви узаконили примат держави над церквою. З цього 
моменту якість як традиційного, так і нового мистецтва у Східній Україні регламе-
нтується вже законодавчим порядком. Починається період співіснування каноніч-
ного мистецтва і нового живописного напряму. Західний раціоналізм, що все більш 
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проникає у свідомість людей, викривлюючи розуміння змісту культового образу, 
вже не зустрічає активної протидії з боку офіційної церкви.  

Офіційний православний живопис переважно орієнтується на створення 
«живоподібного образу» і все далі відходить від критерію традиційного мисте-
цтва, руйнуючи його канонічну основу. Як пише Л. Успенський, «настає період 
вже свідомого розриву із принципом, установленим Сьомим Вселенським Со-
бором, згідно з яким живописцю належить лише художній бік справи, і перехід 
до принципу, сформульованому Каролиновими книгами, за яким ікона – плід 
уяви художника, за яку він несе авторську відповідальність… Іншими словами, 
відкривається шлях до розуміння авторства у сучасному його змісті» [4, 307]. 
Набуває автономного буття новий художній жанр – живопис на релігійні теми, 
що проходить головні стилістичні етапи західного мистецтва свого часу (баро-
ко, класицизм, романтизм тощо).  

Нові задачі породили і нові похідні принципи для побудови колориту в 
релігійному живопису. Ці принципи поступово, крок за кроком, змінювали тракту-
вання кольору і розуміння кольорової гами, а з ними і вимоги до виразної узгодже-
ності кольорів. Транформовувалося розуміння живописцем кольорових задач: 
передавання різноманітності справжнього забарвлення речей; зміни кольору в реа-
льному середовищі. Іконописці були поставлені, зокрема, перед проблемою відо-
браження трансформації кольору у повітряному середовищі і формування за 
допомогою кольору об’ємів.  

Це були питання, для вирішення яких художникам Відродження знадобилося 
кілька століть. В українських землях розширення зображувальних функцій кольору, 
засвоєння законів природного зв’язку кольору і його сприйняття проходили повіль-
но і неоднаково в офіційному і народному мистецтві через особливості художніх 
традицій. Зміни більшою мірою торкнулися офіційного живопису. 

Щодо народного мистецтва, то, як і раніше, в ньому домінує кольоровий 
стрій, регламентований християнським художнім каноном, який міцно ввійшов 
у народну традицію. І хоча народні майстри підносили перш за все красу духо-
вну, вони не залишалися осторонь від нових віяній епохи. Однак через консер-
вативність традицій, нові живописні прийоми втілювалися у художню канву 
народного мистецтва з великим відставанням у часі порівняно з професійним, а 
недостатній рівень майстерності виконавців не дозволяв оволодіти всім арсена-
лом інноваційних засобів художнього зображення. Але «загальмованість» ди-
наміки народного мистецтва не означало відсутності самого процесу розвитку.  

Отже, введення української культури в європейську орбіту детермінувало 
різні підходи до розуміння ролі канону в професійному і народному релігійно-
му мистецтві та сприяло посиленню розбіжності в їхньому кольоровому строї. 

А втім, у надрах народної культури почав діяти подвійний стандарт до 
розуміння культового живописного зображення, що визначило диференціацію 
народного живопису. В іконопису, в якому творча свобода народних майстрів 
виявляла себе лише як інтерпретація передбачених каноном засад, домінувало 
традиційне вирішення кольорових задач.  

Водночас переосмислюється вже усталена концепція народного монумен-
тального живопису. Стінопис все більш сприймається як художнє втілення біб-
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лійних сюжетів для прикрашення храмів, натхнення і просвіти віруючих, унаслідок 
чого спостерігається вільне ставлення до канону. Справа не в тому, що канонічні 
засоби втратили свою художню цінність, просто естетичний ідеал став не та-
ким духовно піднесеним, а більш земним. У зображенні біблійних персонажів 
усе гостріше відчувалося протиріччя між тим, що регламентувалося каноном і 
новим світоглядом. 

Однак тяжіння до нового було змушене прокладати собі дорогу крізь 
ґрати канонів і традицій. Інтенції народних майстрів на удосконалення принци-
пів художнього зображення найчастіше спостерігалися у західних регіонах 
України, в яких територіальна близькість із Заходом ініціювала включення сил, 
спрямованих на розширення географічної сфери міжнародних контактів. Уяв-
лення народних майстрів починають ґрунтуватися не тільки на візантійських 
зразках, а й на здобутках європейської культури.  

Безумовно, як і раніше, в кольоровій композиції вагому роль відіграє ло-
кальний колір. Плями локального кольору, хоч і не знаходять яскраво визначе-
ного хроматичного розвитку, а тільки висвітлюються або затемнюються, все-
таки ж безперервно змінюються, втрачаючи або набуваючи насиченості. З’яв-
ляються елементи кольорового моделювання об’єму фігур, складок одягу, по-
силюються кольорові контрасти, вводяться світлотіньові контрасти.  

Як бачимо, середньовічне світосприйняття починає поступово перероста-
ти у нову якість, підсвідомо утворюючи фундамент нового етапу культури. А 
втім, колористичні основи, що були закладені в іконопис у середньовіччі, залиша-
лися структурним каркасом українського народного релігійного живопису.  

Нова епоха розвитку сакрального українського малярства була перервана 
у радянський період історії. Через державну антирелігійну політику народний 
релігійний живопис опинився у маргінальному стані, але він дав поштовх тако-
му унікальному явищу як народний декоративний живопис Катерини Білокур, 
Марії Приймаченко, яскраві, колоритні твори яких синтезують досвід багатьох 
поколінь народних майстрів. Сучасна епоха відкрила шлюзи для подальшого 
розвитку народного живопису, створила умови для пошуку нових художніх ви-
разних засобів і нових експериментів з кольором.  

Отже, результати аналізу свідчать, що колір є одним із важливих інваріантів 
народної культури, змістове поле якого постійно розвивається. Його сприйняття і 
осмислення являє собою динамічний процес, алгоритм якого детермінований со-
ціальними, морально-естетичними, художніми трансформаціями у суспільстві в 
процесі соціоґенезу.  
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ФУНКЦІЇ КОСТЮМА В СУЧАСНОМУ 

СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ 
 
У статті аналізуються різні підходи у визначенні функцій костюма з метою 

глибшого розуміння костюма як соціокультурного феномена. 
Ключові слова: костюм, функція, вітальність, оголеність, жестуальність. 
 
To define a notion of a functions of costume, there are applied different approaches. 

The main goal is to reach a profound understanding of a costume as a social and cultural 
phenomenon.  

Key words: costume, function, vitality, bareness, gesticulation. 
 
Посилення актуальності питань, пов’язаних з костюмом, різноманіття їх-

ніх трактувань, породжених досвідом, ведуть до необхідності використання но-
вих підходів, адекватних такому складному явищу як костюм. У дослідженні 
застосовується комплекс культурологічного та мистецтвознавчого підходів на 
основі якісних методів гендерного, текстуального, герменевтичного, аксіологі-
чного та інших видів аналізу.  

Поняття костюма, його структурна будова та функції визначаються в працях 
вітчизняних і зарубіжних дослідників: Р. Барта, Ж. Бодрійяра, В.В. Давидової, 
Л.А. Давиденко, Г.Д. Забродіної, М.І. Кілошенко, Н.Б. Кокуашвілі, О.М. Лагоди, 
О.В. Мариненко, Д.Д. Родіонової, Н.А. Романової, Ж.П. Сартра та І. Шмерліної. 

Мета статті – дослідження комплексу функцій костюма у сучасному 
соціокультурному просторі. 

Ж.П. Сартр відзначав: «Людина живе своїм життям, вона створює свою 
зовнішність, а поза цією зовнішністю нічого немає» [10, 333]. Костюм містить у 
собі культурну пам’ять, тому звертання до костюмів різних епох і народів, різ-
них культур приводить до трансляції протягом сторіч певних структур особис-
тості й типів поведінки. Костюм може бути візуальним знаком певної культури 
в цілому. Наприклад, нині в костюмі популярними є етномотиви, тобто елемен-
ти традиційного костюма різних культур. Отже, можливість обирати новий тип 
одягу, який диктує і новий тип поведінки, дозволяє говорити про костюм як по-
лікультурне утворення.  

Важливим для нашого дослідження є визначення поняття костюма в спі-
льній праці Г.Д. Забродіної, Н.А. Романової та О.В. Мариненко «Візуалізація 
соціокоду: структурно-динамічний аспект». Вони підкреслюють: «Костюм є 
найближчим людині “шаром” матеріальної культури. Це не тільки зовнішня 
“оболонка”, знак місця людини в суспільстві, а й також її “малий дім”, елемент 
особистого розуміння смислів, частина естетичного досвіду» [5, 7]. У такому 
контексті вестіментарний код, тобто код одягу, поєднується із соціокодом, який 
розуміється як «сукупність базових соціокультурних умов (“реалій”), які знахо-
дять відображення в художньому образі того чи іншого історичного періоду» 
[5, 7], і саме костюм створює цей художній образ. 
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У сучасному костюмі О.М. Лагода визначила три типові образи: «мелан-
холійно-романтичний», «емансиповано-провокативний» та «андрогінно-маргіналь-
ний» [8] – останній не набув широкого відображення у творчості українських 
дизайнерів. Сучасні загальноєвропейські стилі (мікростилі) надають уявлення 
як про естетичну якість ансамблю костюма, так і про силуетну форму, констру-
кцію, матеріали, колір, фактуру, аксесуари тощо. Самі назви новоутворених 
стилів містять виразні асоціації. Наприклад: «циганський» стиль, «клошарний», 
вінтаж, гламур, панк тощо. 

Костюм є універсальним засобом пластичної характеристики художніх 
образів, відіграючи моделюючу роль у культурі. Він стає пластичною формулою 
людини, виконуючи подвійну роль – екзистенціальну і онтологічну: як продовжен-
ня тіла людини й відбиття її внутрішнього світу. Наскрізні костюмні символи пере-
плітаються з мотивами оголення, перевдягання, моди, франтівства тощо.  

Сказати, що костюмні речі супроводжують нас протягом життя і вдень, і 
вночі, буде замало, тому що вони є невід’ємними від людини, ніби друга шкіра, 
і трансформують ніщо інше, як людське тіло. Аналізуючи тривкість усіх скла-
дових костюма (одягу, взуття, головного вбрання, зачісок і макіяжу, прикрас і 
аксесуарів), можна простежити еволюцію соціокультурних відносин від тих ча-
сів, коли костюм був цінним майном і навіть передавався в спадок, до сучасних 
миттєвих форм його існування в контексті унікальної комбінаторики моди. 

Водночас структура костюмних речей має функціональність, форму і тіс-
но пов’язану з ними жестуальність, а також персоналізацію як підкорення речей 
імперативу індивідуальності свого власника. Стосовно костюма можна говори-
ти про жестуальність гри, коли тіло, загублене в сучасній практичній діяльності 
і, водночас, вивільнене від своїх оков (від усіх цих картань корсетами, шнурів-
ками, каркасами тощо), набуває реальної можливості самовираження. Особли-
вість ігрового моменту в костюмі визначається тим, що він водночас належить і 
до матеріальної, і художньої реальності. 

У костюмі спостерігається суперечливе переплетіння функціональних 
структур зі структурами психічними, тобто костюмні речі персоналізуються. Це 
«єдина «істота», чиї позитивні якості підносять, а не обмежують мою особис-
тість. У своїй множинності речі створюють один тільки ряд існуючих об’єктів, 
які дійсно можуть співіснувати один з одним <…> сходяться покірно до зосе-
редження на моїй особистості та без зусиль поєднуються в моїй свідомості. Речі 
краще, ніж будь що інше, піддаються персоналізації» [2, 100]. Дуже доречне 
порівняння Ж. Бодрійяром речей із дзеркалом [2, 100]. Образи, які в ньому ві-
дображаються, не конфліктують, а просто змінюють один одного. Важливо, що 
в такому дзеркалі відображається не реальний, а бажаний образ, тому речі – це 
бездоганне дзеркало.  

Костюм – складний комплекс функцій, форм та жестів, які оформлює і 
стилізує енергія людини. Практична функція захисту тіла в костюмі навіть у 
сиву давнину не була переважною, вона завжди поєднувалася з декоративною.  

Якщо б функціональність костюма обмежувалася лише практичною кори-
стю, то як можна було б пояснити існування «некорисних» костюмних речей – які 
не носяться, але містять у собі потенціал «іншого Я». Цей потенціал, радше, ні-
коли не розкриється (або розкриється в маскарадному шоу для домашніх), але 
важливо, що він є, що він набув форму, матеріальний знак-підтвердження. Се-
ред таких речей можна назвати весільну сукню, що дбайливо зберігається і од-
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ного разу вдягається жінкою (наприклад на срібне весілля). Взагалі феномен 
«некорисних» або курйозних речей може бути перспективним предметом до-
сліджень у царині костюма. 

Аналізуючи костюм у художньому світі М.В. Гоголя, Л.А. Давиденко 
пріоритетними вважає хронотопічну і світомоделюючу функції костюма, коли 
весь простір і час, у якому триває буття, постає перед людиною «убраним» за 
допомогою предметів костюма. М.В. Гоголь «одягає» не тільки людей, але і їх-
ні житла, навіть запахи уловлює й матеріалізує пластикою костюма. Зміна часу 
доби й пори року, світло й пітьма, світ рослинний і тваринний – усе надихаєть-
ся за допомогою мотиву одягу.  

Характерні природні особливості України візуалізовані як поєднання ет-
нографічних рис національного костюма – плахт і шапок, а річка порівнюється 
з романтичною красунею, що примхливо змінює прикраси. За допомогою кос-
тюма зображується не тільки зриме втілення природного образу, але і його точ-
на сутнісна характеристика. Скирти хліба не тільки за формою нагадують 
козацькі шапки, цей предмет одягу вказує на верховенство хліба в житті земле-
роба, нагадуючи прислів’я «хліб – усьому голова» [3, 10]. 

Можна певним чином погодитися з В.В. Давидовою, яка виділяє інстру-
ментально-практичну функцію як першу і основну узагальнену функцію кос-
тюма (костюм як інструмент реалізації практичних цілей). Із практичної 
функції безпосередньо виростає функція приховування тіла. Соціальні функції 
костюма утворюють дві основні галузі: функції інформування, функції форму-
вання. Галузь інформування складається з функцій інформування про людину як про 
індивіда і представника групи. Друга потужна галузь соціальних функцій – формуван-
ня зовнішнього й внутрішнього вигляду людини [4, 289]. 

Цікавою є класифікація костюмних функцій, зокрема функцій одягу як 
складової костюма, в дослідженні Н.Б. Кокуашвілі. На перший план цей автор 
виводить функцію вітальності [7].  

Якщо розуміти вітальність як таку якість речі, яка забезпечує життя лю-
дини, то одяг виконує роль хоронителя життя, інтимно прихованого у внутріш-
ньому тілі, він збільшує ресурси цього життя, вказуючи на його узгодження з 
вічною світобудовою. У якому б аспекті ми не розглядали проблему одягу, 
скрізь залишається непорушною його вітальна роль. Ця роль не є просто захис-
ною, вона набагато складніша, тому що будь-який елемент одягу є захистом не 
якогось певного органу, а всього життя, що наповнює це тіло [7]. Отже, функ-
ціональність костюма визначається вітальністю, тобто це функція сховища і за-
хисту життя.  

Естетична функція костюма має складну структуру. Прикрашаючи своє 
тіло, стародавня людина прагнула, з одного боку, зробити себе найпривабливі-
шою для потенційного сексуального партнера, подібно тваринам і птахам, що 
беруть участь у шлюбних іграх; з іншого боку, в костюмі кодувала певну інфо-
рмацію (слід пригадати татуювання, шрамування, розфарбування тощо). Одна з 
етнографічних універсалій стверджує, що людина стає видимою тоді, коли до її 
тіла прилягають речі. Тілу людини надані речі, які їй слугують.  

Аналізуючи процес генезису форм одягу, можна встановити, що декоративне 
оздоблення шкіри людини було самою ранньою формою одягу. Природний шкір-
ний покрив людини виконував функції «зовнішнього тіла». Фантастичний вигляд 
стародавньої людини з нанесеними на її шкіру кольоровими візерунками привів до 
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появи бойового значення розфарбування тіла – лякання ворога, тобто «психологіч-
ної зброї». Еротична функція цього розфарбування є вторинною.  

Н.Б. Кокуашвілі вважає, що естетична функція була не головною, визначаль-
ним моментом був символічний або ритуальний зміст знаків, які наносили на тіло. 
Це стає очевидним при дослідженні генезису й еволюції татуювання, яке має суспі-
льно-символічне значення. На цій підставі Н.Б. Кокуашвілі формулює цікавий ви-
сновок, що костюм хронологічно передував одягові, а декоративне прикрашання 
тіла – не що інше, як прообраз костюма [7].  

Однією з головних костюмних функцій є функція вираження благоприс-
тойності, яка пов’язана з поняттям сором’язливості. Проблема сорому – особ-
лива тема етичних і психологічних досліджень. Опозиція скромність/сором 
мають людську й соціальну природу. Сором як гнів, звернений на самого себе, 
виявляється перед іншими людьми, тобто коли людина стає об’єктом спостере-
ження. М. Кілошенко підкреслює, що скромність і сором визначаються й гли-
бинами підсвідомості, особливостями архетипової пам’яті, яка сконцентрувала 
в собі уявлення багатьох поколінь про естетичні канони людського тіла й етич-
ні норми його демонстрування. У них знаходять своє відбиття емоційні пережи-
вання людини, пов’язані з усвідомленням свого тіла, насамперед, його дітородних 
функцій, з рефлексією й засвоєнням реакцій інших людей на тіло в одязі або без 
нього [6].  

Сором тісно пов’язаний з оголенням тіла, але не зводиться до наготи. Пе-
ревдягання при сторонній людині може бути приводом для прояву почуття со-
рому. Носії європейської культури прояв сорому пов’язують із мимовільною 
демонстрацією оголеного тіла. Відбулося це ще в середньовіччі під впливом 
християнської проповіді аскетизму, коли оголене тіло стало забороненою те-
мою в мистецтві.  

Для первісної людини, яка жила в класово недиференційованому суспіль-
стві, це почуття було не знайоме. Навпаки, первісні люди надавали великого 
значення відкритості тіла, його декоруванню, милуванню рухами певних його 
частин. Одяг жінок і чоловіків у племенах мало чим відрізнявся. Це результат 
синкретизму первісної культури й відсутності в ній строгої соціальної розме-
жованості стосовно статі. Навіть пояс з’явився на стегнах не як «пояс со-
ром’язливості», а для захисту дітородних органів від ушкоджень. Сучасні спо-
стереження цивілізованою людиною безпосередності й розкутості поведінки 
оголених людей (наприклад папуасів Нової Гвінеї) наводять на думку, що «одяг 
невартий людини» [7]. 

Оголення тіла не є обов’язковою парадигмою сорому. Наприклад, раніше іс-
ламська культура не допускала відкритості жіночого обличчя, але стосовно інших 
частин тіла такої строгої заборони не було. Н.Б. Кокуашвілі дійшов припущення, 
що людина соромиться не стільки зовнішнього тіла, яке має статеві відмінності, а 
радше внутрішнього тіла. Отже, до появи почуття сорому приводить відчуття уще-
рбності, нанесеної символічному вираженню повноти внутрішнього тіла [7]. Таким 
чином, одяг покликаний забезпечувати цілісність тілу, зберігаючи цим його віталь-
ність. Неповнота в одязі ототожнюється з неповнотою вітальних сил людини, а від-
так – її психобіологічною неповноцінністю. 

Особливо неприпустимою є неповнота ансамблю традиційного одягу. В 
Україні таке порушення цілісності одягу вважалося ознакою демонічної істоти, 
наприклад відьми.  
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Утилітарна й естетична функції костюма набувають іншого значеннєвого 
відтінку в контексті соціокультурного життя людини. Із проявом соціально-сим-
волічної функції костюм постає формою суспільної диференціації й одночасно со-
ціального зближення. Ця двоїста опозиція соціального роз’єднання й злиття 
призводить до подальшого ускладнення діалектичної структури самого поняття ко-
стюма і його функцій.  

Окрім зазначених, І. Шмерліна пропонує свій комплекс костюмних функцій, 
а саме: регулювання сексуальних стосунків; соцієтальна ідентифікація (ідентифі-
кація на рівні спільноти); соціальне маркування; демонстративна функція; функція 
самовираження (дистанціювання від спільноти, розкриття особистого потенціалу); 
семіотичне опанування і примноження світу [11]. Остання функція визначає ігро-
вий аспект костюма, однак, ідеться не про маскарад, а про витончені моменти сим-
волічної поведінки. 

Костюм дозволяє легко ідентифікувати незнайомця як «свого» чи «чужого». 
З функцією соціального маркування пов’язаний, на думку Р. Барта, «прадавній мо-
тив перевдягання, головний атрибут богів, поліцейських та бандитів» [1, 291]. 

Пропонуючи себе спільноті, людина не тільки підкреслює свій статус, але 
часто імітує чужий. У такому разі говорять про компенсаторну функцію одягу, 
яскравим проявом якої є використання незаможними людьми атрибутів костюма 
заможних (ратинове пальто, пижикова шапка, шкіряний плащ, малиновий піджак 
тощо). До речі, цей одяг свого часу виконував символічну функцію заможності. 

У ракурсі особистого вибору маркіруюча функція постає як демонстративна. 
Ідеться про навмисне використання особистістю тих маркерів, що свідчать про її 
соціальну, гендерну, вікову, матримоніальну, майнову, статусну, професійну на-
лежність. Демонстративна функція, яка реалізується в соціокультурному просторі, – 
це вторинна гра зі статусними маркерами, які, у свою чергу, є ознаками соціаль-
ного статусу (акцентованого або імітаційного), що легко розпізнається. 

Функція самовираження має відношення до прояву особистісних, не 
пов’язаних зі статусом, ознак: характерологічних особливостей, психологічного 
стану, естетичних уподобань. Знакова гра, до якої вдається при цьому людина, 
може бути по-справжньому творчою. Функція самовираження тісно пов’язана з 
базовою людською потребою в новизні.  

Сучасний костюм не стільки диференціює, скільки розмиває ознаки майно-
вого статусу, віку та навіть статевої належності. Уніфікуючи всі зовнішні, формаль-
но-статусні ознаки, костюм все більше набуває значення засобу особистого самови-
раження. Саме ті характеристики костюма, які визначаються рівнем культури, 
освіченості людини, нині превалюють, сприяючи або, навпаки, заважаючи повсяк-
денній коммунікації. Вибір костюма певного стилю примушує людину використо-
вувати консистентні семіотичні засоби в інших сферах – мові, манерах поведінки, 
навіть у вчинках. 

Найважливішою соціокультурною функцією костюма, особливо модного, 
на думку Д.Д. Родіонової, є функція знаку: адже він несе на собі відбиток ста-
тусної позиції людини. Часто це відбиток, що створюється незалежно від волі 
його власника. Часом він хотів би його позбутися, але це не завжди вдається, 
тому що знак – мимовільний слід статусу і читається незалежно від бажання 
власника костюма. Костюмний текст може розкрити неприємні риси характеру 
і рівень здобутої освіти, загальну культуру людини. Всупереч бажанню люди-
ни, її костюм може свідчити про наявність таких якостей, як снобізм, егоїзм, 
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неосвіченість, хвастощі тощо. Свою особистість складно приховати, і вона про-
ривається всупереч нашій волі в знаках костюма. 

Поряд з мимовільними знаками існують знаки, що конструюються свідо-
мо (символи). Людина відбирає речі, які символізують щось таке, що вона хоті-
ла б сказати про себе: про свою статеву належність, вік, прибутки, професію, 
смаки, настрої тощо. Отже, якщо знаки – це довільні, тобто правдиві сліди, то 
про символи цього не скажеш. Вони говорять тільки те, про що хоче сказати 
сама людина [9].  

Знаковість у костюмі має за мету, з одного боку, виразити індивідуальні риси 
особистості, її належність до тієї або іншої групи суспільства, наприклад: костюм – 
знак станово-класової диференціації; костюм – знак багатства (економічної прести-
жності); костюм – знак суспільної інтеграції (уніформність); костюм – знак належ-
ності до певної соціальної групи; костюм – знак респектабельності; костюм – знак 
статевої відмінності; костюм – знак індивідуального смаку людини; костюм – знак 
культури.  

З іншого боку, мета знаковості – підкреслити окремі функції частин кос-
тюма або фігури. Власне, спочатку знаковість і виникла як позначення основ-
них частин людського тіла та їхніх функцій. Пізніше вона стала виявлятися в 
типі костюма, матеріалах, формі, кольорах, розміщенні й характері деталей, ма-
нері носіння, прикрасах та ін. Ієрархічні настанови суспільства історично виража-
лися в складній регламентації сполучень елементів костюма. Одним періодам у 
розвитку костюма була властива більша знаковість, іншим – менша.  

Відбиваючи певні ідеї, одяг, як важлива складова костюма, може бути ві-
льним, тісним, твердим, стриманим або, навпаки, зухвало провокаційним. Він 
може свідчити про непохитність характеру, твердість моральних настанов, чис-
тоту моральних спонукань, відбиваючи етичний символізм, що відіграє значну 
роль, наприклад, у сучасному чоловічому діловому костюмі, строгому й офі-
ційному. Товщиною матеріалу, добротністю свого костюма, глибокою й спо-
кійною чорнотою черевиків, бездоганною білизною комірців і манжетів чоловік 
демонструє навколишньому світу свою потенційну силу, твердість духу, несхиль-
ність до легковажних спокус. Таким чином, цей вид чоловічого одягу виражає 
серйозний і діловий настрій, асоціюється з різними формами професійної й 
комерційної роботи [9]. 

На сучасному етапі функціональності костюма все більше відводиться друго-
рядна роль. Хутром, яке має зігрівати, оздоблюють легкі оксамитові сукні, зимові 
чобітки перетворюються на літні з гіпюру або мережива, камуфляжна форма 
доповнюється сяючими стразами, а піджак, що асоціюється з діловим стилем, 
виготовляється з прозорої тканини тощо. На думку Ж. Бодрійяра, «реальна функція 
залишається лише в якості алібі, а форма лише позначає собою ідею функції, тобто 
вона стає алегоричною» [2, 69]. Отже, в костюмі відбувається трансформація 
знакової визначеності. Усе це сприяє побудові гострих ігрових моментів у 
костюмному сценарії, який розгортається в соціокультурному просторі. 

До останнього часу історія костюма була переважно історією речей і від-
повідала на запитання: що люди носили, із чого вони шили одяг і як їх одяг 
змінювався під впливом моди. За останні роки вона стає історією людських вза-
ємин, у контексті яких речі набувають певного соціокультурного смислу.  

Цикл життя костюма складається з декількох великих етапів: виготовлен-
ня, споживання й обслуговування, але все це належить так чи інакше до сфери 
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формування. Але в історичній площині, на думку В.В. Давидової, існують ще 
«три складові цикли костюма: навчання, оцінювання й осмислення. Осмислення – 
вищий щабель у житті костюма й саме на ньому ми нині і перебуваємо, намагаю-
чись не просто оцінити, а зрозуміти костюм, проникнути в його суть» [4, 290]. 

Сучасний костюм удовольняє потреби людини у швидкій зміні вражень, сві-
дчить про статеву належність, підкреслює індивідуальність, посилює сексуальну 
привабливість, сповіщає про належність до тієї чи іншої соціальної групи, виявляє 
або приховує комплекси неповноцінності, репрезентує соціальний статус. 

Костюм у процесі свого розвитку пройшов багато етапів від знакової визна-
ченості до семіотичної гри. Колись одяг людини був показником її статусу, а 
вестіментарні (від лат. vestimentum – плаття, одяг) девіації жорстоко каралися. 
Поступово соціально маркіруюче значення костюма відійшло на другий план, а 
набула значення уніфікуюча тенденція. Найголовніша функція сучасного костюма 
полягає в тому, що він дозволяє людині не тільки відображати свою індиві-
дуальність, а й виходити за межі свого звичного «Я», приміряти інші образи, відігра-
вати різні ролі. Гра з костюмними речами перетворюється на гру із самим собою. 

Таким чином, костюм являє собою різносторонню і багатоаспектну ціліс-
ність, суть якої визначається її структурною складністю, а структура – її основ-
ними функціями. Відбиваючи зміст тієї історичної епохи, в яку він виник та 
існував, костюм є водночас оригінальним феноменом, що має значення як для 
вивчення світоглядного тла епохи, так і розуміння феноменів людини й культу-
ри в цілому. 
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У статті розглянуто роль та значення наукових бібліотек у сучасному соціоку-

льтурному просторі України. На прикладі наукової бібліотеки МДУ розкрито їх бага-
тоаспектну діяльність: наукову, навчальну, освітню, виховну, інформаційну та 
духовну. Наголошено, що університетські бібліотеки сьогодні – це центри інформа-
ційного та культурного розвитку регіонів.  
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The role and importance of scientific libraries in the modern social and cultural 

sphere of Ukraine are viewed. On the example of the scientific library of MSU its multi as-
pect activity is revealed, including scientific, teaching, educational, educative, informational 
and spiritual. It is pointed out that the university libraries nowadays are the centers of in-
formational and cultural development of the regions. 

Key words: culture, scientific libraries, bibliographic guide, informational resources, 
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Наукові бібліотеки є потужним інформаційним і культурно-освітнім 

центром, який вбачає своє основне завдання в сприянні інноваційним освітнім і 
науковим процесам університетів. Бібліотеки вищих навчальних закладів (ВНЗ) 
завжди були не лише інформаційними центрами для студентів і викладачів, але й 
осередками наукового життя, а також сприяли розвитку фундаментальних засад 
бібліотекознавства та дослідженню суміжних галузей. Однак стрімке вторгнення 
цифрових технологій призвело до суттєвих змін усіх напрямів діяльності бібліо-
теки: від традиційного інструментарію до методів обслуговування, доступу до 
ресурсів, форм надання інформації. Тепер роль і значення бібліотеки визнача-
ються не тільки кількістю і різноманітністю її фондів, але й комфортністю по-
слуг та продукції, які вона може надати. 

«Наукові бібліотеки є навчально-допоміжними, науковими, інформацій-
ними, культурно-просвітницькими підрозділами університету, які забезпечують 
літературою та інформацією навчальний процес і наукову роботу, надають до-
помогу університету в підготовці висококваліфікованих спеціалістів» [25]. 

Питанню ролі та значення наукових бібліотек присвятили свої праці до-
слідники Д. І. Блюменау [1; 2], В. А. Мінкіна [3], В. В. Брежнєва [4-9], Н. Ю. Калі-
берда [10], М. Я. Дворкіна [10-13], Я. Л. Шрайберг [14], Г. М. Швецова-Водка [15], 
В. Г. Дригайло [16], Н. Е. Кунанець [17] та інші. У своїх працях вчені досліджують 
сервісну діяльність в бібліотеці, висвітлюють ключові напрямки розвитку бібліотек, 
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а також розкривають наукові основи, структуру, організацію, кадри, техніку та тех-
нологію управління бібліотекою ВНЗ. 

Будучи провідним підрозділом вищого навчального закладу, «бібліотека 
відображає рівень його розвитку, й одним з критеріїв для отримання ВНЗ ліцензії 
є відповідність фонду бібліотеки завданням ВНЗ, насамперед навчальним» [18, 
24]. На сьогодні наукові бібліотеки України, як і інші бібліотеки, переживають 
період трансформації відповідно до змін у сучасному суспільстві. На кожному 
конкретно-історичному етапі розвитку функції будь-якого соціального інституту 
неминуче удосконалюються та коригуються відповідно до соціально-культурної 
ситуації, соціально-політичного, наукового та економічного життя суспільства. 
Одним з напрямків розвитку усіх бібліотек є концепція інформаційного суспіль-
ства, де в центрі уваги ставиться людина, для якої вирішальну роль відіграє 
придбання, зберігання, обробка, передача, поширення і використання знань та 
інформації. Тому бібліотеку можна вважати «базовим елементом у забезпеченні 
знаннями та інформацією в суспільстві» [19, 18]. 

Поступове входження бібліотек України до демократичного простору ви-
магає чіткого визначення та офіційного закріплення їхнього статусу, що має ва-
жливе значення і для розробки моделі сучасної наукової бібліотеки, і для 
визначення стратегії розвитку бібліотечної справи в українській державі на перс-
пективу в цілому. 

Вимоги до бібліотеки з боку суспільства закладені в Законі України «Про 
бібліотеки і бібліотечну справу», де бібліотека визначена як «інформаційний, 
культурний, освітній заклад (установа, організація) або структурний підрозділ, 
що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та 
головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, 
освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки» [20]. Загалом ро-
боту бібліотек в Україні регулює щонайменше 260 законодавчо-нормативних 
документів, ухвалених різними законодавчими інституціями. Тому бібліотека є 
об’єктом культурного призначення, якому відводиться особлива роль у задово-
ленні інформаційних та культурних потреб суспільства. 

Бібліотечна діяльність, яка завжди вважалася лише галуззю культури, нині 
формується як виробнича галузь, котра на етапі формування інформаційного су-
спільства виконує виробничі, культурні, виховні й освітні функції. Бібліотека 
розглядається як «складний виробничий комплекс, що об’єднує інформаційні ре-
сурси, які надходять на вхід до системи; безпосередньо виробничий процес, який 
дає змогу перетворювати інформаційний ресурс у нову якість: інформаційні про-
дукти та послуги, що є результатом функціонування системи» [19, 18]. Така тен-
денція особливо простежується у бібліотеках вищих навчальних закладів, які 
готують майбутніх фахівців з різних галузей знань та науки, вони накопичують 
та формують науковий потенціал студентів, забезпечуючи при цьому навчально-
методичний процес усієї роботи. Тому у процесі виробництва наукова бібліотека 
ВНЗ виступає як активний виробник і поширювач інформації та знань, центр 
глобальних інформаційних і наукових комунікацій. 

Перш ніж розпочати аналіз наукових бібліотек ВНЗ та визначити їхній кі-
лькісний показник, необхідно з’ясувати, яка кількість університетів діє на тери-
торій України. Так, згідно з інформацією офіційного сайту державної служби ста-
тистики на 2011–2012 н. р. в Україні діють 345 ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації [21]. 
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Під час аналізу навчальних закладів було виявлено бібліотеки зі статусом 
«наукова» або «науково-технічна». Визначено, що бібліотеки з таким статусом 
мають 122 ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації [22; 23]. 

Бібліотеки ВНЗ завжди були не лише «інформаційними центрами для сту-
дентів і викладачів, але й осередками наукового життя, які сприяли розвитку фу-
ндаментальних засад бібліотекознавства та дослідженню суміжних галузей» 
[24, 9]. Однак «стрімке вторгнення цифрових технологій призвело до суттєвих 
змін усіх напрямів діяльності бібліотеки: від традиційного методу до методів об-
слуговування, доступу до ресурсів, форм надання інформації» [25, 24]. Тепер 
роль і значення бібліотеки визначаються не тільки кількістю і різноманітністю її 
фонду, але й комфортністю послуг, які вона може надати. 

Так, 26 грудня 2011 р. бібліотека Маріупольського державного університету 
(МДУ) отримує статус «наукова» і стає науково-інформаційним осередком 
МДУ, який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний та на-
уковий процес університету. Бібліотека належить до ІІІ групи оплати праці ке-
рівних працівників бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації 
має універсальний фонд з різних галузей знань – понад 150 тис. примірників 
(близько 35000 назв). У комплектуванні фонду перевага надається виданням 
державною мовою – навчальним, виданим під грифом Міністерства освіти і на-
уки, молоді та спорту України, а також науковим. Розпочато формування фонду 
електронних видань. 

Наукова бібліотека має розвинену структуру, до складу якої входять п’ять 
відділів (комплектування та наукової обробки документів, зберігання фондів, 
обслуговування, інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, інфор-
маційно-бібліографічний), у складі яких виділено сім секторів (комплектування та 
обліку, каталогізації, читальних залів, культурно-просвітницької роботи, абонемен-
тів, інформаційного обслуговування, довідково-бібліографічного обслуговування), 
з них: три відділи, що безпосередньо працюють з читачами, у т.ч. два абонемента 
(навчальної літератури, наукової та художньої літератури) і чотири читальні зали 
(№ 1 історичного факультету, № 2 філологічного факультету, № 3 факультету іно-
земних мов, № 4 економіко-правового факультету). 

Автоматизація бібліотечних технологічних процесів, впровадження новітніх 
інформаційних технологій є пріоритетним напрямком розвитку бібліотеки універ-
ситету. Бібліотека забезпечує якісне й оперативне бібліотечно-бібліографічне та ін-
формаційне обслуговування студентів, аспірантів, наукових, науково-педагогічних 
працівників, співробітників університету (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Порівняльна таблиця основних статистичних показників 
Рік Статистичний 

показник 2009 2010 2011 
Читачі  
за єдиним обліком 6168 6274 5313 

Обслуговано всіма 
структурами 11004 11176 9423 

Відвідування 135897 147809 139030 
Документовидача 312178 327764 345952 
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Сучасне забезпечення наукової та навчальної діяльності університету немо-
жливе без використання новітніх інформаційних технологій, без автоматизації 
бібліотечних процесів. «Працівники успішно провели конверсію баз даних із 
МАРК в ІРБІС та розробили нормативну документацію стосовно автоматизації бі-
бліотеки: «Інструкцію користувача бібліотечно-інформаційної системи ІРБІС», 
«Положення Про електронний каталог», «Інструкцію щодо організації і ведення 
електронного каталогу», «Інструкцію щодо організації і ведення електронної кар-
тотеки статей» [25]. Розроблені також паспорти-характеристики, електронний ка-
талог та електронна картотека статей, концепція проведення ретроконверсії 
бібліотечних фондів. Зараз бібліотека має локальну бібліотечну мережу, вихід до 
Інтернету, має сучасну оргтехніку. Комп’ютерний парк становить 32 комп’ютери. 
Все це надало змогу значно збільшити спектр інформаційно-бібліографічних 
послуг, а в обслуговуванні читачів використовувати як власні електроні ресур-
си, так і Інтернет-ресурси. Електронний каталог бібліотеки на сьогодні нарахо-
вує понад 73 тис. записів, обсяг власних баз даних – понад 103 тис. записів.  

Для покращення умов щодо самостійної роботи студентів у всіх читаль-
них залах створені комп’ютеризовані читацькі місця, для самостійного пошуку 
інформації в електронному довідковому апараті бібліотеки та інших пошукових 
системах через Інтернет. Читачі мають доступ до баз даних провідних наукових 
видавництв світу: повнотекстових ресурсів «Наукова періодика України», офі-
ційного сайту Державного комітету архівів України «Архіви України», віртуа-
льної бібліотеки Східної Європи, до електронних ресурсів «Наукова електронна 
бібліотека е- librari.ru», до освітнього порталу «Юридическая Россия», до Між-
народної бази даних AGRIS/CARIS, до Бази даних патентів України Укрпатент, 
до Google Patent Search, а також безкоштовний тестовий доступ до інформацій-
ного ресурсу Polpred.com (кращі публікації ЗМІ за країнами і галузями), англо-
мовної електронної колекції повнотекстових документів Йєльського університету. 
Все це створює необхідні умови для навчання та розвитку як викладацької, так і 
студентської наукової та науково-дослідної діяльності.  

У 2012 р. наукова бібліотека МДУ створила власний сайт, який вирізня-
ється інформативністю, зручністю інтерфейсу та легкістю у користуванні. Ме-
ню сайту містить детальну інформацію щодо кожного з пунктів. Так, до нього 
вміщено наступні розділи: 1) Наукова бібліотека МДУ; 2) Новини і події: нові 
надходження; 3) Послуги бібліотеки; 4) Структура бібліотеки: НБ МДУ на кар-
ті, відділи бібліотеки; 5) Інформаційні ресурси: система каталогів і картотек, 
електронні бази даних, електронна бібліотека – наші видання, корисні посилання – 
мережеві електронні ресурси; 6) Науково-дослідна діяльність; 7) Культурно-
просвітницька робота: календар масових заходів, віртуальні виставки; 8) На до-
помогу науковцю: індекс цитування, імпакт-фактор, SNIP, SJR, Web of science, 
Scopus, РІНЦ, україніка наукова, підвищення науко-метричних показників ав-
торів, УДК, ББК, авторський знак, ISBN, ISSN, штрих-код, реєстрація видання, 
копірайт, обов’язковий екземпляр; 9) Медіа-портрет бібліотеки; 10) Відгуки і 
запитання. Крім того, сайт містить пошуковий рядок, за яким можна знайти ін-
формацію як на самому сайті, так і в мережі Інтернет. Створення власного сайту 
свідчить про високий та всебічний рівень обізнаності бібліотечних працівників та 
робить додаткову рекламу всьому університету. 
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Відповідно до інформаційних потреб освітнього процесу університету здійс-
нювалося оперативне інформаційно-бібліографічне інформування за загальноуніве-
рситетською темою «Науково-дослідна діяльність: питання організації, методології, 
правового регулювання», за загальнокафедральними темами «Болонський процес», 
«Кредитно-модульна система», за кафедральними темами «Фразеологія слов’янсь-
ких мов в аспекті лінгвокультурології та когнітивної лінгвістики», «Формування 
майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу до здійснення мораль-
ного виховання дошкільників», «Професійна підготовка вчителів у Республіці 
Кіпр». У системі вибіркового поширення інформації створюються інформаційні 
списки літератури за темами: «Проблеми інтеграції України до світового економіч-
ного та політико-правового простору», «Актуальні проблеми і питання медіа-
тексту», «Психолого-педагогічні засади підготовки практичного психолога», «Міс-
цеве самоврядування», «Органи державної влади», «Конституційний суд», «Муні-
ципальне право», «Права людини».  

Бібліотека надає широкий спектр інформаційно-бібліотечних сервісних по-
слуг, серед яких: вільний доступ до світових інформаційних мереж; електронна 
доставка документів; консультаційна допомога щодо пошуку та вибору джерел 
інформації; надання бібліографічних та фактографічних довідок; вибіркове по-
ширення інформації; надання інформації про склад бібліотечного фонду через 
довідково-пошуковий апарат. 

Одне з головних завдань наукової бібліотеки – формування бібліотечного 
фонду відповідно до спеціальностей університету. Фонд бібліотеки має універсаль-
ний характер та щорічно комплектується сучасною вітчизняною та іноземною літе-
ратурою з економіки, права, історії, психології, філології, педагогіки, журналістики 
тощо. Наукова бібліотека має фонд цінних і рідкісних видань, активно формується 
фонд на електронних носіях інформації. Фонд періодичних видань становить понад 
350 назв, з них 116 фахових видань. Загальна забезпеченість навчальною літерату-
рою усіх спеціальностей становить 90 – 100 %.  

Наукова бібліотека МДУ – одна з найбільших бібліотек міста, що задово-
льняє найрізноманітніші наукові, навчальні, освітні, інформаційні та духовні 
потреби не тільки університету, а й багатьох мешканців Маріуполя. Багато уваги 
приділяє вихованню інформаційної культури студентів, прищеплює їм навички 
роботи з інформаційними ресурсами, популяризації бібліотечно-бібліографічних 
знань. Внаслідок впровадження кредитно-модульної системи навчання у студентів 
все більше виникає нагальна потреба звертатися до довідково-бібліографічного 
апарату бібліотеки на всіх носіях інформації, володіти методикою пошуку ін-
формації як у бібліотеці, так і за її межами, грамотно оформлювати списки лі-
тератури до курсових, дипломних робіт. Крім того, наукова бібліотека МДУ 
проводить теоретичні та практичні заняття зі студентами за темами «Інформа-
ційна культура читача», «Джерела пошуку інформації», «Довідково-бібліогра-
фічний апарат бібліотеки МДУ. Пошук інформації в системі Ірбіс», «Бібліогра-
фічний опис документів», «Ознайомлення з пошуком та науковою обробкою 
документальних джерел інформації», «Система реферативних журналів Украї-
ни, галузеві бібліографічні покажчики», «Бібліотечні класифікаційні системи 
ББК і УДК», «Вимоги до написання наукової роботи», «Науково-дослідна ро-
бота – перший крок до професорської мантії». Розроблено довідковий бюлетень 
«Електронний каталог та Електронна картотека статей: здійснення пошуку». 
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Культурно-просвітницька діяльність є також одним із напрямків роботи 
бібліотеки, яка координується з виховною роботою кафедр та спрямована на 
виховання гармонійної, свідомої щодо свого громадянського обов’язку, відкри-
тою до творчого розвитку особистості, на формування поваги до світової істо-
ричної спадщини та культурної спадщини українського народу. Значну увагу 
бібліотека приділяє організації та проведенню книжково-ілюстративних тема-
тичних виставок, виставок до знаменних дат, виставок творчих робіт студентів 
університету. Наприклад: «Соборність України: історична спадщина і виклик 
часу», «Українські пам’ятки історії та культури», «Початок друкування в Укра-
їні, або Деякі факти з життя українських книг», «Від язичництва до християнст-
ва: шлях до духовного становлення українського народу», «Безсмертне слово 
великого Кобзаря», «Мандрівка до витоків слов’янської писемності», «Гірка 
пам’ять літа 1941-го», «Великі українки», «Іван Котляревський – реформатор 
українського віршування» тощо. Протягом року бібліотекою проводяться понад 
80 книжкових виставок; за активної участі студентів літературні вечори, літера-
турно-музичні композиції, творчі зустрічі з письменниками, поетами, краєзнав-
цями, круглі столи та вікторини. 

Щодо науково-дослідної роботи, то вона спрямована на краєзнавство, на 
створення біографічних покажчиків, проведення соціологічних досліджень з ви-
вчення фонду та інформаційних потреб читачів. Так, було продовжено дослідження 
унікальних особливостей архітектури м. Маріуполя, що збереглися до нашого часу. 
За його результатами підготовлені статті у міську пресу та до другого випуску 
«Маріупольського краєзнавчого збірника», матеріали для телевізійної програми 
«Мариуполь. Былое». На замовлення редакції Енциклопедії сучасної України були 
надруковані статті «Діамантопуло Олександр Ахіллесович» та «Донецьке обласне 
грецьке видавництво». Робота щодо краєзнавчого напрямку була відзначена грамо-
тою за участь у міському конкурсі фотографій архітектури Маріуполя «АрхіЄвро» 
у межах проекту «ЄвроАзов’є» та дипломами лауреатів за участь у проекті «Школа 
гідів-волонтерів». 

Працівниками бібліотеки складаються бібліографічні покажчики серій 
«Праці вчених МДУ», «Публікації кафедр МДУ», видано перший довідковий бю-
летень з архітектури Маріуполя. Разом з краєзнавчим музеєм міста продовжено ро-
боту над створенням бібліографічного покажчика «Краєзнавці Маріупольщини». 

Для вивчення якості наданих інформаційних послуг проводилося соціо-
логічне дослідження «Інформаційно-бібліографічні послуги бібліотеки МДУ», 
за результатами якого були розроблені заходи щодо покращення надання інфо-
рмаційних послуг. 

Важливим напрямком роботи наукової бібліотеки є співпраця та розвиток 
партнерських стосунків з кафедрами університету, іншими бібліотеками, уста-
новами, організаціями міста, регіону, країни, зацікавленими у спільному фор-
муванні та використанні інформаційних ресурсів, а також у професійному, 
культурному, документальному обміні. Зараз бібліотека співпрацює з міськими 
бібліотеками зі створення Корпоративної бази даних періодичних видань, з На-
уково-технічною бібліотекою ПДТУ з методичних питань, Історичною бібліотекою 
імені М. Грушевського (м. Маріуполь) з питань обміну повнотекстовими електро-
нними ресурсами з історії архітектури міста; з ДНПБ імені В. О. Сухомлинського у 
створені системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки і 
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освіти України; Маріупольським краєзнавчим музеєм, Маріупольською спілкою 
молоді тощо. 

З плином часу завдання бібліотеки неминуче змінювалися та коригували-
ся відповідно до змін у сучасному суспільстві, і на сьогодні вони трактуються 
так: удосконалення бібліотечно-інформаційних послуг, забезпечення доступу 
читачів бібліотеки до вітчизняних та зарубіжних інформаційних ресурсів на під-
ставі використання мережевих технологій; організація якісного бібліотечного, до-
відково-бібліографічного, інформаційного обслуговування; комплектування фонду 
та його зберігання; удосконалення довідково-бібліографічного апарату бібліотеки 
на всіх носіях інформації; виховання бібліотечно-бібліографічних знань та інформа-
ційної культури у студентської молоді; культурно-просвітницька діяльність; науко-
во-дослідна діяльність. А послугами бібліотеки користуються вчені, викладачі, 
співробітники та студенти МДУ. Колектив наукової бібліотеки МДУ робить усе, 
щоб теперішнє студентів стало яскравою сторінкою не лише їхнього життя, а й лі-
топису всього Маріупольського державного університету. 

Таким чином, розглянувши наукову бібліотеку МДУ, можна зробити на-
ступні висновки – будь-яка сучасна бібліотека має всі ознаки інформаційного 
осередку, де головною функцією є «пошук нових підходів до організації основ-
них напрямків діяльності, використання інновацій у поєднанні із практичним до-
свідом тощо. Усі бібліотеки ВНЗ є скарбницею інтелектуального, культурного та 
духовного надбання людства. Діяльність тієї чи іншої бібліотеки потребує вра-
хування особливості сучасного стану інформаційних процесів у регіоні та країні, 
світових процесів бібліотечно-інформаційного розвитку» [17,  10]. Крім того, 
кожна бібліотека передбачає свою діяльнісно-орієнтовну роботу із впровадження 
інформатизації у своїй діяльності. 

На сучасному етапі розвитку суспільства відбувається переосмислення за-
вдань та функцій бібліотеки і перехід від управління масивами документів до 
управління потоками інформації. Сьогодні бібліотеки зі сховища друкованих до-
кументів перетворюються на автоматизовані інформаційні центри,  які забезпе-
чують доступ до інформації, незалежно від місця її створення та зберігання, і 
стають справжніми путівниками у світі інформаційних продуктів та послуг. 

Сучасні інновації спонукають бібліотеки здійснювати пошук інноваційних 
шляхів розвитку. Утім, запровадження корисного досвіду має відбуватися з ура-
хуванням вимог сучасності, готовності бібліотечних працівників до суттєвих 
змін професійного середовища і підвищення професійної компетентності. 

 
Література 

 
1. Блюменау Д. И. Информация и информационный сервис / Д. И. Блюменау. – Л.: Наука, 

1989. – 190 с. 
2. Блюменау Д. И. Современные методы библиотечно-информационного обслуживания 

(Проблемы анализа документов): учеб. пособие / Д. И. Блюменау, В. П. Леонов, А. В. Соколов. – 
Л.: ЛГИК, 1978. – 50 с. 

3. Минкина В. А. Библиографическое обслуживание в непрерывном образовании специа-
листов: дис... доктора пед. наук: 05.25.03 / В. А. Минкина. – К., 1993. – 580 с. 

4. Брежнева В. В. Информационное обслуживание: концепция сервисного развития / 
В. В. Брежнева. – СПб.: ГУКИ, 2006. – 332 с. 



 95 

5. Брежнева В. В. Информационное обслуживание: продукты и услуги, предоставляе-
мые библиотеками и органами информации предприятий: учеб.- практ. пособие / В. В. Бреж-
нева, В. А. Минкина. – СПб.: Профессия, 2004. – 303 с. 

6. Брежнева В. В. Информационное обслуживание: учеб. пособие / В. В. Брежнева. – СПб.: 
ГУКИ, 2002. – 48 с. 

7. Брежнева В. В. Информационное обслуживание. Продукты и услуги библиотек и 
информационных центров / В. В. Брежнева, В. А. Минкина. – СПб.: Профессия, 2006. – 304 с. 

8. Брежнева В. В. Информационные услуги: особенности и классификация / В. В. Бреж-
нева, В. А. Минкина // Современное библиотечно-информационное образование. – 1996. – № 
4. – С. 33–48. 

9. Брежнева В. В. От библиотечно-библиографического обслуживания к информаци-
онному сервису / В. В. Брежнева // НТИ. – 2003. – № 6. – С. 18–23. 

10. Калиберда Н. Ю. Библиотечно-информационное обслуживание: современные те-
нденции [Электронный ресурс] / Н. Ю. Калиберда. – Режим доступа:  
http://www.nbuv.gov.ua/articles/2005/05knjost.html.  

11. Дворкина М. Я. Библиотечное обслуживание как система: учеб. пособие / 
М. Я. Дворкина. – М.: МГИКИ, 1992. – 146 с. 

12. Дворкина М. Я. Библиотечное обслуживание: теоретический аспект / М. Я. Дворкина. – 
М.: МГИКИ, 1993. – 249 с. 

13. Дворкина М. Я. Информационное обслуживание: социокультурный подход / М. Я. Двор-
кина. – М.: Профиздат, 2001. – 111 с. 

14. Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства: навч. посібник / Г. М. Швецова-
Водка. – К.: Кондор, 2004. – 216 с. 

15. Шрайберг Я. Л. Мировые тенденции развития библиотечно- информационной 
сферы и их отражение на пространстве СНГ: ежег. докл. конф. «Крым», 2004 / Я. Л. Шрайберг. – 
М., 2004. – 28 с. 

16. Дрыгайло В. Г. Основы управления библиотекой высшего учебного заведения: на-
учно-практическое пособие / В. Г. Дрыгайло, Е. В. Башун, В. Н. Волынец. – К.: Либерия, 
2004. – 328 с. 

17. Кунанець Н. Е. Наукова робота бібліотеки вищого навчального закладу – вимога 
часу / Н. Е. Кунанець // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 4. – С. 9–12. 

18. Зернецька О. Бібліотеки як будівничі суспільства знань / О. Зернецька // Бібліотеч-
на планета. – 2006. – № 2. – С. 24–25. 

19. Бабич В. Роль бібліотек в інформатизації суспільства і підвищенні інформаційної 
культури / В. Бабич // Бібліотечна планета. – 1998. – № 1. – С. 17–20. 

20. Про бібліотеки і бібліотечну справу: закон України від 27 січня 1995 р. 
№ 32/95/ВР // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 39. – Ст. 557. 

21. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://www.ukrstat.gov.ua/. – Загол. з екрану. 

22. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.library.univ.kiev.ua. – Загол. з екрану. 

23. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://dajkg.com.ua/. – Загол. з екрану. 

24. Павленко Т. Сучасні тенденції розвитку бібліотек вищих навчальних закладів / 
Т. Павленко // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 4. – С. 24–29. 

25. Про затвердження Примірного положення про бібліотеку вищого навчального за-
кладу III–IV рівнів акредитації: наказ М-ва освіти і науки України від 6 серпня 2004 р. № 641 
// Інформація для бібліотек вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації / Наук. б-ка 
ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка. – Режим доступу:  
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/nakazmou.html. – Загол. з екрану. 

26. Наукова бібліотека Маріупольського державного університету [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://libr-margu.narod.ru/. – Загол. з екрану. 

27. Маріупольський державний університет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://mdu.in.ua/. – Загол. з екрану. 



 96 

УДК 7.078(930)(043) Наталія Анатоліївна Колосова 
кандидат історичних наук, доцент 
докторант Національної академії  

керівних кадрів культури і мистецтв 
 

ОСОБЛИВОСТІ МЕЦЕНАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОСКОВСЬКИХ 
КУПЦІВ-СТАРООБРЯДЦІВ ТА ЇХ РОЛЬ В КУЛЬТУРНОМУ  
РОЗВИТКУ РОСІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

 
Розглянуто особливості меценатської діяльності московських купців-старообрядців. 

Особливу увагу приділено їх колекціонуванню та меценатській діяльності у формуванні 
світових мистецьких колекцій. Досліджено діяльність купців-старообрядців та їх роль в 
культурному розвитку Росії кінця ХІХ – початку ХХ століття. 

Ключові слова: мистецтво, колекціонер, меценатство, колекції, мистецьки зібрання, 
пам’ятники старовини. 

 
The features of philanthropic activities of Moscow’s Old Believer merchants were 

studied. Special attention was paid to collecting and patronage in terms of world's art collec-
tions’ formation. The activity of Old Believer merchants and their role in the cultural devel-
opment of Russia in the late XIX - early XX century were researched. 

Key words: art, collector, patronage, collections, art collections, old relics. 
 
У XVII cтолітті з початком кризи суспільної свідомості Росія вступила в 

переломну епоху своєї історії, яка тривала все XVIII століття і певною мірою в 
XIX столітті. Цей час характеризувався в Росії багатьма новими суспільними 
явищами і процесами, властивими і західноєвропейському Новому часу. Одним 
з таких найважливіших феноменів стало створення національної промислової 
системи і формування підприємницького соціального шару. 

З кінця XVIII століття в Росії починає активно розвиватися таке суспільне 
явище, як меценатство мистецтву, наукам, культурі шляхом збирання великих 
бібліотек, колекцій, створення художніх галерей і театрів.  

Меценатство в Росії для підприємців насамперед було патріотичним  
обов’язком перед Батьківщиною. Вони вважали, що якщо Бог нагородив їх 
грошима з якоюсь метою, то цією метою була благодійна діяльність та допомо-
га ближньому своєму. Тобто в Росії було справжнє меценатство, коли люди же-
ртвували гроші на добру справу, не чекаючи взамін якихось певних почестей, 
вони робили це не для своєї слави. Саме це і було характерною рисою російсь-
кого меценатства, його моральною особливістю.  

Меценатство було широко поширене серед підприємців та мало певні іс-
торичні традиції. Можемо вважати, що соціокультурний розвиток Росії кінця 
ХІХ – початку ХХ століття суттєво вплинув на провідні верстви Росії, стиму-
люючи їх меценатську діяльність.  

Особливістю російського торгово-промислового середовища була під-
тримка різних культурних починань: Третьяковська галерея, Щукінський і Мо-
розовський музеї сучасного французького живопису, Бахрушинський театральний 
музей, зібрання російської порцеляни А.В. Морозова, зібрання ікон С.П. Рябу-



 97 

шинського, зібрання картин В.С. Гіршмана, Є.Л. Лосєвої і М.П. Рябушинського, 
приватна опера С.І. Мамонтова, опера С.І. Зиміна, Художній театр К.С. Алексеєва-
Станіславського і С.Т. Морозова. 

У сучасній історіографії активізувалося вивчення меценатської діяльності 
в Росії. Тенденції меценатства в російській культурі досліджували А. Аронов, 
П.А. Буришкін, В.П. Россохіна, Н.Г. Думова, приділяючи увагу, головним чи-
ном, аналізу діяльності колекціонерів та меценатів Росії другої половини ХІХ – 
початку ХХ століття.  

Персонологічне вивчення меценатів Москви здійснив Олександр Ліньков. 
У своїх роботах він досліджував історію козацтва, російський «срібний вік», зі-
брав унікальні архівні матеріали по персоналіях понад двох тисяч людей, які 
зробили значний вклад у розвиток російської культури. Особливу увагу приді-
лив російським меценатам та колекціонерам: Саві Морозову, Сергію Щукіну, 
Павлу Третьякову, Миколі Рябушинському та ще ста московським меценатам і 
колекціонерам. 

Мета статті – дослідити особливості меценатської діяльності старовірів 
купців-підриємців. 

Меценатство в культурному розвитку Росії сягає своїм корінням давнини, 
багате яскравими прикладами, дозволяє виявити очевидну спадкоємність доб-
рих діянь, витоки і тенденції російського меценатства. Союз підприємництва та 
благодійності простежується на прикладі багатьох відомих купецьких династій. 

Соціально-духовну еволюцію купця-мільйонера того часу добре відчув 
Ф. І. Шаляпін, який у своїй автобіографічній книзі «Маска й душа» так писав 
про це: «…Російський мужичок, вирвавшись із села змолоду, починає збивати 
своє благополуччя майбутнього купця або промисловця в Москві. Він торгує 
збитнем на Хитровому ринку, продає пиріжки на лотках, ллє конопляне масло 
на гречаники, весело викрикує свій товаришко і косим оком хитро спостерігає 
за стьожками життя, як і що зшито і що до чого як пришито. Непоказне життя 
для нього. Він сам часто ночує з волоцюгами на тому ж Хитровому ринку або 
на Пресні, він їсть тельбухи в дешевому шинку, вприкусочку п’є чайок з чор-
ним хлібом. Мерзне, голодує, але завжди веселий, не нарікає і сподівається на 
майбутнє ... А там дивись, у нього вже й крамничка або заводик. А потім, ма-
буть, він уже 1-ї гільдії купець. Зачекайте – його старший синок перший купує 
Гогенів, перший купує Пікассо, перший везе в Москву Матісса. А ми, освічені, 
дивимося з кепсько роззявленими ротами на всіх незрозумілих ще нам Матіс-
сів, Мане і Ренуарів і гугняво-критично говоримо: “Самодур ...”. А самодури 
тим часом потихеньку накопичили чудові скарби мистецтва, створили галереї, 
першокласні театри, набудували лікарень і притулків на всю Москву» [10]. 

До таких «самодурів» ми можемо віднести старовірів купців-підриємців, 
яким належало 60% російського капіталу. Вони своєю активною господарською 
діяльністю поповнювали прибуткову частину державного бюджету. Крім того, 
займалися благодійною та меценатською діяльністю: заснували такі театри Мо-
скви, як оперний Зіміна, драматичний Незлобіна, художній Сави Морозова. Ві-
домі своїм меценатством Василь Федулович Громов, Василь Олександрович 
Кокорєв, Сава Іванович Мамонтов, Маркови (Григорій Маркович, Костянтин 
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Григорович, Федір Григорович, Павло Костянтинович та ін.),родина Морозо-
вих, Рябушинських, Триндіних.  

Вчорашні кріпаки-мужики і дрібні торгаші з невідомих сіл вже через кі-
лька місяців після приїзду до Москви несподівано записувалися в третю, а то і в 
другу купецьку гільдію, для чого був потрібний капітал як мінімум в  4 – 5 тис. руб. 

Діяльність практично всіх підприємств, заснованих на початку XIX століття, 
в Москві старообрядцями, так чи інакше була пов’язана з обробкою льону, ви-
робництвом текстилю і, відповідно, його продажем. Мануфактури Михайла Ря-
бушинського і Сави Морозова одними з перших почали застосовувати для 
обробки льону машинне виробництво. Це дозволило їм значно підвищити якість і 
асортимент тканин, які стали користуватися величезним попитом на внутріш-
ньому ринку країни. Так Морозови та Рябушинські стали текстильними магна-
тами і мультимільйонерами. 

Однак спадкоємці купців-старообрядців були вже більшою мірою купця-
ми, ніж старообрядцями. Вони отримували чудову освіту, колекціонували жи-
вопис, предмети мистецтва і видавали газети. Вірність старообрядництва вони 
зберігали в основному з поваги до батьків. Як писав Д. Толоконніков, потомок 
династії Рябушинских, що більша частина меценатів того часу були старообря-
дцями: «Історія старообрядництва вельми повчальна. Широко відомі імена ку-
пців Морозових, Кузнєцових, Рябушинських, Рахманових, Шибаєвих і так далі. 
Хочу звернути вашу увагу на те, що ці люди – творці. У них жив інший дух. І 
ними керувала не жага багатства. Вони створювали не капітали, а в першу чер-
гу – виробництво: заводи, мануфактури. Створювали і міське середовище: жит-
ло, училища, лікарні. Характерний приклад такого купця-творця – Арсеній 
Іванович Морозов. Те, що було побудовано при ньому, до цих пір складає ос-
нову міського господарства в нинішньому підмосковному Ногінську (спершу 
називався Богородськом). Навіть трамвайну лінію, єдину на все Підмосков’я, 
провів він, електрифікував старообрядницькі села за десять років до “лампочки 
Ілліча”. Це людина, що володіла величезними коштами, проте постійно відчу-
вала себе в боргу перед Батьківщиною, перед Богом і людьми, і працювала, по-
вертаючи цей борг тим, що давала людям робочі місця, будувала храми і 
лікарні, жертвувала нужденним, давала освіту дітям робітників. Це був норма-
льний шлях розвитку відносин багатства і бідності, пов'язаний з високою релі-
гійністю і моральністю» [3]. 

Родини Щукіних, як і більшість московських купецьких кланів, належали 
до старообрядництва. Вони здавна торгували мануфактурним товаром у містеч-
ку Боровське під Калугою. У другій половині XVIII століття, при Катерині II, 
перший Щукін – Петро – наважився покинути насиджені місця. Разом із сином 
Василем він відправився на пошуки успіху до Москви, став торгувати і мало-
помалу почав завойовувати тверді позиції в купецькому середовищі. Згодом 
сім’я Щукіних посіла провідне місце в торгово-промисловій Москві, була зара-
хована до найпроцвітаючого московського купецтва. 

Навесні 1905 р. Петро Іванович подарував Історичному музею «власне 
своє володіння: землі з будинком та іншими житловими та нежитловими будів-
лями, із зібранням старовинних російських та іноземних речей, східною колек-
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цією, картинною галереєю, зібранням малюнків і гравюр, бібліотекою, рукопи-
сним архівом, з меблями і всією обстановкою».  

Перелік подарованої Історичному музею колекції налічував 23911 оди-
ниць. Причому під деякими з цих номерів значилися цілі комплекси предметів 
старовини і документів. Щукінське зібрання збагатило практично всі відділи 
Історичного музею, а один з головних скарбів Петра Івановича – колекція сріб-
них виробів – далеко перевершував і за обсягом, і за якістю комплект російсь-
кого срібла, яким володів імператорський музей.  

Брат Петра Івановича Щукіна – Сергій Іванович – теж займався колекціо-
нуванням. Свою багатющу колекцію він подарував місту Москві. За порадою 
сина (Івана Сергійовича) заснував (пожертвувавши, за свідченням Білого, 200 
тис. руб.) Інститут психології при Московському університеті – установу абсо-
лютно нового в Росії профілю. Знаменно, що новаторські прагнення Щукіна, 
які так яскраво проявилися в колекціонуванні живопису, дали себе знати і на 
ниві його благодійної діяльності. Розглядаючи меценатську діяльність та коле-
кціонування Сергія Івановича Щукіна та його роль у культурному розвитку Ро-
сії (кінець ХІХ – початок ХХ століття) можна сказати, що особливу увагу він 
приділяв меценатській діяльності у формуванні світових мистецьких колекцій.  

Слід звернути особливу увагу на родинне меценатство купців-старообрядців. 
Так, меценатська діяльність родини Морозових зробила великий вклад у розви-
ток російської культури та у формування світових мистецьких колекцій. 

Варвара Олексіївна Морозова – хазяйка морозовської Тверської мануфак-
тури, мільйонерша, активно займалася благодійною та меценатською діяльніс-
тю. Про її благодійну діяльність Н. Думова писала: «Варвара Олексіївна була 
відома своєю широкою благодійною діяльністю. Цю традицію вона винесла з 
рідного дому: на кошти Хлудових утримувалися богадільні, безкоштовні квар-
тири для бідних, дитяча лікарня, лікарняні палати для невиліковно хворих жі-
нок, реміснича школа. 

В.О. Морозова заснувала і фінансувала цілу мережу благодійних установ 
при фабриках Товариства Тверської мануфактури: лікарню і пологовий приту-
лок, аптеку, “санаторію”, притулок для сиріт, колискову (так називалися тоді 
ясла), богадільню, притулок для хроніків, будинок піклування, училище, школу 
рукоділля, бібліотеку. Вона вважала себе добродійником робітників» [1, 68]. В 
збережених в архіві відомостях за 1908–1909 звітний рік вказано, що на благо-
дійні установи нею витрачено 81,5 тисячі рублів. 

Крім того, Морозови щедро роздавали посібники для навчання дітям 
службовців і робітників мануфактури. У 1911–1912 рр., наприклад, загальна 
сума їх становила 4045 руб. 

Під час Першої світової війни при мануфактурі на їх кошти був влашто-
ваний лазарет для поранених і хворих вояків, допомоги сім’ям, покликаних в 
армію. До 1 жовтня 1914 р. грошова допомога надавалася 943 сім'ям, до 1 квіт-
ня 1915 р. – вже 1260, а до 1 листопада – 1595 сім’ям; за цей період на допомогу 
було витрачено понад 23 тис. руб. 

Розглядаючи різні форми громадської і приватної благодійності В.О. Моро-
зової, звернемо особливу увагу на її меценатську діяльність. Як згадує Марга-
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рита Кирилівна Морозова, дружина старшого сина Михайла Абрамовича, її 
свекруха «завжди намагалася допомогти великими сумами грошей у тих спра-
вах, про які Лев Миколайович Толстой просив її»; вона пожертвувала 50 тис. 
руб. на будівництво в Москві на Міуській площі народного університету, осно-
вні кошти на створення якого заповів інший ліберальний меценат – Альфонс 
Леонович Шанявський. 

У Москві В.О. Морозова побудувала ремісниче училище, початкову шко-
лу, була членом «Товариства допомоги неповнолітнім, які звільнилися з місць 
ув’язнення». «Одним з її головних створінь, – писав П.А. Буришкін, – були так 
звані Пречистенські курси для робітників, які з плином часу стали головним 
центром для освіти московських робочих мас». Курси були відкриті в орендо-
ваній В. О. Морозовою будівлі на Пречистенці в 1897 р. і користувалися вели-
кою популярністю. У дні, коли оголошувався прийом слухачів, біля дверей 
вишиковувалися довжелезні черги – в інші роки кількість робітників, що при-
ходили вечорами слухати лекції, досягала 1,5 тис. 

Завдяки пожертвам В.О. Морозової (близько 50 тис. руб.) було створено 
першу в Росії безкоштовну бібліотеку-читальню ім. І.С. Тургенєва, яка містила 
3279 томів. Любов до книг Варвара Олексіївна успадкувала від батька – Олексія 
Івановича Хлудова, першого голови Московського Біржового комітету. Він не 
здобув ніякої освіти, але був обдарований від природи великими здібностями і 
розвивав їх самостійно: збирав давньоруські рукописи (в колекції їх налічува-
лося 430) і стародруків – 624. Йому вдалося придбати найцінніші екземпляри 
творів Йосипа Волоцького, Максима Грека, Іоанна Дамаскіна в перекладі із 
власноручними позначками князя Курбського. Це зібрання за заповітом Олексія 
Івановича склало основу Хлудовської бібліотеки при Микільському єдиновірчесько-
му монастирі в Москві (пізніше воно було передано до Історичного музею) [1, 71]. 

Син В.О. Морозової – Михайло – активно займався благодійністю, жерт-
вуючи великі суми для притулків і лікарень Відомства імператриці Марії. Він 
виділив 15 тис. руб. на будівництво притулку для невиліковних хворих і на ко-
ристь бідних москвичів. Багато років Михайло Абрамович був старостою Ус-
пенського собору в Кремлі, витрачав великі кошти на його оздоблення і ремонт, 
працював над його історією. 

Про меценатську діяльність родини говорить той факт, що близько 13 % 
усіх витрат становили «благодійні суми» – 26111 руб. 10 коп., із них 2162 руб. 
10 коп. – по Великому Успенському собору в Кремлі. 

Дружина Михайла Морозова – Маргарита Кирилівна Морозова – була гро-
мадським діячем, меценатом науки і мистецтв, власницею видавництва «Шлях», 
фінансувала журнал «Новий шлях», «Московський тижневик». 

Чималі суми подружжя Морозових жертвували на потреби консерваторії: 
за меблі для неї сплачено 7 тис. руб., близько 2 тис. – «за учнів у консервато-
рії»; 560 руб. виділено Строгановському художньому училищу; 145 руб. – на 
подарунки артистам М.П. і О.О. Садовським. Морозов взяв на себе також ви-
трати з влаштування залу грецької скульптури у споруджуваному в Москві Му-
зеї витончених мистецтв (27 тис. руб.). Творець музею І.В. Цвєтаєв писав у 
щоденнику: «Зробив це Михайло Абрамович легко і скоро, не змушуючи і од-
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нієї хвилини просити себе». Так, відомий диригент В.І. Сафонов за допомогою 
М.А. і М.К. Морозових організовував музичні концерти. А після смерті Сєрова 
М.К. та І.А. Морозови внесли по 5 тис. руб. у фонд, зібраний кількома московсь-
кими меценатами для забезпечення його сім’ї. 

Як писала Н. Думова, що через сім років після смерті Михайла Морозова, 
Маргарита Кирилівна зробила вчинок високого громадянського значення: від-
повідно до бажання чоловіка вона передала зібрану ним колекцію картин і ма-
люнків в дар Третьяковській галереї. 22 лютого 1910 р. В.О. Сєров писав 
Й.С. Остроуховій (обоє були членами опікунської ради галереї): «Дня 4 – 5 то-
му запросила мене Маргарита Кирилівна і урочисто заявила, що вона віддає га-
лереї зібрання Михайла Абрамовича за винятком кількох речей, які вона поки 
залишає за собою». Було передано 83 полотна. Цінність дару, писав її син Ми-
хайло Михайлович, «якщо не помиляюся, була визначена ледь не в мільйон ру-
блів золотом». Він повідомляв також, що деякі картини були пожертвувані 
матір’ю в ряд провінційних музеїв. Принаймні один з них відомий: коли в 1910 р. у 
В’ятці відкрився художньо-історичний музей, частина його експонатів була 
отримана в дар від М.К. Морозової: ескіз до «Боярині Морозової» Сурикова, 
твори Коровіна, Нестерова, Архипова, Васнецових та інших – всього дванад-
цять полотен. 

Іван Морозов був усього на рік молодший від брата (він народився у 
1871 р.), але значною мірою відрізнявся від Михайла. Це відчувалося навіть у 
його зовнішньому вигляді, яке було донесено до нас пензлем Сєрова. Навчався 
Іван у Цюріхському політехнікумі і відразу ж після його закінчення, поселив-
шись в Твері, приступив до управління мануфактурою. 

Іван Морозов брав участь у великих благодійних акціях на ниві Москов-
ського товариства охорони здоров'я і освіти. На їх з братом Михайлом пожерт-
вування був побудований лікувальний корпус для хворих на рак у спорудженій 
на кошти купецтва клініці при Московському університеті на Дівочому полі (за 
спогадами В.П. Рябушинського, вона являла собою ціле місто). Поряд з іншими 
великими московськими підприємцями (О.С. Вишняковим, В.П. Рябушинським, 
А.Л. Кноповим та іншими) Іван Абрамович Морозов входив до опікунської ра-
ди Московського комерційного інституту, заснованого у 1907 р. для забезпе-
чення російської промисловості і торгівлі кваліфікованими кадрами. Іван 
Абрамович продовжував (хоча і в меншому обсязі, ніж мати та брат) філантро-
пічні традиції сім'ї.  

Родина Рябушинських теж походила зі старообрядців і займалася благо-
дійною та меценатською діяльністю. 

Сім’ю мільйонерів Рябушинських добре знали в Москві. Їх капітал був 
значний. Деякий відсоток з нього Рябушинські відраховували на благодійні ви-
трати: на лікарню, богадільню, ясла і школу при фабриці. У 1891 р. Павло Ми-
хайлович відкрив у приміщенні батьківського дому в Голутвінском провулку 
народну їдальню (він заповів кошти на безкоштовне харчування там трьохсот 
людей щодня). У 1895 р. в будинку, крім їдальні, було влаштовано притулок 
імені П.М. Рябушинського «для вдів і сиріт московського купецького і міщан-
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ського станів християнського вероісповідання». На відміну від Щукіна і братів 
Морозових, що захоплювалися французьким художнім авангардом, Микола 
Павлович Рябушинський пов'язав свою меценатську діяльність з вітчизняним 
образотворчим мистецтвом, з тим його напрямом, який орієнтувався на модні 
тоді ідеї символізму. Він прагнув стати організуючим центром цього нового 
напрямку, підняти його значення і авторитет в художньо-культурному житті 
Москви. 

За свій кошт М. Рябушинський видавав журал «Золотое руно». Намагався 
наслідувати Дягілєва, ідучи його стопами не тільки у виданні журналу, але і в 
організації та устрої художніх виставок. Першим його досвідом на цьому по-
прищі була виставка «Блакитна троянда», яка ввійшла в історію російського 
мистецтва срібного століття. І звичайно він Микола допомагав художникам. 

Після Жовтневої революції 1917 р. усі брати Рябушинські опинилися за 
кордоном. Павло, Сергій, Володимир і Дмитро оселилися у Франції, Степан – в 
Італії, Михайло – в Англії. Сума, яка була на їх зарубіжних рахунках (судячи з 
листа, що зберігся в архіві Сергія Павловича, – близько 500 тисяч фунтів стер-
лінгів), дозволила відкрити в кожній з цих країн магазин або банк. Звичайно, 
масштаби підприємницької діяльності Рябушинських в еміграції неможливо 
навіть віддалено порівняти з тим, що у них було на батьківщині, але в перші ро-
ки на чужині справи йшли непогано. У той період брати могли навіть займатися 
благодійністю – відкрили будинок для престарілих емігрантів у містечку Аріан. 

Отже, список меценатської діяльності підприємців-старовірів дуже вели-
кий. Не будемо нагромаджувати такими даними нашу роботу, лише звернемо 
увагу на те, що вони можуть слугувати яскравим прикладом для наслідування 
сьогоднішнім підприємцям. 
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ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 
В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ 
 
У статті надається аналіз естетичної реальності сценічних видів мистецтв, яка в 

контексті еволюції образного простору театру стає тією константою, що визначає жа-
нрово-стильову специфіку культуротворення. Театр визначається як «посередник» 
між особистістю і суспільством.  

Ключові слова: театр, сценічні види мистецтв, стиль, жанр. 
 
The analysis of aesthetically beautiful reality of stage types of arts, which in the con-

text of evolution of vivid space of theater becomes a that constant which determines the 
genre and stylish specific of cultural creation is given in the article. A theater is determined 
as a «mediator» between personality and society.  

Key words: theater, stage types of arts, style, genre. 
 
Розвиток театру початку ХХІ століття визначається загальним соціокуль-

турним контекстом, соціальними і специфічно-художніми умовами, що особли-
во інтенсивно змінюються з огляду на радикальні перетворення у сфері культури, 
які не можуть не впливати на характер функціонування як усієї системи театра-
льної культури загалом, так і театрального мистецтва зокрема.  

Сучасний стан українського театру варто розглядати з урахуванням його 
історичної генези тих його засад, які формувались під впливом театральної ес-
тетики Леся Курбаса і нових постмодерністських традицій. Український пошу-
ковий театр кінця ХХ століття зосередив свою увагу на поверненні до традиції 
найпотужніших символів своєї культури, що протягом останніх століть стали 
дефіцитними. 

Проблема аналізу інституалізації естетичного простору театральних сис-
тем визначалася переважно у роботах П. Паві, Ю. Бобошко, М. Корнієнко, 
О. Красільникова, І. Мельникова, Ю. Станішевського, адже це естетичні розві-
дки, орієнтовані на конкретні практики культури.  

Метою даної статті є культурологічний аналіз еволюції сценічної дія-
льності в контексті сучасної культури як феномена інституалізації естетичної 
реальності театру.  

Функціонування театру як інституту театральної діяльності, театральної 
реальності як особливої сфери суспільства відбувається на перетинах складної 
мережі як загальних суспільних, так і специфічних художніх відносин. Театр як 
такий, що трансформує (відповідно до мети і функцій своєї діяльності) всю сис-
тему соціальних відносин, за їх допомогою включається в мережу інших взаємо-
діючих соціальних інститутів, відіграє в них свою роль і набуває свого статусу. 

З огляду на соціальну організацію суспільства театр постає як соціальний 
інститут, що становить основу формування театральної сфери, має свої специ-
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фічні закономірності формування та є своєрідним різновидом соціально-художньої 
практики. Особлива «соціологічність» театру пояснюється, насамперед, його 
природою і функціями. 

За своїм призначенням театр покликаний бути посередником між особис-
тістю і суспільством, відображати їх соціальні і художні потреби, бути засобом 
взаємовизнання і взаємопристосування, як і формою пошуку і випробування 
нових стилів поводження і не лише її стандартів, а й сенсожиттєвих цінностей і 
навіть ідеалів життя. Тому сама життєподібність театру є соціальною, оскільки 
в театрі є багато від усталеності соціальних форм буття. 

Театр як соціально-культурний інститут вирізняється тим, що як система 
загалом та у функціонально окремих одиницях (окремий театр) він є в своїй ос-
нові своєрідним видом духовного, художнього виробництва, колективним за 
своєю формою і художньо-синтетичним, здатним всебічно і цілісно художньо 
моделювати суспільство, бути його художньою формою. Ця соціальна уподіб-
неність і художня цілісність (з використанням інших видів мистецтва) впливає 
на визначення місця театру як соціального інституту в системі мистецтва. 

Саме міграція театру як художньої системи пов'язана із зміною його ролі 
як соціального інституту, зміст якого визначається тими функціями, які він ви-
конує в суспільстві. 

Варто відзначити, що специфіку кожного соціального інституту визначає 
не мета, а функція задоволення колективних суспільних потреб, що розрізня-
ються способом їх задоволення і характером домінуючих функцій, властивих 
даному інституту. Головними його соціальними функціями є: репродуктивна 
(відтворювальна), комунікативна (спрямована на інституалізацію суспільного 
спілкування), регулятивна, адаптивна, інтегративна, диференційна (спрямована 
на зміцнення і підтримку розбіжностей), соціалізуюча, гедоністична і продук-
тивна [3, 47]. Однак залежно від історично сформованих потреб суспільства і, 
особливо, в театральному мистецтві, порядок їх домінування в кожну епоху є 
різним. Базовим же принципом є врахування художньої специфіки предмета те-
атру. Відповідно до специфіки даного виду мистецтва і цілісного мистецького 
твору як певної художньої моделі дійсності, форма якої освоюється шляхом ху-
дожнього пізнання і переживання, ієрархія його функцій є умовною, бо кінце-
вим ефектом є одночасне задоволення кількох потреб. 

Найважливішим суб’єктом, партнером, без якого театр не може функціо-
нувати і якому він має завдячувати своєю діяльністю, є, насамперед, публіка – 
полюс і потенціал соціально-театральних художніх потреб. Саме публіка за 
принципом зворотного зв'язку наповнює змістом і значною мірою своєрідно 
програмує діяльність театру як соціального інституту та критика як посередник 
між театром, публікою і суспільством. Такій інституалізації театру сприяє ін-
ститут держави та загалом інституціональний порядок, що підтримує (чи не 
підтримує) театр. 

При вивченні функціонування сучасного українського театру слід врахо-
вувати його пов’язаність з таким інститутом, як сім’я (усталеність традиції від-
відування театру). Важливо також враховувати своєрідність культурної ніші, 
яку займає театр у суспільстві, державі і в культурному середовищі, «попит» на 
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нього, що виявляється в своєрідності його функцій у кожну епоху по-різному. 
Особливість сучасного стану розвитку українського театру полягає в появі ще 
одного суб’єкта, причетного до функціонування театру. Це інвестор: спонсор, 
меценат, благодійник. 

Функціонування і розвиток театру відбувається в системі соціальних теа-
трально-художніх відносин між суб’єктами цього процесу, визначена сукупність 
яких повинна бути доповнена, тому складовими системи є такі взаємопов’язані 
елементи: 

– професійні театрально-художні стосунки в самому театральному вироб-
ництві, що включають в себе взаємодію різного типу творчих і допоміжних 
суб’єктів як елементів досить складної підсистеми (управлінські стосунки – 
«адміністрація» – «трупа», творчі стосунки – «художній керівник – трупа», «ре-
жисер – актор», «провідні актори – інші актори» та ін.); 

– суспільно-художні театральні відносини (базовий системоутворюючий 
взаємозв’язок «театр – публіка»); 

– суспільно-ідеологічні державницько-інституційні зв’язки (між двома 
соціальними інститутами на рівні їх соціальних організацій – «театр – держава», в 
т. ч. типу «театр – цензура»); 

– суспільно-функціональні («посередницькі») театральні відносини («театр – 
критика», «театр – громадськість», «театр – засоби масової комунікації»); 

– театрально-педагогічні, просвітницькі та інші «обслуговуючі» відноси-
ни («театр – школа», «театр – театральні навчальні заклади» тощо); 

– театрально-міжмистецькі, інституційні, комунікативні відносини і 
зв’язки («театр – література (драматургія)», «театральна спілка – спілка компо-
зиторів» та інші); 

– театрально-інституційні зв’язки між театрами різного типу (державни-
ми, приватними, акціонованими, самодіяльними тощо); 

– суспільно-інвестиційні, в тому числі – комерційні, благодійницькі чи 
контрактні взаємини зацікавлених сторін. 

Регулюються зазначені відносини системами специфічних норм для під-
систем художнього виробництва (творчості), забезпечення обігу і споживання. 
Норми, що регулюють творчий процес, включають в себе формальні вимоги до 
майстерності та мистецькі зразки. Евристичні норми регулюють ставлення митця, 
творчої підсистеми до світу, включають в себе норми добору, оцінювання та ін-
терпретації дійсності як основи творчого напряму (романтизм, класицизм) [3]. 

Норми сфери обігу регулюють взаємовідносини митців і персоналу, за-
йнятого виведенням, реалізацією і закріпленням результатів художнього виро-
бництва. Система споживання трансформується відповідно до зміни та новацій 
у художній творчості, оскільки кожен новий напрям у мистецтві створює нові 
способи сприймання і механіку споживання [1]. 

У самостійну підсистему історично виокремлюється художньо-театральна 
критика, що забезпечує розвиток і стабільність самого театру. Критика виконує 
інтеграційну і координуючу функції, встановлюючи загальнозначущі критерії 
оцінок творів мистецтва і приводячи до відповідності норми творчості і норми 
сприймання мистецтва, суттєво впливаючи на сферу обігу, на відносини митця 
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з іншими учасниками театрального життя. Вона забезпечує зворотний зв'язок 
між усіма підсистемами театру і самим театром, а також суспільством загалом, 
сприяючи переданню духовних цінностей суспільству та забезпечуючи безпе-
рервність художнього розвитку. Така «нормативна база» театру як соціокультур-
ного інституту дозволяє глибше зрозуміти зміст театрально-художніх відносин як 
статусно-рольової системи, що забезпечує не лише функціонування театру, а й 
форми визнання суспільством митців. 

Система соціальних відносин у сфері театральної культури, якщо її пода-
ти в кількісних та якісних показниках і характеристиках, дозволяє визначити 
стан буття театру як соціального і соціокультурного інституту. Загалом у кожну 
епоху міра розвитку елементів системи, їх поєднання, функціональна відповід-
ність чи розлагодженість буде якісно різною і дозволятиме виявити не лише 
критерій ефективності функціонування театру, а й окреслити найважливіші йо-
го проблеми. 

Не характеризуючи усіх суб’єктів театральних і довкола театральних сто-
сунків, підкреслимо, що визначальними системоутворюючими елементами ба-
зового характеру є відносини «театр – публіка», а їх системоорганізуючою осно-
вою – суспільна і художньо-театральна потреба, що надає художнього змісту і 
соціальної енергії взаємного зближення зазначеним суб’єктам та «пульсує» в 
усій функціонуючій системі детерміновано, маючи свою специфіку в митця та 
публіки. 

Цінності і норми театральної діяльності на рівні соціального інституту 
диференціюються залежно від становища і місця суб’єкта в суспільстві (театра-
льний працівник, критика, публіка тощо), а їх специфіка в кожну епоху офіційно 
відображена в «міністерських» положеннях про театр і в статутах театральних 
товариств і спілок. 

Отже, можна зробити висновок, що театр як соціокультурний інститут 
характеризується такими особливостями: 

– загалом, за аналогією з іншими соціальними інститутами духовної сфе-
ри, театр як соціальний інститут є специфічною системою, що забезпечує його 
функціонування і розвиток; 

– на відміну від інших соціальних інститутів мистецтва він має стабіль-
нішу і соціально-закріплену структуру, в якій театр виокремлюється як функці-
онуюча соціальна установа та театральний колектив, в якому відбуваються 
творчі процеси; 

– йому притаманне органічне поєднання естетично-художньої комуніка-
тивної і соціалізуючої функцій, відлагодження соціально-ціннісного ставлення 
до дійсності, створення ціннісно-нормативного блоку регулювання; 

– він має розвинену систему соціальних відносин як усередині театру, так 
і у зв’язках із соціумом; 

– за своїми соціальними і художніми нормами в ньому вирізняються три 
підсистеми: «театрально-художнє виробництво» (творча театральна діяльність), 
«підсистема забезпечення функціонування театру в суспільстві» та «театраль-
но-художнє споживання, освоєння вистав фахівцями і публікою». 
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З огляду на художньо-естетичні засоби функціонування театру як носія 
специфічної театрально-художньої культури варто визначити та проаналізувати 
специфіку естетичної реальності в театральному мистецтві. 

Еволюція театрального мистецтва свідчить про наявність у театрі числен-
них художніх форм, кожна з яких розвивається за власними законами. Проте, як 
свідчить досвід, не всі художні форми в якості сценічних експериментів в істо-
рії театру стали надбанням художньої культури. Одні залишилися на рівні екс-
периментів, інші знайшли своє вираження в обрядах, народному фольклорі, 
релігійних ритуалах. Отже, театральні експерименти стають високим мистецт-
вом в разі досягнення ними художньої досконалості, іншими словами, естетич-
ної реальності. 

Категорія «естетична реальність» в рамках арт-сцени потребує аналізу її 
сутнісних засад, які є предметом вивчення спеціальних досліджень та узагаль-
нень, теоретичних доробок, а також у контексті дослідження природи театру як 
одного із синтетичних видів мистецтва. 

Аналізувати театр варто за умови його розщеплення на окремі елементи, 
зокрема – образотворча, музична, поетична творчість, пластика людського тіла, 
голосу. Кожен з цих елементів цілком правомірно тяжіє до самозначущості та 
повноти художнього вияву, наприклад, слово, з одного боку, повинне досягти 
найвищої виразності звучання, а з іншого, воно не змогло б донести почуття й 
думки, коли б не було значущою складовою органічної дії, поведінки, обставин 
і середовища.  

Дослідження естетичної реальності театральних форм здійснюється на 
основі пошуків спільних ознак, інваріантів, що специфічно виявляють себе в 
складних сплетіннях і взаємозв'язках, тобто синестезійності, коли набувають 
справжньої органіки рухомість простору, звучання, пластика, дія, сповнені зов-
нішньої експресії, внутрішнього глибинного стану. 

У проблемі естетичної реальності мистецтва і зокрема естетичної реаль-
ності театру важливою є динаміка її народження в мистецтві. Звісно, що естетична 
реальність не зводиться до життєвої цінності мистецтва, яка народжується в буден-
ній свідомості і залежить від суб'єктивних поглядів на мистецтво чи авторів, чи 
художників, чи глядачів. Важливішим є дослідження особливих естетичних і 
філософських засад у мистецтві, які дозволяють його характеризувати з боку 
естетичної реальності. В сучасній теоретичній думці словосполученням «філо-
софія театру» розкривають сутність певної постійної домінанти як монолітного 
«залишку», який не зникає, і відкривається при абстрагуванні від того, що в 
ньому змінюється в просторі і часі, що може бути то тим, то іншим, пов'язаним 
з певним станом театру тієї чи іншої епохи, із своєрідністю хисту того чи іншо-
го митця, з його суб'єктивними творчими пристрастями. І все те мінливе, непе-
редбачуване не створить театру, якщо бракує постійної «домінанти». Якщо цю 
«домінанту» ігнорують, то представлене мистецтво набуває спотвореного вигляду. 

Сама сутність драми (і її втілення) містить у собі глибинні витоки філо-
софування через наявні в ній інтерпретативні та світоглядні критерії, діалекти-
ку конфліктності та її розв’язання в боротьбі характерів. Кожен значний 
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драматичний твір і вистава на його основі – цілий світ ідей, переконань, інтеле-
ктуальна напруга в оздобленні розважальних, виражальних за своєю пластичні-
стю і динамікою захопливих сцен. Однак не лише в цьому сутність театру. 
Об’єктивна передумова природи театру зумовлює художньо-естетичний підхід 
до аналізу театру як одного з видів мистецтва. 

Ідеал є результатом здійснення суб’єктивно-об’єктивних чинників твор-
чого процесу. Суб’єктивні чинники – це характер, настрій, воля художника, йо-
го ставлення до світу, до зображених подій. Тут можуть бути і деякі приховані 
моменти, які важко пояснити та зрозуміти, які народжуються інтуїтивно (В. 
Брегадзе). Через ці чинники встановлюється авторський погляд на прекрасне 
мистецтво. Причому суб’єктивні чинники відіграють важливу роль не лише в 
процесі народження твору мистецтва, а й у процесі сприймання. Зокрема, ко-
жен глядач у театрі теж має власні погляди на художню цінність мистецтва, хо-
ча осягнути естетичну реальність мистецтва здатен не кожен. Як зазначає 
Р.П. Шульга, естетична реальність досяжна лише художньо освіченій особис-
тості, при тому, що споживацьке сприймання поширене носіями з буденною 
свідомістю [4, 94].  

Складність проблеми естетичної реальності полягає в її досить широкому 
розумінні. Естетична реальність може бути характеристикою взагалі мистецтва, 
його специфікою, а також може мати вужче значення, коли мова йде про ознаки 
довершеності мистецтва, його вищої естетичної оцінки (І. Роднянський). Отже, 
естетичну реальність потрібно розглядати в системі мистецтва, а не зводити її 
до його специфіки. 

Естетична реальність у значенні високої досконалості мистецтва пов’я-
зана з оцінюванням твору мистецтва. У цьому значенні вона виступає як крите-
рій цінності мистецтва, як термін, рівнозначний прекрасному в мистецтві. Ще 
Аристотель вважав, що прекрасне безпосередньо стосується трагедії, що пре-
красне мистецтво визначається досягненням цілого. Ціле – це певна впорядко-
ваність, що має початок, середину і кінець: «... частини подій повинні бути так 
поєднані, щоб з перестановкою чи упущенням будь-якої частини порушувалося 
і змінювалося ціле, бо те, що своєю наявністю чи відсутністю не вносить помі-
тних змін, не становить органічної частини цілого» [2, 52]. Варто зазначити, що 
аристотелівський підхід до розуміння прекрасного твору мистецтва придатний 
для розв’язання проблеми естетичної реальності в межах античної культури, в 
якій все мистецтво функціонувало за продекларованими Аристотелем законами 
прекрасного – чіткості, порядку. Проте частка істинності в аристотелівській 
концепції очевидна, якщо приймати зазначений автором «обсяг» за «сюжетну 
завершеність».  

Отже, з розмежування поглядів на розв’язання проблеми художньої прав-
ди (умовності) в мистецтві можна зробити висновок, що становлення нових те-
атральних форм залежить від художньо-образного вирішення твору мистецтва, 
де важливу роль відіграє дотримання законів соціального оточення та індивіду-
альної природи. Умовні розмежування тенденцій художньо-образного вирі-
шення визначаються чітко обмеженими закономірностями процесу художньої 
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творчості. Інакше – є загроза втрати художності, коли перебільшення схиляєть-
ся в бік натуралізму, чи примхливої умовності, суб'єктивної сваволі, втрати 
зв’язку з реальним. Тобто протиріччя реального та ідеального повинні являти 
собою змістовно-художню діалектичну єдність. 

Художність театральних форм визначається мірою змістовно-художньої 
діалектики реального та ідеального, іншого словами умовності, що виникає у 
сфері соціальної дійсності і трансформується в ідеальні форми у свідомості ху-
дожників театру, зокрема авторів, режисерів, акторів і глядачів. 

Спираючись на інституційний підхід у визначенні соціальних функцій те-
атру автор наголошує на тому, що їхня реалізація відбувається на перетинах су-
спільних та специфічно художніх відносин. Як посередник між особистістю та 
суспільством театральні інституції є засобом, що забезпечує взаємовизнання й 
взаємопристосування, регулювання взаємин між особистістю і суспільством. 
Це «зобов’язує» театральну художність на життєподібність у тих її вимірах, 
що диктують потреби суспільства через суб’єктів-учасників театрально-худож-
нього процесу. 

Багатовекторність відносин, які між ними виникають, професійних, сус-
пільно-художніх, суспільно-ідеологічних, суспільно-функціональних, театраль-
но-педагогічних тощо обумовлюють особливості художнього виробництва як 
багатосистемного утворення. 

Акумулюючим ланцюгом в ньому виступає вистава, яка репрезентує її 
художньо-ціннісне навантаження та дає уявлення про те, наскільки воно відпо-
відає суспільним потребам. 

Виставу можна вважати реальністю, яка у специфічно театральний спосіб 
віддзеркалює характерні ознаки суспільного життя у його духовних потенціях 
та вимірах. Це обумовлює багатозначність її прочитань: авторських, режисер-
ських, акторських, глядацьких, просторово-часових, а також розмаїття театра-
льних форм інтерпретації художності та узагальнення, які вона транслює. 

Багатозначність театральної умовності постійно знаходиться у епіцентрі 
інтересів театральних митців. Ці завдання бачаться по-різному. Так, Л. Курбас 
вважав, що її призначення як «регулюючого дзеркала» – виправляти людину, 
зосереджуючи її увагу на ідеях, носієм яким є твір. 
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Історія культури свідчить про закономірний характер періодичного ви-

ходу національного мислення того чи іншого народу у світовий простір. На 
рубежі тисячоліть, у ХХІ столітті відзначається «космічний ритм» національ-
ного буття України як складової світової інформаційної структури. З іншого 
боку, в незалежній Україні спостерігаються процеси децентралізації та регіо-
налізації, зумовлені відродженням етнічної самобутності окремих областей та 
територій країни. Ми є свідками небувалого розквіту регіонального руху, що 
демонструє різноманітність культурного ландшафту України, мистецьку своє-
рідність її регіонів. 

Сучасні процеси глобалізації сприяють альтернативному поглибленню 
культурної диференціації людства, виявленню інтересу до етнонаціональної 
ідентифікації, етнічної, регіональної, локальної культури окремих народностей, 
національних меншин.  

Сучасні регіональні дослідження характеризуються такими основними 
напрямами: висвітлення закономірностей розвитку культури певного регіону та 
введення до наукового обігу нових  культурологічних понять; періодизація роз-
витку культури окремого регіону; виявлення причинно-наслідкових зв’язків 
між соціальними і культурними процесами; визначення внеску надбань певного 
регіону України у загальнонаціональну культурну спадщину; виявлення особ-
ливостей процесів глокалізації та синергетики ідентичностей у сучасному куль-
турному просторі України. 

При наявності значної кількості праць по майже кожному регіону Украї-
ни менш дослідженою залишається загальна теорія етнокультури, на яку спи-
раються регіональні дослідження, а саме: творення глокальної планетарного 
масштабу культури людства на основі діалогу етнонаціональних культур; виро-
блення нової методології етнокультурології подальшого розвитку теорії іденти-
чності на основі синергетики національних моделей універсалізму. 

Багатозначність та ємність поняття «ідентичність» зумовлює великий ін-
терес науковців до його дослідження. Накопичено велику кількість визначень, 
опрацьованих різними науковими дискурсами. Теорія ідентичності й в наш час 
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залишається відкритою для дискусій. У самій етимології терміна закладено йо-
го протирічний зміст. Слово «ідентичність» складається з двох латинських ко-
ренів: «iten» (у вищему ступені східний, аналогічний) і «ipse» (самість). Отже 
термін «ідентичність» у самій назві має подвійне семантичне значення: постій-
ність та інаковість (тотожність самому собі). 

Загально прийнятим у науці вважається, що зазначене поняття ввів до на-
укового дискурсу Е. Еріксон, узагальнівши в 1967 р. свої дослідження в книзі 
«Идентичность: юность и кризис» [1]. Вчений подає ідентичність як внутрішню 
безперервність і тотожність особистості, яка існує в контексті розвитку особис-
тості і виконує адаптаціійні функції. Ідентичність розглядається автором як ди-
намічне явище, вона забезпечує особистості можливість бачити своє життя в 
аспекті безперервності минулого і майбутнього в його порівнянні з сучасністю. 

У межах філософських Я-концепцій вивченню ідентичності присвячують 
свої праці К. Ясперс, З. Фрейд, В. Джеймс. У дослідженнях Г. Тенджфела і 
Дж. Тернера [2] подальшого розвитку набули проблеми співвідношення особи-
стісної і соціальної ідентичності, які й досі є предметом наукових дискусій, що 
свідчить про актуальність відповідних досліджень сьогодення. Г. Тенджфел 
протиставляє актуалізацію особистісної і соціальної ідентичності як протилежні 
полюси соціально-поведінкового континуума, а Дж. Тернер розглялає особисті-
сну і соціальну ідентичність як різні рівні когнітивної категорізації людини. На 
сучасному етапі досліджень проблема співвідношення розглядається через век-
тор реконструкції системи самопізнання людини,  репрезентації інформації про 
себе в ході соціального порівняння інгрупи і аутгрупи (В. Павленко). 

Сучасна модель «однієї корзини» (D. Trofimov, H. Triandis, S. Goto) поля-
гає в тому, що ознаки особистої і соціальної ідентичності пов‘язані між собою і 
взаємозалежні, в структурі когнітивної організації людини  вони перехрещу-
ються і діалектично розвиваються. Особистісні характеристики є змістом соціа-
льної ідентифікації людини, вони не тільки індивідуалізують особистість, але й 
вказують на приналежність до певної соціальної інгрупи, формують особистіс-
ну ідентифікацію і соціальні уявлення про культуру суспільства, до якого на-
лежить людина. За дослідженнями В. Павленка, особистісна ідентичність може 
розглядатися як соціальна репрезентація асиміляції поглядів, розповсюджених 
у суспільстві. М. Степико вважає:  «... ідентичність слід розглядати як проблем-
ність, що триває, а не як незмінну реальність, прозору для пізнання та осягнен-
ня. Тому ідентичність відкрита для майбутнього, на відміну від “тотожності”, 
що належить та апелює до минулого» [5, 174]. 

Отже, аналіз сучасних концепцій співвідношення особистісної (індивіду-
альної) і соціальної ідентичностей показав їх дискусійний характер. Найбільш 
поширеною є парадигма «однієї корзини» для соціальної і особистісної іденти-
чності як компонентів  ідентичності людини, які не протидіють, а доповнюють 
один одного [5]. Ми розподіляємо погляди вчених А. Мікляєвої і П. Рум’янцевої 
стосовно того, що особистий і соціальний компоненти ідентичності людини 
знаходяться в постійній взаємодії, специфіка котрої ще досконало не вивчена 
сучасною наукою і залишається предметом теоретичних дискусій [6]. 

Вважаємо, що зміст ідентичності є не тільки індивідуально-особистісним, 
але й конкретно-історичним, зумовленим соціально-культурним розвитком пе-
вного суспільства. Ідентичність як актуальний стан і емоційне переживання Я-
цілісності розвивається на протязі всього життя людини і супроводжується по-
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доланням протиріч між Я і соціумом, в результаті чого формується особистість 
як член соціуму. Як складна багаторівнева система ідентичність структурується 
за такими рівнями: особистісне самовизначення,  соціокультурна, зокрема етні-
чна, національна, ідентифікація, транснаціональний вищій рівень [7]. 

Етнічна ідентичність може розглядатися як різновид соціальної, коли го-
ловний акцент доводиться на людину та її взаємодію зі своєю етнічною групою, 
що є складовою всього суспільства в цілому. Т. Стефаненко виділяє дві моделі 
етнічної ідентичності: лінійну (біполярну) і двохмірну. Лінійна модель характе-
ризується високим рівнем ідентифікації людини зі своєю етнічною групою. У 
двохмірній моделі  аккультурація розглядається як процес у декількох напрям-
ках – позитивне ставлення до традиційної етнічної культури  та  сприйняття  
нових культурних досягнень. 

За концепціями Національного інституту стратегічних досліджень, понят-
тя «ідентичність» побутує в комунікативно-дискурсивному сенсі як елемент ці-
леспрямованої діяльності та позиціонування людини в соціумі, фундаментальна 
ціннісна характеристика індивіда у сучасному світі вимагає постійного підтвер-
дження та реконструкції [4, 175]. Це трактування ідентичності стало основою 
концепцій національної та етнічної ідентичності в наукових розвідках Націона-
льного інституту стратегічних досліджень. 

Вважаємо, що найпрогресивнішею тенденцією розвитку етнічної іденти-
фікації є міжкультурна синергетика, коли кожна група зберігає свої етнокультурні 
особливості, формуючи одночасно загальнонаціональні культурні цінності. 

Культурно-історична пам‘ять формування територіальної (регіональної) 
ідентичності, самопізнання через родинні та аутгрупові відносини в сучасному 
соціумі пов’язані перш за все з етнічною ідентичністю, трансформацію якої ми 
розглядаємо у парадигмі синергетики. 

Синергетика як нове світобачення сучасної культурології знаходить своє 
застосування в дослідженнях соціальних і культурних процесів. Подальшого 
розвитку потребують синергетичні напрацювання на двох рівнях: загальноме-
тодологічному і конкретно-дослідницькому, зокрема культурологічному.  

Синергетика (від грецької – сумісний, злагоджено діючий) – напрям між-
дисциплінарних досліджень, породжений розвитком теорії систем і методологі-
єю системного аналізу. Її основоположниками були Г. Хакен [9], І. Пригожий, 
С. Курдюмов, які підкреслювали, що основні закономірності самоорганізації, 
виявлені при вивченні природних термодинамічних процесів, мають широкий 
спектр дії, охоплюючи розвиток й соціокультурних систем. Це підтверджується 
дослідженнями В. Василькової, І. Яковлева, І. Баригіна [10], І. Євіна [11]. які 
перевірили дієвість синергетичної методології в аналізі процесів самоорганіза-
ції у розвитку суспільства, культури, мистецтва. 

Процеси самоорганізації характеризуються такими протилежними тенде-
нціями, як: нестійкість і стійкість, дезорганізація і організація, хаос і порядок. 
Синергетична концепція саморозвитку спирається на принцип саморуху і роз-
витку матерії, на уявлення реальних структур і систем та пов‘язаних з ними 
процесів розвитку, розкриває зростання упорядкованості та ієрархічної склад-
ності систем самоорганізації на кожному етапі еволюції матерії. 

Процеси самоорганізації носять цілеспрямований характер взаємодії з на-
вколишнім середовищем і мають такі характеристики. Перший тип – це самоза-
родження з деякої сукупності цілісних об’єктів певного рівня нової цілісної 
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системи з специфічними закономірностями. Другий тип – процеси, завдяки 
яким система підтримує стабільний рівень організації при зміні внутрішніх і 
зовнішніх умов існування. Третій тип процесів самоорганізації пов’язаний з 
розвитком систем, що здатні накопичувати і використовувати минулий досвід. 
Отже, завдяки процесам самоорганізації відбувається взаємодія елементів, під-
систем і систем, що призводить до їх збалансованої поведінки і в результаті – 
до утворення інноваційних структур, які слугують прогресу суспільства, куль-
тури і мистецтва. Всі зазначені характеристики є універсальними, загальнонау-
ковими, тобто розповсюджуються як на природні, так й неприродні явища 
(соціальні, культурні, гуманітарні), що стало підґрунтям виникнення синерге-
тичної  ідеї саморуху від  нижчого рівня організації системи до вищого. 

Ідея полягає в дослідженні закономірностей перетворення відносно прос-
тих елементів і підсистем у ієрархічно складні структури культурної діяльності 
в площині синергетичної парадигми саморозвитку. Завданням культурології є 
виявлення тих внутрішньо культурних сил, що впливають на динаміку розвитку 
культури. Саме синергентичне мислення, що розвиває методологію системних 
досліджень, відкриває нові можливості пізнання закономірностей саморозвитку 
та самоорганізації сучасного українського суспільства, яке переживає свою со-
ціокультурну трансформацію в незалежну державу  в умовах світових процесів 
глобалізації та альтернативного поглиблення етнонаціональних  регіональних 
ідентифікацій.  

Відповідно актуалізується теоретичний інтерес до етнічної, регіональної, 
локальної специфіки культур окремих регіонів України (Г. Борейко, Л. Киянов-
ська, В. Личковах, Т. Мартинюк, Л. Микуланинець, Ю. Норманська, М. Ржев-
ська, Т. Смирнова, О. Ущапівська, М. Черепанін). З іншого боку, виникає потреба 
інтегрувати знання про особливості менталітетів, соціокультурного буття і сві-
домості націй, етносів, субетнічних груп і культурних регіонів України у сис-
тему специфічних концептів, категорій і понять, визначити методологічний 
базис і категоріальний апарат «духовної метафізики» української культури як 
кросрегіональної єдності її етноментальних характеристик, геокультурних і ре-
гіональних ідентичностей [12]. 

На сьогодні в культурологічних дослідженнях переважає зацікавленість 
соціальними й мистецькими надбаннями окремих регіонів України (Херсонщи-
ни – М. Слабченко, Слобожанщини – Ю. Лошков, В. Осадча, І. Герасимова, Те-
рнопільщини – О. Смоляк, О. Дудар, О. Стебельська, Закарпаття – Л. Микуланинець, 
Донеччини – О. Ущапівська, інших регіонів). Залишається мало дослідженим і 
тому актуальним створення цілісної, холістичної картини національної культури 
з урахуванням регіональних хронотопів і визначенням загальних закономірностей 
виникнення, сутності й функціонування культурних цінностей окремих етнона-
ціональних ідентичностей і регіонів та їх об’єднанням у цілісний культурний 
континуум України – національний образ світу початку ХХІ століття. 

З цих позицій актуалізується проблематика трансформації та інтеграції 
регіональної ідентифікації в єдиний синергетичний культурний континуум со-
борної України періоду державної незалежності. Попри певні наукові здобутки 
щодо вивчення загальної картини соціокультурного життя сучасної незалежної 
України (Ю. Богуцький, Л. Корній, В. Личковах, Б. Сюта, В. Шейко) до цього 
часу мало дослідженою залишається проблематика зазначеного напрямку в 
контексті методологічного розроблення синергетичних засад вивчення культу-
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рного континууму сучасної України як інтегрованих в єдиній цілісній картині 
світу окремих локальних ідентичностей у глобально-цивілізаційному вимірі. 

Запропоноване дослідження спирається на концептуальні положення і ви-
сновки, що містяться в працях вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі філо-
софії, культурології, соціології, регіоніки, теорії комунікації та інших гуманітарних 
знань: Є. Більченко, М. Зайцева, А. Карася, І. Малигіної, І. Надольного (філо-
софські та культурологічні підходи до розробки концепції ідентичності), В. Ве-
рнадського, С. Кримського, О. Флієра, В. Шейка (ідеї ноологічного підходу, 
глобалізації і поліетносфери в культурі), В. Личковаха (методологічні засади 
культурологічної регіоніки), О. Берегової, Т. Дридзе, Ю. Лотмана, А. Моля, 
С. Рапопорта (аналіз комунікації у межах семіологічної парадигми). 

Синергетична парадигма складає методологічну основу цілісного холі-
стичного аналізу процесу діалектики регіональних ідентифікацій та інтеграції 
соціокультурного простору сучасної України. Системний підхід надає можли-
вості розглядати регіональні етнічні ідентичності в соціокультурному просторі 
соборної України як універсалістичний феномен у різноманітності її внутрі-
шніх і зовнішніх зв’язків. Структурно-функціональний підхід дозволяє  виявити 
полілогічні фактори, що впливають на конституювання і трансформацію регіо-
нальних ідентичностей, визначити синергетичні складові даного соціокультур-
ного феномена, що зумовлюють виконання духовно-інтегративних функцій у 
межах соціуму. Комунікативний підхід став основою аналізу полілогічних про-
цесів, що проходять у соціокультурному просторі локальних ідентичностей – як 
на рівні масових комунікацій, так і міжособистісного спілкування; Принцип іс-
торизму сприяв аналізу соціокультурного і етноментального простору регіона-
льних ідентичностей в контексті певних історичних процесів, що призводили 
до зміни локальних адміністративно-теріторіальних меж, дозволив розглядати 
даний феномен у динаміці розвитку та трансформації національної ідеї собор-
ної України. 

Синтез цих підходів дозволив досліджувати феномен ідентичностей з 
комплексних позицій в парадигмальному контексті сучасної синергетики як 
поліметодології. Вивчення проблем культурологічної регіоніки пов‘язане з по-
ступовим рухом світового історіографічного процесу останньої третини ХХ 
століття і ґрунтується на дослідженні синергетичних взаємовпливів регіональ-
них культур у їх природно-географічних, соціоетнічних, геополітичних, історико-
культурних чинниках. Необхідність дослідження культурних регіонів у контексті 
глокалізації як холістичної цілісності зумовлена потребами деталізації історич-
ного процесу, оптимізації діалектичного співвідношення загальносвітового і 
національного, цілісного та часткового. Культурологічне трактування регіону 
асоціюється з наявністю фундаментальних основ етноментальності, з існуван-
ням автохтонного регіонального культурного просторово-часового контину-
уму, в межах якого різні етнокультурні феномени отримують свою національну 
специфіку. 

Регіоніка є складовою частиною етнокультурології, оскільки вивчає «му-
льтиверсум», синтез, прикордоння культур в їхньому реальному, живому стані, 
на рівні конкретно-унікального, культурно-історичного і геокультурного хро-
нотопа (В. Личковах). В українській теорії та історії культури кінця ХХ – поча-
тку ХХІ століть регіональні культурологічні дослідження стали одними з 
найактуальніших. Наукове осмислення історико-культурних проблем окремих 
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регіонів спричинило формування теоретико-методологічних аспектів регіоніки 
як напрямку етнокультурології та виникнення нових підходів до дослідження 
регіональної проблематики в контексті філософії етнокультури. 

Становлення і розвиток локальних, іманентних особливостей країни в ад-
міністративній, економічній, соціальній, політичній, освітній, культурній галу-
зях здійснювалися під впливом історичних обставин і подій у різні періоди, що 
пов‘язані з перебуванням України та окремих її регіонів під владою Росії, 
Польщі, Австро-Угорщини, Румунії, Литви та у складі СРСР. У процесі аналізу 
локальних особливостей регіональних ідентичностей України виявлено факто-
ри впливу і механізми трансформацій соціокультурної динаміки регіонів, що 
зумовлені зовнішніми і внутрішніми політичними, економічними і духовними 
чинниками. 

Отже факторами, що сприяють формуванню регіональної ідентичності є: 
географічно-територіальний, історико-цивілізаційний, політико-адміністративний, 
культурно-контекстний, духовно-освітній, масово-комунікаційний, самоіден-
тифікаційний  (крізь призму національної ідеї, зокрема усвідомлення соборнос-
ті державного і духовного існування).  

Під культурною ідентифікацією розуміємо засвоєння і трансляцію у часі 
та просторі етнонаціональної картини світу, що пропонує особливу категориза-
цію дійсності, набір емоційно-ціннісних реакцій і практик поведінки, тотожних 
з «життєвим світом» етносу чи нації. Само поняття ідентичності зав’язане на 
комплексі антропологічних і комунікативних феноменів «життєвого світу» і не 
може розглядатися окремо від людського фактору, суспільного життя, етнона-
ціональної культури взагалі. 

Незважаючи на поліетнічну і субетнічну розмаїтість культурного просто-
ру України з своєрідними особливостями регіонів, український народ поєднують 
спільні риси етноментальності, мови, фольклору, народних традицій, «соборності» 
державного і духовного існування, що реалізує українську національну ідею. 

Сучасні українські регіони мають неоднакові можливості і умови для своєї 
культурної ідентифікації. Визначаються два типи регіональних ідентичностей. 
Деякі регіони характеризуються схожістю етноментальних особливостей і цілі-
сністю етнокультурного простору (наприклад, Київщина, Тернопільщина), які 
можна віднести до мономентальних утворень. Інший тип українських регіонів 
характеризується поліментальністю. Неоднаковість історичних доль і заселення 
просторових локусів призводить до фольклорно-етнографічного розмаїття  у 
таких регіонах, як: Закарпаття, Крим, що потребують етнонаціональної синергії. 

Як засіб інтенсифікації синергетичних процесів в культурному середови-
щі регіонів пропонуються сучасні соціально-гуманітарні проекти, спрямовані 
на подальший інтеграційний розвиток. Серед них – проект «Визначні діячі та 
пам’ятки культури України», який сприяє утвердженню національної парадиг-
ми й регіональних особливостей культури соборної України в умовах глокалі-
зації комунікативно-інформаційного простору; науково-освітні проекти, спрямо-
вані на євроінтеграцію національної науки і освіти; конкурсно-фестивальний 
рух і музейно-виставкова діяльність, які презентують найяскравіші регіональні 
зразки національного мистецтва України. 

Всі ці гуманітарно-соціальні проекти сприяють виявленню індивідуаль-
ного обличчя історико-культурних областей України, їх самобутнього образу, 
що в своїй багатоманітності національної ідеї утворюють цілісний український 
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культурний простір, як холістичний континуум духовності. Дієвість запропоно-
ваних проектів синергетичної  інтеграції регіональних ідентичностей верифіку-
ється у процесах їх практичної реалізації, що підтверджується виданням серії 
монографій, зокрема «Пам‘ятки історії культури і музичного мистецтва Украї-
ни ХVIII – першої третини ХХ століття» [14], за участю автора статті в рамках 
проекту «Видатні діячі та пам’ятки культури України». В монографії духовна 
синергетика української культури розкрита з урахуванням діалектики регіона-
льних хронотопів і загальних закономірностей виникнення, розвитку, трансфо-
рмації культурних цінностей (видатних пам’яток) окремих етнонаціональних 
спільнот і регіонів та їх полілогічним об’єднанням у цілісний культурний кон-
тинуум України – національний образ соборної України у глобалізованому світі 
початку ХХІ століття. 

Усвідомлення зазначених у статті проблем локальної етнічної і кросрегі-
ональної культурної ідентичності, сучасних технологій соціокультурного прое-
ктування як основи розвитку синергетичної трансформації та інтеграції 
регіональних ідентичностей, потребує подальших наукових розвідок. Авторсь-
ка класифікація основних факторів етнокультурної динаміки й трансформації 
регіональних ідентичностей сприяє їх синергетичній інтеграції у цілісний куль-
турний континуум соборної України в умовах глокалізації сучасного світу. 
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ФОРМИ СУЧАСНОГО 

МАС-МЕДІЙНОГО ПРОСТОРУ 
 
Найсуттєвішою ознакою культури є комунікація, адже її розвиток відбувається 

лише за умови поширення та розвитку, які неможливі без «припливу» чи «відтоку» 
інформаційно-аналітичних потоків, що огортають цю модель. Сучасні і несучасні те-
орії розглядали культуру як важливу галузь культурних розваг і творчості, що сприя-
ло появі критичної теорії з проблемою розгляду субкультури і масової комунікації. 
Опосередковане місце технологій змінило суспільство, а отже, і пізнання та місце 
культурологічних явищ у ньому. Свідомість особи дедалі більше і глибше покерову-
ється культурною логікою. Продукування культури у мас-медійних проектах дає на-
году розгорнути шлях інтеграційних об’ємів для масової та популярної культури, 
створивши принагідно свої управлінські важелі на мас-медійні інституції, посилити 
процеси глобалізації і зберегти культурну ідентичність.  

Ключові слова: мас-медії, мас-медійний простір, комунікація, культура, мистецтво, 
преса, суспільство, технології. 

 
Communication is an essential feature of the culture, the development of which is 

subject to expansion and development, which are not possible without a "rush" currents that 
envelop this model. Modern and not modern theories consider culture as an important 
branch of cultural entertainment and creativity, contributing to the emergence of critical 
theory to the consideration of sub-culture and mass communication. Direct space technolo-
gies has changed society, and hence the place of knowledge and cultural phenomena in it. 
The consciousness of a person increasingly uses cultural logic. Dissemination of culture in 
the mass media project provides an opportunity to draw a path of integration volumes for 
mass and popular culture, creating their managerial influence on mass media institutions, to 
deepen the processes of globalization and preserve cultural identity. 

Key words: mass-media, mass-media space, communication, culture, art, media, so-
ciety, technology. 

 
Визначення поняття «культура» – явище складне і розмите поняттям тер-

міна як такого. Цим утруднюється визначення зв’язкової ланки між комунікаці-
ями і самою культурою. Дослідники схильні до пізнання власне процесу під 
цією ознакою, але слово «культура» може наділятися кодовими ознаками пев-
ної групи людей (оточення, релігія, звичаї), їхніми окремими артефактами, пев-
ною символікою, кодовими знаками. 

Найсуттєвіша ознака культури – комунікація, адже її розвиток відбувається 
лише за умови поширення та розвитку, які неможливі без «припливу» чи «від-
току» інформаційно-аналітичних потоків, що огортають цю модель. «Кожен ас-
пект виробництва та використання мас-медій має культурний вимір. Можна 
зосередитись на людях як виробниках культурно значущих медійних текстів, 
або на людях як «читачах текстів», з яких вони беруть культурні значення, що 
вплинуть на їхнє подальше суспільне життя. Можна досліджувати, власне, тек-
сти й артефакти (фільми, книжки, газетні статті) та їхні символічні форми і мо-
жливі значення» [1]. 
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М. Шудсон [2] і М. Мак Гіган [3] розглядали культуру як важливу галузь 
культурних розваг і творчості, що також сприяло появі критичної культурної 
теорії з проблемою розгляду статі та субкультури, пов’язуючи їх з масовою ко-
мунікацією. Опосередковане місце технологій змінило суспільство, а отже, і пі-
знання та місце культурологічних явищ у ньому. Організація комплексних 
центрів мас-медійних засобів мала опиратися і на економіко-політологічні яви-
ща. Свідомість особи дедалі більше і глибше покеровується культурною логі-
кою і культурологічними змінами. Деніс Мак-Квейл наголошує на прийнятності 
нового поняття – товарування (комодифікація) культури у формі «програмового 
забезпечення», виробленого за допомогою і для комунікаційних «апаратних за-
собів», що їх продають та обмінюють на ринках, які розростаються. Ще один 
наслідок – це уміжнародення виробництва та поширення» [4]. 

Продукування культури у місцевих чи державних мас-медійних проектах 
надає змогу і добру нагоду розгорнути шлях інтеграційних об’ємів для масової 
та популярної культури, створивши тим самим свої управлінські важелі на мас-
медійні інституції, запровадити процеси глобалізації і зберегти культурну іден-
тичність. Такі застосування правил поширення культурологічних аспектів у су-
часній структурі мас-медіа успішно розвиваються дотепер. Терміни «медійна 
культура», «масова культура» розгорнули в тих же інституціях медійний дис-
курс про якість культури, означення поняття «товару» у мистецтві, сприяли 
культу техніки і зародженню реклами на цю саму тему. 

Історичний слід у цьому питанні належить Франкфуртській школі, яка 
свої погляди сформувала завдячуючи впливові і поглядам тогочасних емігран-
тів. Їхня інтелектуальність у 1957 р. сприяла формуванню специфічних смаків, 
що була виявом рис культурологічних надбань, набутих ними пожиттєво. 

Багато теорій, започаткованих на початку 40-х рр. ХХ століття Теодором 
Адорно [5], вилилися у постулати означення понять кодомодифікації, товару-
вання культури, її комерціалізації та рекламотворчої діяльності культури у 
структурі мас-медіа. Образи, ідеї, символи культури можна виміняти, вони 
приносять насолоду, означення певних понять, відтоновують певний напрямок 
структури самого суспільства. 

Культура засобів мас-медіа здатна підтримувати панівні ідеї суспільства. 
Завдяки її засобам, прийомам та стилеві цей процес видається природним, логі-
чним, здатним вдаватися до дискурсу із самим соціумом. Ідеологія визначає 
провідне навантаження на умови існування культурологічних засад в соціумі, ство-
рюючи досвіду дійсності особливі ознаки, притаманний лише їй характер руху. 

Сучасні структури мас-медіа зачепили під своє крило і гендерні питання, 
які дослідники з культурології вважають напрочуд вдалими. Властивості ме-
дійних текстів, побудованих на достойному представленні жінок у культурно-
мистецьких блоках, виявилися глибокими за змістом і широкими за категоріями 
понять і тем. Акцент спрямовано на роль жінки у створенні певних образів, за-
перечуючи сталій застарілій категорії визначення її місця у суспільстві. Куль-
турологічна за змістом і жіноча за суттю така інформація довкола себе ви-
мальовує дискурс щодо певного коду таких текстів та їх розшифрування на 
особисту ідентичність у цьому випадку самого автора, сприйняття, представле-
ного аудиторією. Кожен ланцюг тем, що пов’язує мас-медійні проекти визначе-
ними окресленими проблемами культурології та мистецтва, підкреслює актуальність 
гендерних проблем. Однак залишає незаперечною думку про єдину цінність 
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жіночності проблем, що так чи інакше проявляє себе і в закодованому тексті. 
Результатом боротьби унеможливлюється існування патріархального світогля-
ду на жіночі права і цінності, самоповагу жінок. І нехай хоч і «мильна опера», 
але стадію створення медійного добору для «жіночого сприйняття» чи «жіночо-
го читання» вже закладено. Зміни зазнали і тексти (передачі) інформаційного 
характеру, що «персонізовуються» на жіночий актив глядацької аудиторії. Зма-
гання за чисельність аудиторії успішно перемагає. 

Конструкція змісту і форми статей чи інформації такого типу загострила 
питання жіночої та чоловічої пріоритетності у сімейних стосунках. Код, що 
вкладається у ці значення, залишається незмінним, міняється лише верстка чи 
спосіб вираження такої ідентичності в цілому: прив’язаністю до тексту того чи 
іншого соціуму, його культури, цінностей конкретної доби. Чи можлива тут од-
нозначна погоджуваність? Так само, як неоднозначним залишається поняття 
«точки опори», елемента здвигу і розв’язання жіночих проблем завдяки медій-
ному контенту. 

Медійні культурні проекти такого типу сприяють зародженню і поши-
ренню фемінізму як явища, появі і популяризації журналів для жінок та про жі-
нок (телесеріали, ток-шоу, сіткоми). Представництва жіночої лінії з’являються 
в новинах з їхньою етичною та врівноваженою появою політики жінок. 

Культуру громад прийнято вважати популярною культурою. У сучасному 
суспільстві цей «феномен» хоча і оповитий дебатами та низкою суперечностей, 
все ж є домінуючим у формуванні демократій соціуму. Мас-медійні форми 
привласнили собі право авторитарного поширення і популяризації різних куль-
турних форм. Потік цей нескінченно і активно «падає» на аудиторію, зіпсовану 
комерціалізованими початками. Диференціація смаків не відтіняє якихось окремих 
елементів культури і культури медій. Рівень оцінки і критерії створили у медій-
ній культурі власні умови, ототожнивши розуміння «масової культури» та «по-
пулярної культури». Способом її вираження є мова «насолоди», заснована на 
безпринципних цінностях. Медійні артефакти стерли межі між культурою елі-
тарною і популярною, користуючись досвідом самих медій. Це спричинило на-
году по-різному прочитати зміст самих медійних пропозицій, на яких думка 
соціуму впливає значно менше. 

Я. Фіске [6] визначає культуру залежною від людей: «Популярність – це 
міра спроможності культурної форми задовольняти бажання її споживачів… 
Щоб культурний товар став популярним, він має відповідати інтересам різних 
людей, так само, як і його виробників». Він презентує поняття культурної еко-
номіки та соціальної економіки. Суспільство за власним бажанням формує зна-
чення, незалежно на поділ людей «класових» і залежних від того класу. 

Постмодерн вносить свою оцінку культури, зокрема, й популярної. Інте-
лектуальність залежить часто від прагнення її творців до збагачення. Цій меті 
підпорядкована діяльність великої кількості корпорацій. Соціум поділяється на 
освічених та заможних людей з їхніми доступами до класичної музики, літера-
тури і мистецтва та більшості «прихильників» популярних економічно залеж-
них форм. Внутрішня наповненість цих двох сторін візуально неподільна, так 
само як відсутність внутрішніх цінностей. Це сприяє гнучкості сучасного жит-
тя, а деякі його культурологічні аспекти розповсюджуються засадами просвіт-
ництва, навчальними процесами і засобами культурного пізнання. Свого часу 
Швеція виокремила продукт поєднаного культурного способу життя, залучив-
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ши ресурси для задоволення потреб тих, хто зацікавлений традиційно-
вишуканими орієнтирами культури та її популярними проектами. 

Економічна залежність сучасних ЗМІ є беззаперечною складовою їх жит-
тєдіяльного процесу, який чітко окреслює, мотивує, впливає на функції розло-
гої діяльності самих мас-медіа. Формування їхньої структури є немислимим без 
врахування цих процесів. Поняття ринку в даному випадку складається за умо-
ви дії комерції і самого процесу комерціалізації. Пов’язуючи ці поняття з по-
няттями оцінки або критики медійного продукту і розміщення тем, варто 
співвідносити їх з популярністю і популяризацією певного виду культури: по-
пулярність, зазвичай, приводить за собою не лише славу, але й матеріальний 
зиск. Іноді саме він впливає на наповнюваність мас-медійного продукту. Ця 
формула поділяє медійну продукцію за типами, де «раціо» іноді замінено сен-
саціями, драматизацією, персоніфікацією. Такі комерційні розподіли не сприяють 
ознакам ідентичності, загальній прихильності, а породжують лише зацікавленість у 
нових фінансових стартах. Вони стають єдиними мотивами діяльності. Демок-
ратичне суспільство по-своєму використовує ці «модні» віяння. У строгих за-
конах журналістських жанрів відбувся «плавний» перехід до інформаційних 
розваг: дешеве популяризування, побудоване на недостатності свідчень, стало 
основою для сьогоднішніх культурних течій. 

На структурність мас-медіа вплинули інновації технологій. А тому від-
слідковуємо зв’язок: комунікації та культура. Посередництво технології значу-
що вплинуло на ці явища, його порівнюють з продовженням сутності Людини, 
загостреними чуттєвими відчуттями. Справа не лише у світосприйнятті, а у розши-
ренні процесу досвіду, виткові спіралі, що формуватиме наступні зміни. Загострен-
ня чуттєвості – як апетит, що вабитиме досвід для реалізації перспективного. 

Породження логічності дозволяє вміти бачити й роз’яснювати події на-
шого соціуму. Стиль сприймається як основа медійних комунікацій, як грама-
тична основа, акцент медійних контентів. Вони проходять узгодження з часом. 
Щоденний культурний досвід на медійні вимоги відповідає багатьма форматами. 

Учені Мак-Люєн [7], Р. Бертс [8], І. Елліс [9], І. Гартлі [10] дали вичерп-
ний перелік теорій медійних ухилів: ухил чуттєвого досвіду – сприйняття оточення 
і світу методом візуальності образів; ухил форми – закодованість повідомлення; 
ухил змісту повідомлення – відкритість чи закритість форматів; використання кон-
тексту – наступний ухил, де кожен шукає особистісне сприйняття інформації; 
ухил зв’язків – розмежовує самі мас-медіа. Той же І. Елліс [9] порівняв фільми 
кінематографічні і телевізійні як приклад впливу на наповненість і сприйняття 
продукту. 

Про те, що телебачення має великий культурний вплив, можна заявити, 
не сумніваючись. Громадський чи ситуативний вияв погляду на ту чи іншу 
промоцію стане досягненням аудиторії зовсім незабаром, адже електронні медії 
здолали відстані. Утаємниченість будь-якого процесу мінімізується, культуро-
логічний простір безадресно займає місце в соціальному просторі. Долаючи 
межі часу і простору, це явище глобалізується, підключаючи для своєї діяльно-
сті і пропаганди бізнесові глобалії. Міжкультурна потенціальна образність вра-
жає об’ємами. Світова медійна культура слугує великому ринку інформації, 
незважаючи на світову розпорошеність останньої. 

Поняття постмодернізму у сучасних мас-медійних структурах захопило 
багатьох культурологів в розрізі досліджень інформаційного простору. Якщо 
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політологи такі експерименти пов’язують з досягненнями соціальних реформ і 
суспільних ідей, то «як соціокультурна філософія, постмодернізм відкидає тра-
диційні поняття культурної ієрархії» [4, 48]. Це створення емоційних, чуттєвих 
культурних форм, що впливають на особу одномоментно. Музичне відео – по-
слуга одного з перших досвідів описаного постмодерного кроку. «Масова куль-
тура» методом постмодерну змістила соціальні цінності, переоцінила новітні 
технології телебачення, зробила популярну музику панівною і дуже сприятли-
вою для змін. Легко і органічно «вживившись» в культурологічний рух, пост-
модернізм підсилює очевидність глобальних керівних світових процесів: гло-
бальних фінансових ринків, естетики духу цього часу. 

Т. Дочерті [11] характеризує постмодерну філософію культури у зрізі 
«революційних і свободолюбних устремлінь світової громадськості – до мрії 
духовного і матеріального поступу, просвітництва, що є базою сучасного соці-
уму. «Відхід» від спільних ідей висловив культ егоїзму і життя на «лише те-
пер». «Культурна естетика постмодернізму передбачає заперечення традицій і 
пошук новизни, винаходів, миттєвого задоволення, веселощів та непослідов-
ності» [4, 118]. 

Тип нових медій сприяв утворенню інституції медій. Суспільні зв’язки 
здійснюються через способи і засоби діяльності нових технологічних змін. Си-
мволіка записів і кодів, що витоками торкається цифроносіїв, перетворилася на 
багатоаспектний код, внаслідок якого матеріали організуються, поширюються і 
контролюються медійними засобами. Припущення про велике майбутнє таких 
засобів опирається на сучасні свідчення про здатність переробки, опрацювання 
і нагромадження комунікаційних потоків. Їх перестають утотожнювати з Інтер-
нетом, а М. Постер [12] визначив відмінності між ним та друкованими і телеві-
зійними недійними продуктами. С. Лінвінгстон наголошує: «Новизна інтернету – 
в поєднанні інтерактивності з новими властивостями масової комунікації, та-
кими як необмежений зміст, покриття аудиторії та глобальна природа комуні-
кації» [13]. Отже, нові медії сприятимуть лише розширенню старих. 

Становлення суспільства тісно пов’язували з більшістю процесів у гро-
мадських комунікаціях. Впливати на цей чинник може багато факторів, пов’язаних 
між собою, – урядові впливи, політична та громадська думка, культурні ознаки, 
що змінюються із причинами змін у них самих. Знання з появи поняття «інфор-
маційне суспільство» походять з Японії, запроваджені вченим У. Айто [14], в 
основу яких покладено досвід економічного становлення господарського ком-
плексу та паралельних з’явів на цій основі інформаційної праці. І хоча згоди у 
визнанні «інформаційного суспільства» немає, залежність від його ресурсу ве-
личезна. Нові теорії схиляються до терміна «мереживне суспільство», насичене 
перетином відгалужень мережі. Поняття «інформаційне суспільство» чи не 
найкраще визначає ритм і основу нашого суспільства, нові кроки у теоріях по-
ступу, можливість модифікації існуючої моделі. 

Інформаційне суспільство заповнене економічними, географічними і тех-
нологічними чинниками, в той час як «культурним виміром переважно нехту-
вали, за винятком визнання великих обсягів інформаційної та символічної 
продукції» [4, 118]. Еверт Роджерс вказує на нові технології як на чинники осо-
бливої активності в глобальних комунікаційних мережах, виокремлює «асинх-
ронну природу нових комунікаційних систем» [15]. 

Перехрестя взаємозв’язків чітко окреслює активність діяльності старих та 
нових медій. Вони чітко витримують ознаки традицій у своїй діяльності. 
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Модельна структура, наведена у цьому викладі, доволі детально характе-
ризує саму структуру і модель сучасних мас-медіа. Однак ця картина була б не-
повною без засад медійних теорій. Можливо, вони не такі нові з точки зору 
стратегії, та їхнє моделювання з рисами доповнень щодо сучасності набирає 
нового окреслення. Засадничі основи розглянуто у концепціях суспільної інтег-
рації, соціальних змін, владних промоцій у застосуванні контекстів діяльності 
мас-медійних інституцій. Нові теоретичні концепції вибудовують надбудову 
доступності до інформаційної мережі, що є першорядним чи другорядним – 
окреслити і призначити складно. Межа свободи тут позаду, регуляція законода-
вчими моментами, соціальним контролем дещо обмежує (приструнює) цю дія-
льність. Консалтинги прагнуть паралельно придбати власність нових медій. 
Новомодні поняття інтегративності охоплюють традиційну аудиторію незалеж-
но від її історичних коренів, напрямки впливу тут розмаїті. Адже перші орієн-
тації творення мас-медій визначалися географічними кордонами держави, 
регіону, зони чи території. Ці чинники відіграли значну роль у формі технології. 
Ідентифікація сучасних  меж постає у повній альтернативі до вже нам відомого: тут 
теорії не пов’язують з ідентичністю. Вони стимулюють зміни, набуваючи нових 
проблем комунікаційних технологій. Втрата відправниками контролю над кон-
тентом стала важливою подією у світі комунікацій.  

Поява нових медійних інституцій з новими теоріями і новизною впливу 
пригальмовують формування теорії з базисом і надбудовою. Деякі з них набули 
лише тимчасового характеру. Категорії нових медій, що вирізняються з-поміж 
себе за видом, контентом і контекстом використання виводить Деніс Мак-
Квейл [4, 128], вдало виокремлюючи: 

1) медії міжособистісної комунікації. Приватні телефони і електронна 
пошта породжують ту інформацію, яка є швидкоплинною і невдовзі стає неактуа-
льною, проте встановлення таких зв’язків може бути важливішим, ніж інформація; 

2) інтерактивні медії. Здебільшого комп’ютерні ігри, віртуальні реально-
сті використовують як альтернативний засіб використання деяких медій. Головна 
відмінність – в їхній інтерактивності та переважанні насолоди, процесу задово-
лення від використання; 

3) медії для пошуку інформації – Інтернет (світова павутина). Це джерело 
надзвичайно великих даних, використання розмаїття актуальних технологій. 
Окрім інтернету, телефон дедалі більше стає каналом здобування інформації як 
трансльованого телетексту та радіоінформаційних послуг. Гнучкість та автономія 
використання «користувачем» може бути найкориснішою змінною вимірювання; 

4) медії колективної участі – використання Інтернету для розподілу та 
обміну інформацією, ідеями, досвідом встановлення активних зв’язків. Типи 
використання – від інструментальних до емоційних та експресивних. Сюди ж 
відносяться відеонаради, хоча за ними і стоїть професійний контекст. 

Автор справедливо наголошує, що важко виокремити риси, властиві лише 
новим медіям у розрізі наведених чотирьох категорій. Але основний висновок – 
сучасні комунікації не стали головно єдиним задоволенням потреб мас-медій: 
щоб використати свій час попри інше звертаються і до радіо, хоча воно і є од-
ним з перших комунікативних засобів. 

Мас-медійна структура як форма організації соціуму має здатність дося-
гати призначені завдання. Найперше, вона створює ґрунт для нормативних за-
сад громадського суспільства, що відповідатимуть його інтересам. Але ніщо не 
може відволікти мас-медіа від переслідування власних цілей і завдань, що 
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спричинено різноманітністю поглядів на корисність тих чи інших подій для су-
спільства. Нормативність законів вимагає діяльності мас-медійних структур з 
дотриманням їхніх вимог. Цей породжує означення відповідальності у діяльно-
сті медій, відповідальності за збереження громадських інтересів у недоскона-
лому аморальному світогляді. Принцип «не нашкодь» узгоджує громадські 
інтереси з погляду теорії розв’язання проблем «за побажаннями» трудящих, а з 
іншого боку, визначення громадських інтересів цінностями панівної ідеології. 
Відхід від цих постулатів заохотить експертів-консультантів розв’язувати набо-
лілі проблеми. 

Розвиток журналістики, що «відповідає» за державу і соціум, загалом є 
найвищим проявом народовладдя держави. 1942 р. американець Г. Люс, будучи 
власником медійного концерну, матеріально доклався до досліджень з питань 
свободи слова. Власне вона й визнала природу «дискурсу» мас-медій як основу 
вирішення гострих державницьких проблем. Загальнолюдські цінності стають 
основою висвітлення і розв’язання будь-якої проблематики. 

Для самостійного розвитку молодої держави Україна цінним і показовим 
є приклад теоретичних засад дослідника-журналістикознавця Д. Маккуейла 
[16], який підкреслив у своїх працях неможливість трансляцій функціонування 
медій з однієї політичної традиції в іншу. Мас-медійні контенти у державі са-
мостійного становлення і розвитку зобов’язані так само проходити цей шлях 
поряд з нею. Для цього у них має бути доволі достатньо як виробничих, так і 
культурних ресурсів, професійної майстерності, на які опиратимуться чинники 
соціальних інституцій, національної ідентичності. Гасло демократичних теорій, 
що стало домінуючим у суспільстві, залучило до творення інформаційного про-
дукту як професіоналів, так і дилетантів, місцем яких і визначають неможли-
вість нав’язливості ідей. З’являється найцікавіший момент – показати себе, свій 
мас-медійний контент не з точки зору носія інформації чи інших повідомлень. 
Це приклад підпорядкування інформаційної картини світу, спроба змусити ба-
чити і читати довкола себе як я. Стереотип діяльності медійного органу може 
не залежати від реакції довколишнього суспільства, людської поведінки, людського 
відгуку. Розбалансованість людського мозку, спричинена «тиском» і «силою» ін-
формаційних потоків, протилежно спрямованої інформації, сприяє відсутності 
опору інформаційної навали. Ідеологічні стереотипи носять нав’язливий харак-
тер, розгортають маніпулятивність пропаганди. А духовні стереотипи спричиню-
ють знищення особистісної вартості людини. 

Окремі зауваги сучасної структури мас-медіа закладені у телестилістиці – 
способі утаємниченості пропаганди, стихії імпровізацій усного мовлення. Це і 
мова реклами, можливо, й грошей, що несуть привабливу зовнішню картинку. 
Це швидкий і надійний спосіб відволікти слухача від аналітичного мислення, 
орієнтація сприйняття мислення, здатність до втрати особистісності понять. 
Окрім того, вже давно суспільство володіє надлишком чи переобтяженням ін-
формаційного поля. Щаблі, якими рухалося людство до пізнання суспільного 
життя, виявилися необмеженим рухом до мас-медійних інформацій, що став 
для багатьох «університетом» знань та інноваційних пізнань. Конкуренція се-
ред них випробовується вердиктом ринку чи через опосередковану шкалу рей-
тингу самого видання. 

Структуру медій і суспільство виокремлюють і розглядають, враховуючи 
ступінь самостійного існування самих медій та доступу суспільства до медіа-
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інституцій. Незалежність медій – своєрідна модель відкритого суспільства, де 
захищають вільні погляди вільної громадськості, наповненість інформаційністю. 
Суспільство в такому варіанті, як і його соціум, матиме можливість спілкування з 
широким громадським суспільством у всьому світі. Певна межа «свободолюбст-
ва» медій опирається на заборони меж державної безпеки, а також у випадку 
спричиненості до хаосу, конфліктів. Такі охоплення принагідно урізноманіт-
нюються питаннями культурологічного напрямку, де мали б панувати ознаки 
панування мистецьких цінностей народу. 

Виокремлений стереотип про взаємозалежність громади від комунікацій і 
комунікацій від громади справді сприяє розумінню і сприйняттю влади як «чет-
вертої влади». Демократичні сили світу визнають єдину теорію преси минулого 
століття – теорію свободи преси. І хоча сама вона наділена системами суспіль-
ного контролю, вона набирає форму того соціального і політичного забарвлен-
ня, в рамках якого і діє. 

Цю теорію, однак, вважають надто ліберальною, а різновиди медійної те-
орії іншого плану наголошують на «авторитарності» мас-медійних засобів у 
країнах, що розвиваються. Послідовність у моделюванні будь-яких інших тео-
рій преси зазнавала краху. Ідеологічний зміст, політична наповненість подібних 
досліджень опиралася як на непослідовні етапи розвитку і організації того чи 
іншого суспільства, так і на ці самі безсистемні процеси в самих мас-медіа. Мі-
нливість часів та розмаїття медій завжди потребували нормативних теорій, що 
спрямовувалися б на пошуки нових шляхів. 
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У статті розглядається поняття «ностальгія» та характеризуються її види: 

«часова», «просторова», «соціальна», «індивідуальна». 
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The article investigates the notion of «nostalgia» and characterizes its types: «tim-

ing», «spatial», «social», «individual». 
Key words: types of nostalgia, timing nostalgia, spatial nostalgia, individual nostal-

gia, social nostalgia. 
 
З маловідомого і практично недослідженого феномена «ностальгія» в наш 

час поступово перетворюється на актуальне поняття, що підтверджують сучасні 
теоретичні дослідження у галузях культурології, соціології, психології, музи-
кознавства тощо. Культурологічний аспект ностальгії та її образна домінанта 
розкриваються в роботах С. Бойм, Н. Давиденко, Ф. Джеймісона, Н. Жукової, 
Є. Новікова, І. Смірнова та інших. Осмисленню психологічних складових фено-
мена ностальгії свої роботи присвятили Ф. Анкерсміт, С. Жижек, Дж. Сибрук, 
дослідженню поняття «ностальгія» в галузі соціології – Ф. Девіс, Г. Зборовський, 
Е. Широкова, О. Малінкін та інші. 

Втім, попри пробудження інтересу у сучасних науковців до поняття 
«ностальгія», питання загальної класифікації її видів залишається малодослідженим. 
Зроблений нами аналіз теоретичних робіт, присвячених цьому феномену, дозволяє, 
на нашу думку, виокремити чотири основних види ностальгії: часова, просторова, 
соціальна, індивідуальна. 

На думку С. Бойм, «на перший погляд, ностальгія – це тужіння за місцем, 
але, фактично, за іншим часом – часом вашого дитинства, повільнішого ритму 
життя ваших мрій. У широкому сенсі, ностальгія є опірністю модерній ідеї ча-
су, часу історії і прогресу. Ностальгія бажає звести історію нанівець і перетво-
рити її на приватну або колективну міфологію, відвідувати знову і знову час, як 
простір, відмовляючись підкоритись безповоротності часу, що притлумлює людст-
во» [14]. Отже, С. Бойм говорить про своєрідну метаморфозу часу у просторі, вка-
зуючи на відчуття, що реальний час якби підганяє людину, постійно штовхаючи її у 
спину (прискорений рух індустріалізації і модернізації), залишаючи для неї зовсім 
мізерний прохід з минулого у майбутнє. Тоді як простір, на відміну від часу, бага-
тий можливостями, «тут кожний може стати іншим» [4, 47]. 

Дослідниця вважає, що ностальгічна свідомість лежить в основі багатьох 
наук про сучасність і відмічає, що Ф. Тьонніс - засновник соціології - протиставив 
сучасне «суспільство» традиційній «общині». Його теорія базується на ідеалізації 
минулого – минулого, яке ми загубили, а Г. Лукач говорить про «трансценден-
тальну безпритульність» сучасної людини, яка тужить за «інтегрованими циві-
лізаціями» [4, 47]. 

Отже, «часова ностальгія» - це туга за цінностями втраченого минулого ча-
су, або ж навіть уявного. Стосовно визначення функції такої ностальгії, дореч-
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ною на наш погляд є думка чеського письменника М. Кундери, котрий зазначив, 
що на різних життєвих етапах людини, «ностальгія» надає змогу зрозуміти своє 
минуле, усвідомити його існування [6, 75]. Таким чином, збагнувши своє мину-
ле, розмірковуючи про нього, людина, яка ностальгіє, стає більш розважливою, 
в неї пробуджується здатність уникати хибних рішень в майбутньому часі, 
мужньо долати життєві труднощі та розчарування, приходить усвідомлення 
цінності і скороминущості часу та всього дорогого, що вона має зараз. Іншими 
словами, людина стає дорослішою. 

Що ж до загальних особливостей «часової ностальгії», слід наголосити, що 
вона визначається в першу чергу наявністю в житті кожної людини яскравих і 
вкрай емоційно забарвлених періодів (перша закоханість, радість батьківства, 
материнства тощо). «Часова ностальгія» також може бути тісно переплетена з 
«соціальною ностальгією» в тих випадках, коли масиви індивідуально значимої 
інформації, що транслювалися людині суспільством і безпосереднім соціальним 
оточенням (в ті чи інші часові періоди), були особливо співзвучні настановам 
особистості, сукупності її життєвих цінностей і пріоритетів. Особливо хворобли-
вим різновидом «часової ностальгії» виступає ностальгія за «теперішнім часом», 
яка напевно зв’язана зі станом внутрішньої незадоволеності людиною своїм 
власним соціальним станом, власне собою особисто, своїми взаєминами з ото-
чуючими. Іноді такий вид ностальгії породжується комплексом ідеалізованих 
уявлень особистості про те чи інше явище в історичній епосі. З сукупності цих 
характеристик виокремлюються ті, що є співзвучними соціальним очікуванням і 
перевагам людини.  

«Просторова ностальгія» більш близька особливій схильності людини до 
певних місцевостей, ландшафтів, пейзажів, зовнішнього обрису пір року та 
ритму їхньої зміни тощо. Французький теоретик П. Рікьор, досліджуючи понят-
тя «пам’ять», поміж іншим виокремлює та аналізує поняття «просторова 
пам’ять», тим самим торкаючись і просторового виду ностальгії. П. Рікьор йде 
слідом за американським дослідником С. Кейсі, намагаючись пояснити суть 
просторовості та просторової пам’яті. Він спирається на абстрактне поняття 
«геометричний простір», для якого С. Кейсі використав слово «site» (місце-
положення, місцезнаходження), а для життєвої просторовості зберігає слово 
«місце» (place) [11, 70]. П. Рікер погоджується з міркуваннями С. Кейсі стосов-
но того, що «місце не є байдуже для «речі», котра його займає, або скоріше, 
заповнює, подібно до того, як місце, згідно з Аристотелем, утворює форму в 
порожнечі певної об’ємності. Деякі з цих примітних місць називають пам’ятними» 
[11, 70]. Акт перебування (мешкання), про який говорить П. Рікьор, утворює в 
цьому плані найміцніший зв'язок між датою та місцем. Місця мешкання, або 
перебування, називають пам’ятними. Декларативна пам'ять охоче викликає їх 
під час пригадування і розповідає про них – до такої міри спогад пов'язаний з 
ними. «Що ж стосується наших переміщень, - додає П. Рікьор, - послідовно 
пройдені місця слугують reminders про події, що там відбувалися». 

Характерним прикладом «просторової ностальгії» є туга відомого російсь-
кого письменника В. Набокова, котрий виїхав за кордон в 1919 р. і назавжди за-
лишив Росію. В його розумінні ностальгія за батьківщиною, це «туга в один 
невеликий куточок землі, і відірвати його можна лише з життям» [5]. Письменник 
говорить, що, уявляючи Урал чи Арал, він залишається «холодним в патріотич-
ному чи ностальгічному сенсі» так, наче коли б він сприймав красу невідомих йо-
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му екзотичних країн, «але дайте мені, на будь-якому материку ліс, поле і повітря, 
що нагадують петербурзьку губернію, і тоді душа вся перевертається» [5].  

Яскравим прикладом просторової ностальгії є роман М. Кундери «Невідання». 
В ньому письменник наводить приклад тих змін, які відбуваються з людиною, 
яку вперше охопила ностальгія. Автор описує стан дівчини, котру щойно на-
завжди покинув коханий юнак, через що «заворожена, вона тільки і може, що 
спостерігати за цим клаптем її життя, що віддаляється, вона може лише спосте-
рігати за ним і страждати. Вона відчуває зовсім нове відчуття, що називається 
ностальгією» [6, 75]. М. Кундера продовжує свою думку словами, що це почут-
тя ностальгії як «нездоланного бажання повернутися назад одразу відкриває 
перед нею існування … її минулого; в будинку її життя з’являються вікна, - 
вікна, повернені назад, до того, що вона пережила; її життя без цих вікон 
віднині буде немислиме» [6, 75]. Автор додає, що ця дівчина потім намагати-
меться відтворити пережите нею щастя, гуляючи по тих самих місцях вже з 
іншим, що характеризує появу і просторової ностальгії.  

Вочевидь маємо типові приклади просторової ностальгії, адже об’єктами, 
що викликали її появу виступали характерні ландшафти, пейзажі та повітря, а 
це в свою чергу доводить, що «сховищем» «ностальгії» може бути не лише 
людська пам'ять, а й оточуюче середовище.  

Отже, просторова ностальгія виникає тоді, коли тужать за епохами, які 
давно відійшли, і вважають їх більш благородними, гарними або хоча би 
екологічно чистішими, аніж нинішня епоха. Вона (просторова ностальгія), як 
правило, відображається пошуком «золотого віку» (і, відповідно, насолоди його 
екзотикою). 

Соціальна ностальгія часто-густо пов’язана з традиційним і первинним 
для людини, але втраченим нею колом людського та професійного спілкування, 
емоційних та культурних уподобань. Так, російські дослідники Г. Зборовський 
та Е. Широкова вважають ностальгію масовим явищем, головною причиною ви-
никнення якого є зміна орієнтирів в перехідному суспільстві. Теоретики дають 
пояснення соціальній ностальгії як створеному постфактум міфу про громадський 
устрій, громадські відносини, ідеали і цілі, притаманні минулому [3, 34]. 

Далеко не всі дослідники розглядають соціальну ностальгію як позитив-
ний феномен, деякі з них вбачають в ній негативне явище. Так, на думку 
російського теоретика І. Смірнова «більш небезпечною може бути соціальна 
ностальгія великих народних мас (класів, націй, рас)» [12]. Він попереджає, в 
які форми вона може виливатися: «Той, кого вабить до себе минуле (національне, 
релігійне), перетворився в мусульманського радикала-терориста, який поставив 
собі завдання зруйнувати суспільство без ностальгії з позиції історично найслаб-
шого в ньому (в революцію йдуть ті, хто не бажає еволюціонувати)» [12]. 

Іншими словами, ностальгія в формі соціального протесту може призво-
дити до агресивної (в т. ч. терористичної) поведінки груп людей. 

Негативне ставлення до «соціальної ностальгії» висловлює й російський 
дослідник Є. Новіков. Характеризуючи можливість поєднання ностальгії та 
патріотизму, теоретик звертає увагу на те, що культивований державою патріотизм 
часто-густо виявляється «замішаним» на ностальгії, особливо коли країна 
переживає не найкращі часи і в теперішньому не має змоги похизуватися своєю 
силою і могутністю. Як влада, так і підприємці намагаються відволікти людину 
від сьогодення, і для цього в різний спосіб експлуатують соціальну ностальгію. 
Так, держава часто-густо орієнтується на минуле і грає на ностальгічних на-
строях громадян. У свою чергу, бізнес нерідко пропонує людині повернутися в 
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минуле, скуштувати «смак, знайомий з дитинства», послухати «старі пісні про 
головне» тощо. В даному випадку минуле, точніше – «ностальгія», стає това-
ром. Знаючи, що схильність до ностальгії є розповсюдженою слабкістю людей, 
підприємці намагаються заробити і на ній [7, 37]. І за такої ситуації, на проти-
вагу соціальній ностальгії, заохочуваній державою, індивідуальна ностальгія 
бере на себе роль своєрідної протиотрути від тотального диктату ринку і рек-
лами в нашому житті. Тільки індивідуальна ностальгія може стати засобом збе-
реження культурних цінностей, стрижнем світогляду, що дозволяє вибірково 
сприймати колосальні потоки непотрібної інформації, яка насилу піддається 
верифікації. 

Отже, оскільки в наш час панівним стає розуміння ностальгії, нав’язане 
масовою культурою і розважальною індустрією (своєрідна грань соціальної 
ностальгії) то цілком слушно виникає припущення, що сучасні покоління в 
більшості своїй «навчаються» ностальгії у той спосіб, який передбачає ностальгію 
з наративною, тобто історично і культурно інтерпретованою, ну а згодом можли-
во, з усе виразнішою образною домінантою. Описане повне перетворення 
«ностальгійного» в нашу епоху все більше витісняє розуміння ностальгії як афек-
ту, що продовжує своє існування в арсеналі людей старшого покоління.  

Російська дослідниця Л. Рєпіна, розмірковуючи над «соціальною пам’яттю», 
надає їй риси, характерні і для соціальної ностальгії. Теоретик зауважує, що 
існування «соціальної пам’яті» є незаперечним, а однією з її різновидів є 
соціальна ностальгія. Функції такої пам’яті збігаються в даному випадку з 
функціями ностальгії і полягають в тому, що «соціальна пам’ять ідентифікує 
групу, дає їй відчуття минулого і визначає її стремління на майбутнє» [10, 145]. 

Типовим виразом «соціальної ностальгії», на нашу думку, є також 
оспівування «золотого віку», наприклад уявлення про блаженство первісної 
людини, що жила в гармонії з природою, котре присутнє в міфології прак-
тично всіх народів. 

Соціальна ностальгія є своєрідним індикатором порушення взаємозв'язку 
між часами, ситуація, коли переживання реальної дійсності обернене в минуле, 
і теперішнє оцінюється лише у порівнянні з ним. Ностальгічні настрої в 
суспільстві породжують бажання відродити традиції минулого. У більшості 
людей ці ностальгічні образи схожі і дуже нагадують архетипи колективного 
позасвідомого К. Юнга.  

Що ж до індивідуальної ностальгії, то вона дуже відрізняється від 
соціальної, оскільки є тугою конкретної людини за її власним минулим, 
унікальним феноменом, тому що це – глибоко інтимне почуття. Можна стверд-
жувати, що «індивідуальна ностальгія» пов’язана з психологічними особливо-
стями емоційного сприйняття людиною часових параметрів свого буття і, в 
першу чергу, з його інтенцією закріпитися в часі, яка проявляється в прагненні 
щастя. На цьому, до речі, наголошував З. Фрейд.  

Підтримуючи і повторюючи думку З. Фрейда стосовно ностальгії, Є. Но-
виков зауважує, що «процес занурення у спогади безтурботного дитинства допо-
магає вийти з дорослого досвіду страждання в безтурботну дитячу свідомість і 
досягти щастя, причому занурюється в цей стан людина мимоволі» [7, 112]. Ця 
мимовільність, на думку теоретика, виступає як особлива привабливість ностальгії, 
яка є такою, що не потребує ніяких душевних зусиль.  

Відмітимо, що в психологічному словнику поняття «ностальгія» трактується 
як «комплекс стійких, тривалих, негативних, психічних переживань екзистен-
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ційного характеру, що можуть носити різноманітне змістове навантаження, а 
також бути сполученими з вкрай різнорідними асоціаціями. Або ж, як хвороб-
ливе відчуття туги за Батьківщиною, яке приймає іноді форму тяжкого невро-
тичного або психологічного стану, що протікає з гіпотонією та безсонням» [9]. 
У підручнику загальної психології сказано, що емоційна пам’ять виявляється у 
запам’ятовуванні та відтворенні людиною своїх емоції та почуттів. Прикладом 
такого відтворення називають ностальгію. «Людиною запам’ятовуються не стільки 
самі по собі емоції, скільки предмети та явища, що їх викликають, наприклад 
почуття ностальгії при спогадах про країну, в якій людина виросла, але з яки-
хось причин залишила її» [2, 320]. Російський психолог А. Фенько відносить 
ностальгію до понять зі сфери переживань і відзначає, що «в сучасній психотерапії 
поняття “переживання” має, власне, не менш важливе значення, аніж поняття 
“позасвідомого” у психоаналізі» [13, 38].  

Слід зазначити, що багато авторів, які не розділяють позицій психоаналізу, 
невимушену актуалізацію автобіографічних спогадів також пояснюють специфіч-
ною потребою людини пережити минуле. Так, російський психолог В. Нуркова, 
провівши глибоке дослідження функціонування автобіографічної пам’яті, до-
ходить висновку, що «для повноцінного функціонування особистості благо-
творним є переважання світлих, радісних, мажорних спогадів» [8, 101], і що 
«позитивне ставлення людини до свого минулого – це важлива інтегральна ха-
рактеристика автобіографічної пам’яті як єдиної системи» [8, 105]. Іншими 
словами, без «ностальгії» особистість в психологічному сенсі є неповноцінною. 

Е. Поляновська-Саламан, яку В. Нуркова вважає першою дослідницею, 
яка піддала спеціальному вивченню позитивні автобіографічні переживання, 
поділяла всі автобіографічні відомості на «спогади подій» і «спогади фону» 
[17]. До останніх дослідниця відносила зразки осіб, облич, імен, дат, цифр. В 
них не можна «зануритися» як в цілісну ситуацію. Спогади подій Е. Саламан 
поділяє на «травматичні» і «дорогоцінні» фрагменти (precious fragments). Останні, 
на її думку, «відіграють важливу роль в житті людини, підтримуючи і структу-
руючи її життя» [8, 21–22]. 

Зазначимо, що В. Нуркова пов’язує ностальгію з поняттям «автобіографічна 
пам’ять», котру вона розуміє як «суб’єктивне відображення пройденого люди-
ною відрізку життєвого шляху, яке складається з фіксації, збереження, інтерпретації 
і актуалізації автобіографічно значущих подій і станів, що визначають само-
ідентичність особистості як унікального, тотожного самому собі психологічного 
суб’єкта» [8, 19].  

Відомий американський соціолог Ф. Девіс, маючи власний погляд на 
розуміння ностальгії (в нашому контексті – індивідуальний вид ностальгії), 
розробив свій соціокультурний проект. В роботі «Туга за вчорашнім: соціологія 
ностальгії» він зазначає, що найпершою метою ностальгії є цільність та 
ідентичність і що у всіх пошуках персональної ідентичності неодмінно фігурує 
ностальгія як можливість «врятувати себе від хаосу сирого, неопосередковано-
го досвіду» [15, 29]. В його аналізі ностальгію розглянуто як «один із способів 
або краще – одну з більш доступних психоемоційних призм, якими ми послуго-
вуємося у безперервній роботі з конструювання, закріплення і реконструювання 
своєї ідентичності» [15, 14]. Згідно з Ф. Девісом цей процес протікає у вигляді 
обробки та культивування оцінювальних настанов стосовно своїх колишніх «Я», 
ховаючи від своєї пам’яті неприємне чи ганебне, переосмислюючи і реабі-
літуючи в собі побічні, другорядні та ексцентричні аспекти своїх попередніх 
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ідентичностей. Таким чином, Ф. Девіс акцентує увагу на унікальній здатності 
ностальгії проникати у всі описані вище виміри і створювати потенційну 
точку відліку, з якою локалізовані колишні ідентичності зіставляються із ак-
туальною ідентичністю.  

Американський теоретик Р. Аден акцентує увагу на комунікативній 
властивості ностальгії, що допомагає зберегти самоідентичність, задовольняю-
чи потребу скласти ідентичність в «одне ціле». Дослідник зауважує: «Ностальгія 
забезпечує індивідів засобами втечі від культурних умов, які вони вважають за 
депресивні або дезорієнтуючі. Подорожі у часі дозволяють індивідам помістити 
своє “Я” у “сховище значення”, місце, де вони почувають себе убезпеченими 
від гнітючих культурних реалій» [18, 34]. 

У свою чергу, американська дослідниця А. Рітівої додає, що це ядро 
ідентичності певним чином «генерує в особистості відчуття основ, власної 
ґрунтовності, власних підвалин, що дозволяє із впевненістю вступати у майбутні 
експерименти і пригоди» [16, 36].  

Описуючи предмет індивідуальної ностальгії, російський дослідник 
Є. Новіков вказує на введений американськими психологами Р. Брауном та 
Дж. Куликом в англійську мову терміна «flashbulbs» (укр. - фотоспалахи), що 
характеризує яскраві, легко і повно візуалізовані епізоди минулого конкретної 
людини [7, 16]. Я. Ассман писав, що людина з давніх часів, перебуваючи в 
оточенні предметів, починаючи від самих звичайних, як то ліжко, стілець, по-
суд, одежа, і закінчуючи будинками, вулицями, селами, транспортом, «вкладає 
в них свої уявлення про доцільність, зручність і красу, тобто в певній мірі – се-
бе» [1, 20]. Саме тому предмети показують їй її власне відображення, нага-
дують їй про неї саму, про її минуле тощо. Тобто предметний світ, в якому 
живе людина, «споряджений показником часу, який вказує не тільки на тепе-
рішнє, а й на різноманітні шари минулого» [1, 20].  

Таким чином, вид «індивідуальної ностальгії» набуває сенсу лише в 
контексті життєвого шляху конкретної людини, зустрічей та розлук, перепле-
тення долі, лабіринтів позасвідомого. Наприклад, суха квітка, яка іншим може 
видатися неприбраним сміттям, для когось може втілювати в собі цілий період 
життя, історію кохання, невтілені мрії. Тобто у конкретної людини «інди-
відуальна ностальгія» часто-густо виникає під час звернення до пам'ятних ре-
чей чи реліквій, що набули для неї особливої цінності. Таким чином, ностальгічні 
спомини можуть зберігатися не лише в людській пам'яті, а й в оточуючому 
середовищі. 

Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що прояви описаних нами видів 
ностальгії (часової, просторової, соціальної, індивідуальної) зустрічаються в 
найрізноманітніших життєвих ситуаціях. Як бачимо, «ностальгія» може охоп-
лювати надзвичайно широке коло образів та понять, вона допомагає особі чи 
групі осіб ідентифікувати себе, дає людині відчуття минулого, визначає її стрем-
ління на майбутнє, підтримує невидимий зв’язок з покинутими, але пам’ятними 
місцевостями, заповнює порожнечу втрати, зберігає та відновлює в пам’яті 
яскраві, емоційно забарвлені спогади. 

Перелічені види ностальгії мають ще одну спільну рису, яка, на нашу 
думку, заслуговує на схвалення. Ця позитивна риса, на наш погляд, полягає в 
здатності ностальгії ставати способом пізнання людиною свого минулого. Адже 
виникаючи як часова, соціальна, просторова чи індивідуальна, ностальгія так чи 
інакше стає своєрідним пусковим механізмом у прагненні людини розібратися 
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в собі, спонукаючи ностальгуючого озирнутися назад і не лише згадати, а й за-
мислитися над своїм минулим, над вже пройденим життєвим шляхом. Збаг-
нувши своє минуле, усвідомивши його помилки або ж справжню цінність 
щасливої миті, людина, що ностальгує, стає мудрішою. Така особа дорослішає, 
адже з «ностальгічним» до неї приходить своєрідне «прозріння» і розуміння, 
що в житті доводиться переживати втрати і розчарування, терпіти розлуку. Це 
розуміння також спонукає людей обережніше відноситись до того, що вони 
мають, адже зовсім не виключено, що скоро вони можуть це втратити. 
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УКРАЇНСЬКА ДІВЧИНА В РИТУАЛІ СВАТАННЯ: 
ІНІЦІАТИВА І ПРАВО НА ВИБІР 

 
У статті визначено найхарактерніші риси ритуалу сватання в українському ве-

сіллі як вияв паритетності гендерних відносин у традиційній етнокультурні; дослі-
джено український звичай сватання дівчини до парубка та розглянуто право дівчини 
на ініціативу у виборі нареченого; простежено зростання ролі і значення жінки в сі-
мейно-шлюбних стосунках. 

Ключові слова: весільна обрядовість, сватання, звичаї, традиції, дівчина, жінка, сім'я. 
 
Characteristics of marriage proposal’s ritual were identified in Ukrainian wedding as 

a manifestation of parity of gender relations in traditional ethnic culture. The Ukrainian tra-
dition of matchmaking by a girl of a boy was studied together with the initiative right of a 
female to choose her fiancé. The growing role and importance of a woman in family and in 
marital relationships were retraced. 

Key words: wedding ceremonies, marriage proposal, customs, traditions, girl, 
woman, family. 

 
У циклі родинної обрядовості українців весілля є найскладнішим і най-

краще збереженим у своїй цілісності обрядовим дійством – комплексом народ-
них звичаїв, етикету, моралі, соціальних та правових уявлень, традицій сім’ї, 
давніх вірувань, який, слугуючи утворенню сім’ї, виконував також важливі 
етико-правові функції регуляції гендерних відносин. Важливе місце у тради-
ційній весільній обрядовості посідає ритуал сватання. 

Серед найвагоміших етнологічних праць українських дослідників, при-
свячених весільній обрядовості, насамперед слід назвати студії В. Охрімовича 
«Значение малорусских свадебных обрядов и песен в истории эволюции семьи» 
(1891), Ф. Вовка «Шлюбний ритуал та обряди на Україні» (1892), М. Грушевського 
«Поезія подружжя» в «Історії української літератури» (Т. 1, 1923), а також пра-
ці сучасних етнологів: В. Борисенко «Весільні звичаї та обряди на Україні», 
«Весільна обрядовість» (двотомне видання «Українці». – Т. 1), «Весільна обря-
довість» (п’ятитомна «Історія української культури». – Т. 4. – Кн. 1), А. Понома-
рьова «Сімейні обряди і ритуали» (п’ятитомна «Історія української культури». – 
Т. 3), О. Курочкіна «До історії сватання українців» у монографії «Українці в 
сім’ї європейській», Р. Кірчіва «Сімейні звичаї та обряди» у колективній моно-
графії «Етнографія України», В. Балушка «Елементи давньослов’янських ініці-
ацій в українському весіллі». 

Українська дівчина мала толероване традицією право на вияв ініціативи 
при створенні сім’ї. Це засвідчує текст пісні: 

По садочку ходжу, в руках коня воджу, 
Через рідну неньку нежонатий ходжу. 
Ой, прийшла Маруся, стала біля ліжка: 
Прийміть мене, мамо, я ваша невістка. 
Ой прийшла Маруся, стала у куточку: 
Прийміть мене, мамо, за рідну дочку… [1, 428]. 
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Слова цієї пісні, а також цілого ряду інших текстів українського пісенно-
го фольклору, підтверджують не лише прояви ініціативи дівчини в одруженні, а 
й те, що, бажаючи пов’язати свою долю з обранцем, вона звертається не до йoго 
батька як голови родини, а до матері. Роль матері є пріоритетною під час про-
ведення шлюбних обрядів. 

Український звичай сватання дівчини до парубка Г.–Л. де Боплан назвав 
«неймовірним», таким, що існує «ніби всупереч всім народам». Описуючи цей 
звичай, він звертає увагу на кілька обставин: звичай реалізується в контексті 
хліборобської культури; його суворо дотримуються; дівчата, котрі сватаються 
до парубків, як правило, не дістають відмови, на відміну від парубків, які сва-
таються до дівчат, у чому їм (дівчатам) «допомагає своєрідний забобон»: 
«Українці певні, що не виконавши в такому випадку прохання дівчини, накли-
чуть на свою голову гнів Божий, а на дім нещастя; бо вигнати дівчину з господи – 
значить, образити весь її рід, який помститься за це» [1, 62-63]. 

Право дівчини на ініціативу у виборі нареченого, за Бопланом, захищала 
українська церква: «…Силу (проти дівчини, яка прийшла свататися. – С. Щ.) 
застосовувати не сміють, побоюючись суворої кари церковної, тобто суворої 
епітимії, великої грошової пені та привселюдної неслави, і тому марновірство 
змушує українців по змозі уникати цього нещастя, що в їх понятті (а воно стало 
майже догматом віри) буває неминучим наслідком відмови дівчині» [1, 63]. Те 
«поняття», котре, на думку Боплана, було в українців у XVI столітті «майже до-
гматом віри», на нашу думку, є яскравим виявом традиції сакралізації жінки в 
обряді створення сім’ї, що ґрунтується на сформованих в архаїчні часи стійких 
архетипічних уявленнях про жінку як берегиню родинного вогнища. 

Аналізуючи описаний Бопланом звичай сватання дівчини до парубка, 
О. Курочкін пише: «…Було б логічно припустити, що … досліджуваний звичай 
є своєрідним відгомоном доби матріархату. Тим більше, що в етнографічній на-
уці вже давно утвердилась думка, за якою визначається та винятково важлива 
роль, яка належить в українській весільній обрядовості пережиткам матріарха-
ту» [3, 19]. Однак водночас дослідник стверджує, що одні лише традиції матрі-
архату не можуть пояснити факт широкого розповсюдження шлюбної форми, 
описаної Бопланом, додаючи, що й сама концепція матріархату в сучасній ет-
нології вважається не лише застарілою, а й науково необгрунтованою [3, 19]. 
Поширення даної форми шлюбного звичаю пояснюється, на думку О. Курочкіна, 
передовсім суспільно-історичними умовами, що склалися в Україні, коли вів 
свої народознавчі спостереження Боплан. Справді, у XVI–XVII століттях украї-
нський народ зазнав жорстоких випробувань, зумовлених загарбницькою полі-
тикою польської шляхти, національним, феодальним і релігійним гнітом, 
агресією Кримського ханства й Туреччини. Рух опору – безперервні війни й по-
встання – під проводом Северина Наливайка, Івана Підкови,Тараса Федорови-
ча, Івана Сулими, Павла Бута, Якова Острянина, Дмитра Гуні та інших стали 
нормою народного життя, що змінило його устрій, надавши йому рис суворості 
й жорсткості. Змін зазнав і родинний побут, адже участь у нескінченних війнах 
і повстаннях відчужувала чоловіче населення від дому, а часта загибель чолові-
ків у боях, в турецькій неволі тощо створювала аномальну демографічну ситуа-
цію. Постійний відплив працездатних, здорових і сильних чоловіків негативно 
позначився на становищі української жінки: на її плечі ліг тягар, крім суто жі-
ночих, ще й чоловічих обов’язків. Гіркою була доля дівчини, котра часто не мо-
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гла дочекатися милого з походу, створити сім’ю і народити дітей, оскільки в 
селі просто не залишалося молодих чоловіків: 

– Молодая дівчино, чом ти заміж не пішла? 
– Всі козаки у військо пішли, тим я заміж не йшла… [7, 113]. 
Однак самі ці загалом несприятливі умови «призводили до значного під-

несення ролі жінки в тогочасному суспільстві, – наголошує О. Курочкін. – 
Змушена покладатися тільки на власні сили й розум, вона стає більш незалеж-
ною, усвідомлює своє високе покликання бути охоронницею домашнього вог-
нища й продовжувачкою роду» [3, 24]. На нашу думку, серед комплексу 
причин, які забезпечили емансипацію української жінки в означений історич-
ний період, слід назвати і провідну ідею тогочасної боротьби українців. Поста-
влене на межу виживання українське суспільство було наскрізь просякнуте 
ідеєю боротьби за волю проти неволі в усіх її проявах – турецької, татарської, 
підневільного становища хліборобів, яких пригнічувала польська шляхта, тож у 
контексті цієї загальної боротьби за визволення, мабуть, доцільно розглядати і 
процес визволення українки із «жіночої неволі», більшою чи меншою мірою 
характерної для патріархальної родини, а феномен демократизації шлюбно-
родинного життя – у контексті загальної демократизації суспільства під впли-
вом козацтва. 

Важливим фактором у процесі емансипації жінки була й позиція україн-
ської церкви, видатні діячі котрої визначали ідеологію національно-визвольної 
боротьби. Аналізуючи причини змін, які відбулися у XVII столітті у традицій-
ній весільній обрядовості, зокрема в церковному чині вінчання, М. Сумцов у 
розвідці «К истории южнорусских свадебных обычаев» пише про «вторгнення 
в релігійно-церковну сферу простонародних повір’їв та обрядів». Боротьба про-
ти чужоземних загарбників мобілізувала всі духовні сили українського суспіль-
ства: «… Народне життя вирувало, відзначаючись надзвичайною внутрішньою 
силою. Це був час потужної народної духовної творчості, що виразилась у 
створенні прекрасного циклу пісень про боротьбу… з поляками, у створенні й 
розвитку братства, шпиталів, острозької та київської науки. Бурхливий потік 
народного життя захоплював священно й церковнослужителів, ставив їх, навіть 
проти їхньої волі та бажання, на селянську точку зору на церковні справи й су-
спільні відносини, вносив у релігійно-церковну сферу чисто народні елементи, 
як власне українські, так і ті елементи старослов’янські, язичницькі, які зберег-
лися на українському грунті» [6, 137]. 

Було б наївно припускати, що церковники XVII століття не розуміли язи-
чницького характеру сватання дівчини до хлопця, а саме того, що цей звичай 
відроджував архаїчну традицію умикання дівчиною хлопця. Однак вони під-
тримували звичай, погрожуючи його порушникам епітимією та штрафами. 

Рудименти прадавнього шлюбного умикання виявляються і в іншому 
звичаї, описаному Бопланом. У даному разі йдеться про атиповий для доби фе-
одалізму звичай викрадення шляхтянки селянином. «Хоч хлібороби вважають-
ся кріпаками, одначе здавна користуються правом і свободою викрадати під час 
танцю шляхетних дівиць, навіть дочок свого поміщика, – пише Боплан. Але при 
цьому моторність і спритність необхідні: викрадач неодмінно повинен вислиз-
нути із здобиччю в сусідній лісочок і переховуватися там не менше 24 годин. 
Тільки тоді прощають сміливця; інакше пропала його головонька. 
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Якщо викрадена дівчина побажає вийти за нього заміж, він зобов’язаний, 
під страхом смертної кари, одружитися з нею; якщо ж ні, – викрадач вільний 
від покарання» [1, 64]. Боплан повідомляє, що цей звичай нібито побутував на 
Поділлі, хоча зізнається, що за тих 17 років, які він пробув в Україні, йому не 
доводилося чути про його використання. Джерела звичаю не з’ясовані в нашій 
етнології, пояснення самого Боплана, який пов’язував звичай із нібито існую-
чим колись звичаєм обирати польських королів із тих, хто швидше бігає, є без-
підставним. 

Відродження архаїчного звичаю сватання дівчини в Козацьку добу видаєть-
ся природним. Однак побутував він і в наступні історичні періоди в різних регі-
онах України. «Немає сумніву, – відзначає О. Курочкін, – що цей звичай, 
закріплений традицією, існував і пізніше, коли вже відпали причини, які зумо-
вили його появу. Дослідник наголошує також на необхідності подальшого ви-
вчення причин появи ритуалістики та символіки цього явища української 
побутово-звичаєвої культури, що сприятиме точнішому уявленню про історичні 
шляхи розвитку весільної обрядовості.  

Побутування звичаю сватання дівчини до парубка в Надроссі засвідчив 
І. Нечуй-Левицький, відзнаючи, що дівчині, яка посваталась, гріх було підноси-
ти гарбуза. Однак можливість відмовити була, що доводить пізню трансформа-
цію звичаю. Так, на Вороніжчині наприкінці XIX століття зафіксований 
випадок, коли парубок «погрожуючи навіть смертовбивством», категорично від-
мовився дати згоду на шлюб із дівчиною, котра до нього сваталася [3,17]. Ці 
приклади, взяті з різних етнографічних регіонів, свідчать про те, що звичай, 
описаний Бопланом на матеріалі Поділля, мав широке розповсюдження і трива-
лий час зберігав свою актуальність.  

Зростання ролі і значення жінки в сімейно-шлюбних стосунках, що піз-
ніше набуло національного відтінку, зумовлювало трансформаційні зміни в си-
стемі шлюбних традицій: «Трансформація статусу жінки позначилася на змінах 
форм шлюбу, зокрема, зумовивши шлюб за сватанням або за домовленістю, – 
відзначає А. Пономарьов. – Цей варіант шлюбу, поширений серед багатьох на-
родів, уособлював взаємну згоду молодих на шлюб і в той же час обов’язкове 
благословення батьків» [5, 429]. Подальший процес розвитку шлюбних відно-
син йшов у напрямку послаблення авторитарності батьків і зростання ролі мо-
лодої пари, що «створювало передумови для реалізації головної цінності 
шлюбу – любові» [5, 429]. 

В українській шлюбній традиції тривалий час зберігалися архаїчні форми 
вибору наречених. Так, у XVIII – на початку XIX століття у містечку Красному 
Броді на Закарпатті ще побутував старовинний обряд «ярмарку наречених», що 
мав також назву «дівочого ярмарку»: « … Біля Василіанського монастиря буває 
тричі на рік дівочий ярмарок. На той час тисячі руснаків (українців. – С.Щ.) 
ідуть на прощу до цього святого місця: тут збираються дівчата з розпущеним 
волоссям, прикрашені вінками, вдови, в одміну од молодиць, мають листки з 
зеленого листя… Коли якийсь руснак запримітить дівчину, що йому до вподо-
би, він тягне її до монастиря, хоч би вона та її батьки й противились тому; і ко-
ли йому пощастить з дівчиною досягти порога церкви, їх зараз же вінчають…» 
[2, 314]. Елемент насильства над дівчиною у даному описі суперечить українсь-
кій традиції, ставлячи під сумнів точність опису. Справді, в іншому, детальні-
шому описі того самого обряду вибору нареченої вже не йдеться про насильство: 
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«… Звичайно жених підходив до дівчини, яку він любив, і, простягаючи до неї 
руки, казав: “Коли хочеш парубка, іди зо мною до попа”». Коли була згода, дів-
чина давала руку, а парубок пересправляв з її батьками, що вони хочуть за неї; 
скінчивши пересправи, йшли до монастиря, де піп їх вінчав. Потім пили, їли, 
танцювали та й верталися додому…» [2, 315]. Схожий обряд, що відбувався та-
кож на Закарпатті, в селищі Перегинське, зафіксував В. Охрімович у праці 
«Значение малоруських свадебных обрядов и песен в истории эволюции се-
мьи». Цей обряд мав назву «контракти» й проходив щороку на селищній площі 
на Богоявлення. Дівчата-наречені й парубки приходили на площу у святковому 
вбранні, з одного боку ставали дівчата з матерями, а з іншого – парубки-легіні. 
Парубки, вибравши собі наречених, кидали в них сніжкою. Обряд тривав бли-
зько двох годин. Після вибрання вже разом йшли до церкви, а на м’ясниці, що 
розпочиналися після Богоявлення, засилали сватів [4, 53–54]. 

Своєрідні ярмарки наречених здійснювалися наприкінці XIX століття у 
селах Ямпільщини (Поділля). У вівторок на Масницю дівчата й парубки сходи-
лись до корчми, де корчмар «продавав» дівчат парубкам, всіляко вихваляючи 
свій «крам». «Продані» дівчата на Великдень мусили дати «покупцям» певну 
кількість крашанок. Виручені корчмарем гроші йшли на масничне частування. 
Дуже часто, сповіщав польський часопис «Wier», продані дівчата й «покупці»-
парубки справді ставали подружніми парами. 

Відомостей про «ярмарки наречених» на Наддніпрянщині й Лівобережжі 
немає, хоча власне ярмарки тут, як і скрізь, були середовищем, де молодь часто 
знаходила свою шлюбну пару. Це показано, зокрема, в повісті М. Гоголя «Со-
рочинський ярмарок». 

На відміну від української традиції, в російській патріархальній сім’ї при 
укладенні шлюбів вирішальне слово належало батькам. Дошлюбне спілкування 
обмежувалося, молоді могли вперше зустрітися вже в церкві під час обряду ві-
нчання. Все це зумовило важливість ролі свахи. «Колоритна постать свахи, яка, 
подібно до лікаря чи адвоката, мала свою клієнтуру і за винагороду укладала 
“вигідні партії”, характерна для побуту міст і містечок царської Росії ХІХ – по-
чатку ХХ ст., – відзначає О. Курочкін. – Особливо широко її послугами корис-
тувалися представники купецького стану, дрібного чиновництва й міщанства» 
[3, 7]. Зі свахою в російській традиції пов’язані й певні елементи весільної об-
рядовості, зокрема, такі, що мають магічний характер і покликані забезпечити 
успіх шлюбу. Так, у Казанській губернії сваха, вирушаючи до батьків нарече-
ної, клала в пазуху сіть і мішечок. «Це робиться для того, щоб наречена була 
впіймана, як рибка, яку ловлять сіткою і кладуть у мішечок» [3, 7–8]. Символі-
чне значення цих дій досить прозоре й полягає в тому, щоб приневолити моло-
ду до шлюбу. Її незгода вийти заміж, як правило, до уваги не бралася: окрім 
волі батьків враховувалися лише почуття нареченого.  

Інший сенс сватанню надавався в українській обрядовості: «…В україн-
ців, на відміну від росіян та багатьох народів Сходу, Кавказу, Південної Євро-
пи, …активна роль у виявленні природних почуттів і симпатій не вважалась 
виключним правом осіб сильної статі» [3, 9]. Це вказує як на старовинний зви-
чай сватання дівчини, так і на право дівчини на відмову сватам. Символічна не-
згода дівчини виявлялась у звичаї підносити гарбуза, давати макогона, іноді в 
тому, що дівчина не приймала з рук сватів чарку горілки під час обряду сватан-
ня. Отже, українська дівчина була не пасивним об’єктом шлюбних домагань 
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парубка, її рішення визначало успіх сватів, хоча, звичайно, це рішення могло й 
не завжди братися до уваги, якщо воно суперечило волі батьків. 

Характерною особливістю українських традиційних обрядів сватання є 
відсутність постаті свахи. Роль чужої жінки-звідниці виявлялася просто зайвою 
в ситуації, коли молодь мала санкціоновану традицією можливість домовитися 
про спільне життя під час безпосереднього спілкування. Взаємна згода виявля-
лася часто в символічній формі, в сакральний час і в сакральному місці: в обряді 
взаємного умивання хлопця й дівчини біля орданського хреста на Богоявлення, за-
фіксованому на Лубенщині наприкінці ХІХ століття [3, 8–9]. 

З наведеного можна зробити висновок, що українська дівчина мала толе-
роване давньою традицією право не тільки на вільний вибір, а й на вияв ініціа-
тиви при створенні сім’ї, про що свідчать тексти народних пісень, описи сватання 
дівчини за парубка (Г.-Л. де Боплана у XVII столітті, І. Нечуя-Левицького в ХІХ 
столітті та інших). Аналізуючи звичай сватання дівчини за парубка, дослідники 
пояснюють його різними причинами: пережитками матріархату (В. Охрімович), 
ліберальною позицією української православної церкви, котра свідомо чи ми-
моволі сприяла в XVI–XVII століттях відродженню прадавніх народних звичаїв 
та обрядів (М. Сумцов), історичними й соціально-економічними умовами Коза-
цької доби (О. Курочкін та ряд інших сучасних народознавців). На нашу думку, 
доцільно розглядати процес емансипації українки й демократизації шлюбно-
сімейних відносин у контексті загальної демократизації соціуму, коли суспільс-
тво було пройняте ідеєю волі в усіх сферах життя. 

Зростання ролі і значення жінки в сімейно-шлюбних стосунках, що набу-
вало національного відтінку, зумовлювали у ХІХ – на початку ХХ століття 
трансформаційні зміни в системі шлюбних відносин, коли шлюб уособлював 
взаємну згоду молодих, створюючи передумови для реалізації кохання як голо-
вної цінності подружнього життя. Старовинні «ярмарки наречених» («дівочі 
ярмарки»), що побутували у XVIII–ХІХ століттях, зокрема, на Закарпатті й на 
Поділлі, мали ритуальний характер і не порушували принципу добровільності 
вибору дівчини. Характерною особливістю українських традицій сватання є 
відсутність постаті звідниці-свахи, адже молодь мала санкціоновану традицією 
змогу домовитися про спільне життя без посередництва свахи, потребуючи 
тільки благословення батьків. Усе сказане вище не означає, що слід ідеалізува-
ти права української дівчини на вільний вибір пари (її волю коригували 
об’єктивні й суб’єктивні чинники), однак, на її боці була потужна сила етнона-
ціональних традицій. 
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ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ В. М. ПЕРЕТЦА:  

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 
 
У статті висвітлено життя й творчість видатного вченого, академіка та колекці-

онера стародавніх пам’яток літератури – Володимира Миколайовича Перетца. Роз-
глянута культуротворча діяльність дослідника та її вплив на формування наукового 
потенціалу й досягнень в процесі культурного розвитку. Хронологічний принцип ви-
кладу матеріалу дозволив найбільш повно відтворити події життєвого шляху В. М. Пе-
ретца, оцінити його внесок в українську та російську культуру кінця ХІХ – початку 
ХХ століття. 

Ключові слова: культура, стародавні пам’ятки літератури, історія театру, украї-
нознавство, культурні цінності. 

 
Describes the life and work of V. N. Peretz, an outstanding scientist, academician 

and collector of ancient monuments of literature. Considered by cultural activity the re-
searcher and its impact on the scientific potential and achievements in the process of cul-
tural development. Chronological principle of presentation allowed the most complete to 
recreate life path V.N. Peretz, to evaluate its contribution to Ukrainian and Russian culture 
of the late XIX – early XX century 

Key words: culture, ancient monuments of literature, theater history, Ukrainian, cul-
tural values. 

 
Перетц Володимир Миколайович (1870–1935) – філолог, літературозна-

вець, педагог, мистецтвознавець, колекціонер стародавніх рукописів, фахівець 
у галузі джерелознавства, палеографії, археографії, фольклористики та історії 
театру; доктор російської словесності (1902); академік Петербурзької академії 
наук (1914), Української академії наук (УАН) (1919), Російської академії наук 
(РАН) (1925) (Академії наук СРСР), Всеукраїнської академії наук (ВУАН) 
(1926) (Академії наук УРСР), голова підвідділу охорони культурних цінностей 
при відділі народної освіти (1918), голова академічної комісії давнього україн-
ського письменства (1927), учасник процесу заснування УАН, організатор і го-
лова товариства прихильників української історії, письменства й мови у 
Петрограді, організатор семінарію російської та української філології в Києві й 
Петрограді, автор та ініціатор офіційної записки РАН, поданої до Кабінету мі-
ністрів Росії «Про скасування утисків малоруського слова» з вимогою прав на 
вільний розвиток української мови та літератури, свободи друку.  

В.М. Перетц є першим теоретиком наукового опису рукописних книг, 
творцем методичної основи науково-джерелознавчого описування книжкової 
пам’ятки. Бібліографія вченого нараховує понад 300 праць зі стародавньої літе-
ратури; поезії; української народної пісні; апокрифічної літератури; історії 
українського, російського, польського театрів; праць із джерелознавства, істо-
ріографії, бібліографії, текстології, палеографії. Велику цінність становить ко-
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лекція давньоруських рукописів дослідника, що містить понад 60 українських 
рукописів ХVІ–ХІХ століть. 

Незважаючи на загальне визнання заслуг В.М. Перетца, досі історія життя 
та діяльності видатного вченого не набула гідного висвітлення. Оскільки в ра-
дянські часи наука була заідеологізована, прогресивний вчений репресований, а 
його творчий доробок незаслужено забуто. Отже, метою даної статті є всебі-
чний опис біографії В.М. Перетца – постаті в культурно-історичному процесі як 
його дослідника, з одного боку, та його творця, з іншого.  

Володимир Миколайович Перетц народився 31 січня 1870 р. в Петербурзі 
у родині викладача математики, педагога-вихователя петербурзької гімназії 
Людинолюбного товариства – Миколи Григоровича Перетца (онук декабриста 
Григорія Абрамовича Перетца, племінник імператорського Держсекретаря Єго-
ра Абрамовича Перетца). З п’яти років, після смерті батька Володимира Пере-
тца, разом із братом виховувала мати, заробляючи на життя уроками музики. З 
дев’яти до дев’ятнадцяти років його навчання проходило у гімназії (інтернаті), 
де раніше працював його батько. Тяжкі життєві умови під час перебування в 
гімназії спонукали юнака до самонавчання. Так, він ґрунтовно засвоїв російську 
літературу, вивчив польську мову, в оригіналі ознайомився з творчістю класи-
ків польського письменства. Поступово захопився народною творчістю, що пе-
рейшло у пошук народних пісень та вивчення сербського епосу. Цей інтерес до 
фольклору спонукав В. М. Перетца протягом всього життя досліджувати явища 
літератури у цьому взаємозв’язку. У подальшому свої здібності до гуманітар-
них наук він розвивав у Петербурзькому університеті, поступивши в 1889 р. на 
історико-філологічний факультет, де й здобув спеціальну освіту.  

Наукові інтереси В. М. Перетца формувалися під впливом науковців 
В. І. Ламанського, О. І. Соболевського, О. М. Веселовського, Л. М. Майкова, які 
сприяли зародженню інтересу до давнього руського письменства в усіх його 
відгалуженнях. Він захопився поетикою та міжлітературними зв’язками, історією 
української мови та літератури. Це стало початком його наукової діяльності – до-
слідження давньої літератури. Він працював зі спеціальною літературою, вдос-
коналював знання з польської та сербської мов. Від 1892 р. науково-літературна 
робота молодого науковця почала висвітлюватися у публікаціях. У студентські 
роки В.М. Перетц навчався в драматичній школі літературно-художнього това-
риства. Його захоплення театром згодом відбилося в серії праць з історії дав-
нього російського, українського, польського театру.  

У 1893 р. В. М. Перетц закінчив навчання в університеті та був залише-
ний О. І. Соболевським на кафедрі російської мови та словесності для підготов-
ки до професорського звання. Молодий фахівець розпочав офіційну педагогічну 
діяльність. В цьому ж році він був обраний членом російського географічного то-
вариства по відділенню етнографії. Основною тематикою наукових інтересів 
дослідника стали проблеми києво-русько-української давнини. Особливу увагу 
він приділяв історії української літератури: драматичній літературі XVII–XVIII 
століть, віршам й пісням у записах XVI–XVIII століть. Він досліджував твори 
І. П. Котляревського, історію російських казок, ранні твори О. С. Грибоєдова та 
І. А. Крилова. Науковець багато працював у рукописних збірнях Петербурга й 



 140 

Москви. Його роботи друкувалися в часописах «Бібліограф», «Історичний віс-
ник», «Київська старовина».  

З 1896–1903 рр. він, як приват-доцент, читав лекції з історії давньої русь-
кої та російської літератури. З кінця 1890-х рр. В. М. Перетц досліджував істо-
рію розвитку давньої російської та української віршованої поезії, розпочав 
вивчати київські рукописні зібрання. На цей час дослідник опублікував значну 
кількість віршів, видобутих з архівів. Наслідком його плідної наукової діяльно-
сті стала праця «Історико-літературні дослідження та матеріали», том перший, 
яка вийшла друком у 1900 р. [1]. Вона була одночасно й фундаментальним до-
слідженням, і збіркою великого масиву матеріалу. Робота була успішно захи-
щена як магістерська дисертація та удостоєна половинної академічної премії 
імені Митрополита Макарія [2, 54]. В. М. Перетц став магістром російської мо-
ви та словесності. Третій том праці став докторською дисертацією, що вийшла 
друком у 1902 р. й стала вінцем визнання високого наукового рівня вченого. 
Автор вдруге одержав половинну академічну премію імені Ломоносова, був 
прийнятий у члени наукових товариств: товариство прихильників давньої пи-
семності та нефілологічне товариство при Петербурзькому університеті [2, 54]. 

Навесні 1903 р. вченого було обрано екстраординарним професором ка-
федри історії російської мови та словесності історико-філологічного факульте-
ту університету св. Володимира в Києві. Восени, переїхавши до Києва, він 
виконував обов’язки секретаря історико-філологічного факультету й тимчасово 
здійснював керівництво факультетом. Також В. М. Перетц продовжив плідну нау-
ково-дослідницьку та викладацьку роботу, в якій літературне українознавство посі-
ло одне з перших місць. Водночас із курсом давньої російської літератури ХІ–
ХІІІ століть він вперше почав викладати історію українського письменства. 

У 1906 р. В. М. Перетца затверджено на посаді ординарного професора. 
Влітку цього року вчений виступив у газеті «Київські відгуки» та часописі «Київ-
ська старовина» з проектом відкриття в університетах кафедр української істо-
рії, літератури, мови, етнографії, звичаєвого права, а також склав і підписав 
доповідну записку про скасування заборони української мови [3, 35]. У цей 
період професор активно займався викладацькою діяльністю на Вищих жіночих 
курсах, читав історію європейського театру й драми в музично-драматичній 
школі М. В. Лисенка. Він активно допомагав керівнику драматичного відділу 
школи М. П. Старицькому, а також був рецензентом прем’єр Київського театру 
М. М. Соловцова. 

Від першого року викладання в університеті В. М. Перетц розпочав семі-
нарські заняття з групою студентів-філологів, яких залучав до самостійної науково-
дослідницької роботи. Діяльність групи поступово стала продуктивнішою і 10 
жовтня 1907 р. відбулося перше організаційне засідання семінарію – неофіційного 
добровільного гуртка, який згодом став центром філологічної науки в Києві [2, 55]. 
Він мав офіційну назву «Семінарій російської філології при університеті св. Воло-
димира під керівництвом проф. В. М. Перетца» [4, 46]. Учасники Семінарію 
досліджували російську, українську мови та літературу. Вони вивчали широке коло 
проблем загальнометодологічного плану з історії та теорії літератури, засвоювали 
методику, прийоми, засоби аналізу й синтезу літературних явищ. Семінаристи 
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студіювали питання історіографії літератури, археографії, палеографії, текстології, 
історії літератури Київської Русі, нової й новітньої літератури, методології та історії 
науки, поетики й теорії літератури, народної словесності, міфології, церковного й 
народного мистецтва. В курсі семінарію вперше вивчалися життя та діяльність ви-
датних українських діячів науки і культури: І. П. Котляревського, В. Б. Антоновича, 
О. Я. Кониського, Ф. М. Колесси, О. О. Потебні, П. Г. Житецького, Лесі Українки, 
Т. Г. Шевченка, І. Я. Франка. Навчання ґрунтувалося на науковій розробці рукопи-
сних матеріалів. Специфіка методології дослідження спадщини, за В. М. Перетцем, 
полягала в тому, що вона включала в себе методи як історико-джерелознавчого, так 
і історико-книгознавчого аналізу пам’ятки [5, 47].  

З 1910–1916 рр. під керівництвом професора було організовано дев’ять 
екскурсій учасників семінарію до Петербурга (чотири рази), Москви, Полтави, 
Катеринослава, Житомира, Ніжина, а також (після переїзду В. М. Перетца до 
Петрограда) до Києва. Учасники Семінарію вивчали давні й найважливіші 
пам’ятки літератури, які зберігалися в музеях, архівах, бібліотеках, перевіряли 
покажчики описів і друкованих каталогів, описували рукописи, стародруки, 
збирали дані для наукових праць, виступали з доповідями. Звіти про роботу 
учасників екскурсій друкувалися у київських «Університетських відомостях» 
[4, 46]. Семінарій В. М. Перетца перетворився на школу першовідкривачів – ні 
до неї, ні після неї ніхто не вніс стільки нового й невідомого матеріалу в 
історію російського і особливо українського письменства, насамперед давньої 
доби [2, 55]. З цієї філологічної школи вийшла ціла когорта дослідників української, 
російської, індійської, арабської та інших мов і літератур, книгознавців, етнографів, 
бібліографів, музикознавців, яка залишила нестертий слід у різних суспільних 
науках, працюючи вже головнім чином у радянський час, – В. П. Адріанова-
Перетц, О. В. Багрій, С. Д. Балухатий, О. П. Баранников, С. О. Бугославський, 
С. Ю. Гаєвський, О. С. Грузинський, М. К. Гудзій, О. К. Дорошкевич, М. О. Драй-
Хмара, І. П. Єрьомін, М. Я. Калинович, К. О. Копержинський, В. I. Маслов, 
С. I. Маслов, О. М. Маслова (Шуляк), О. А. Назаревський, Б. В. Нейман, В. М. Отро-
ковський, Д. М. Ревуцький, Т. П. Сушицький, Є. К. Тимченко, I. I. Фетисов, 
П. П. Филипович, С. Ф. Шевченко, С. О. Щеглова та інші [2, 56]. 

За період науково-дослідницької роботи В. М. Перетц накопичив величе-
зний документальний матеріал. Ним був опрацьований величезний масив відо-
мостей з історії української літератури, мови, мистецтва, поезії та козацтва, що 
відбивав первинні відомості певних ланок соціального устрою та життя україн-
ського народу. Вийшло друком чимало дослідницьких праць у галузі україно-
знавства, переважно з історії старовинної української лірики, українського театру й 
драматургії. У 1907 р. В. М. Перетц побував у Польщі, де вивчав твори польсь-
ких поетів епохи Відродження й стилю бароко. Це надало йому змогу з’ясувати 
витоки російського і українського поетичного стилю. 

З 1908 р. вчений здійснював активну діяльність у заснованому Українсь-
кому науковому товаристві (УНТ), входячи до числа керівних кадрів і викону-
ючи редакторську роботу (разом з М. С. Грушевським і М. П. Василенком) його 
наукових записок. Науковець заклав важливі передумови для успішної роботи 
філологічної секції УНТ: залучив до співпраці відомих філологів, накреслив 
програму діяльності секції, організував всебічну розробку питань української 
філології (уніфікації граматики, складання історичних, термінологічних і тлу-
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мачних словників, дослідження ґенези української мови). В першій книзі запи-
сок УНТ він опублікував програмну статтю «Найближчі завдання вивчення іс-
торії української літератури» [2, 57], що віддзеркалила сутність проблем й 
окреслила завдання й перспективи. Цього ж року він очолив філологічну сек-
цію наукового товариства імені Шевченка. Також В. М. Перетц активно працю-
вав у його «Записках», в «Україні», «Літературно-науковому віснику», «Вістях 
відділу російської мови та словесності» та інших українських виданнях.  

У цілому, у період 1905–1910 рр. вийшла друком низка його досліджень, 
присвячених історії української культури, мови, літератури [6 – 8]; українською 
мовою були видані джерелознавчі праці [9 – 12]. У Києві вчений надрукував 
понад ста робіт, переважна більшість яких була присвячена українознавству. З 
1905 – 1917 рр. В. М. Перетц майже щорічно підбивав підсумки розвитку вітчи-
зняної медієвістики – публікував детальні критико-бібліографічні огляди праць 
з джерелознавства, давньоруської літератури та палеографії, – огляди щодо час-
ткових питань і проблем давньої літератури [2, 57]. 

Навесні 1914 р. за видатні досягнення в галузі вивчення російської та 
української літератур і народної словесності В. М. Перетц був обраний академі-
ком Петербурзької академії наук і восени того самого року повернувся до Пет-
рограда. Він поновив викладацьку діяльність у відділенні російської мови та 
словесності Академії наук, на вищих жіночих курсах та на вищих педагогічних 
курсах. Викладав курси історії давньої руської, російської, української, білору-
ської літератур та фольклор. Також він переніс сюди діяльність свого Семіна-
рію. Вчений розпочав масштабну роботу зі створення тлумачної бібліографії 
давньої руської літератури, організувавши спеціальну комісію; написав низку 
нових праць з історії театру й давньої української літератури. 

З осені 1917 р. В. М. Перетц був відряджений до Самари з метою вивчен-
ня й опису місцевих рукописних зібрань та участі в створенні й організації дія-
льності Самарського університету, в якому він викладав до травня 1921 р. 
Академік ще раз організував Семінарій, а також історико-філологічне товарист-
во. У 1918 р. Самарський губернський революційний комітет рад призначив 
академіка головою підвідділу охорони культурних цінностей при відділі народ-
ної освіти. В рамках цього призначення В. М. Перетц працював над збиранням 
пам’яток культури, мистецтва, цінних книг, рукописів, які передав до місцевого 
музею та університету. Він також працював у губернському архіві як експерт, 
склав опис рукописних книг і стародруків.  

У 1919 р. В. М. Перетца обрано позаштатним академіком УАН. Він поно-
вив викладацьку діяльність, що тривала до 1925 р. Після цього він залишив 
педагогічну діяльність і працював лише у двох академіях: ВУАН і РАН. Водно-
час працював в Інституті мов і літератур та в Інституті історії мистецтв. 

У 1921 р. В. М. Перетц створив Товариство прихильників української іс-
торії, письменства й мови у Петрограді. У 1923 та 1924 рр. він двічі звертався 
до Наркомосу УРСР з питанням щодо створення науково-дослідного інституту 
або кафедри українознавства в Петрограді й просив допомоги в здійсненні цьо-
го задуму [3, 37]. Однак ця ідея не була реалізована .  

У 1926 р. вчений став штатним академіком ВУАН. В цьому ж році в серії 
«Збірників історико-філологічного відділу» він опублікував свою монографію 
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«Слово о полку Ігоревім. Пам’ятка феодальної України-Русі ХІІ віку» [13], яка 
підсумувала більш ніж столітні досягнення літературознавчої та інших наук і 
багаторічну працю самого автора над найвидатнішою пам’яткою літератури 
Київської Русі.  

У складі історико-філологічного відділу ВУАН у 1927 р. В. М. Перетц ор-
ганізував і очолив Комісію давнього українського письменства, яка об’єднала 
фахівців Києва, Ленінграда, Москви, які займалися вивченням і підготовкою до 
наукового видання пам’яток українського письменства з найдавніших часів; 
складанням бібліографії української літератури та пошуками ще не виявлених і 
не виданих старовинних українських текстів. За редакцією комісії вийшли дру-
ком три «Наукових збірники», що стали новим значним внеском у джерельний 
фонд української літератури, розкрили ряд аспектів літературних взаємин Укра-
їни з Польщею, Росією та іншими країнами [2, 58]. 

Продовжуючи свою науково-літературну діяльність, В. М. Перетц у 1929 
р. видав третій випуск «Досліджень та матеріалів з історії старовинної україн-
ської літератури XVI–XVIII ст.» (у 1926 – перший, у 1928 – другий), в якому 
опублікував п’ятнадцять розвідок про різні пам’ятки давньої української літе-
ратури [14]. Протягом 1930–1933 рр. він працював над четвертим томом, який 
вийшов з друку в 1962 р. 

Влітку 1933 р. В. М. Перетц за станом здоров’я склав із себе обов’язки 
голови комісії давнього українського письменства. Однак продовжив працюва-
ти в галузі українського літературознавства, беручи активну участь в товаристві 
прихильників української історії, письменства та мови.  

У своїх дослідженнях і працях академік В. М. Перетц дотримувався пані-
вної в українській науці й суперечної офіційним радянським настановам тези 
про українськість пам’яток і літературних традицій княжого Києва й був рішу-
чим противником будь-якого встрявання партійних чи урядових чинників у 
справи науки [3, 34]. Отже, подальша доля науковця, як і багатьох інших, була 
пов’язана з судовою справою, сфабрикованою Ленінградським обласним дер-
жавним політичним управлінням, яке, збираючи компромат в різних містах 
(Ленінград, Москва, Київ, Харків), продовжило розпочату у 1930–1932 рр. в 
Україні фабрикацію «контрреволюційних націоналістичних» справ. Зв’язки з 
Україною, де саме проводилася боротьба з «українським буржуазним націона-
лізмом», стали приводом, щоб залучити вченого до справи, яка фабрикувалася. 
Його заарештували 11 квітня 1934 р., виключили з дійсних членів Академій наук 
СРСР та УРСР. Судили В. М. Перетца – за його відсутності – 16 червня 1934 р. 
Він отримав три роки заслання до Саратова, де продовжив працювати над 
описом рукописних зібрань, які були опубліковані вже після його смерті (24 
вересня 1935 р.). 

9 липня 1957 р. дружина В. М. Перетца – В. П. Адріанова-Перетц – домо-
глася реабілітаційного рішення суду й поновлення В. М. Перетца в дійсних 
членах обох академій. У 2009 р. групою видатних науковців та громадських ді-
ячів (проф. В. С. Брюховецький, акад. І. М. Дзюба, акад. М. В. Попович, акад. 
В. М. Скляренко, письменник М. Ф. Слабошпицький, голова Спілки театраль-
них діячів України Л. С. Танюк, історик літератури А. Й. Рудзицький) було під-
писано звернення до органів влади з проханням увічнити пам’ять академіка 
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В. М. Перетца, встановивши пам’ятний знак на будинку Інституту філології Ки-
ївського національного університету імені Т. Г. Шевченка. 17 березня 2010 ро-
ку відбулося засідання постійної комісії Київради з питань культури та 
туризму, на якому було розглянуто звернення Національної академії наук на 
адресу комісії з проханням сприяти встановленню меморіальної дошки на по-
шану видатного вченого – славіста В. М. Перетца. Комісія ухвалила підтримати 
це питання [15]. Також 8 грудня 2010 р. було проведено засідання комісії з пи-
тань найменувань та пам’ятних знаків виконавчого органу Київської міської 
ради. Згідно з протоколом засідання пропозицію Національної академії наук 
України про встановлення меморіальної дошки В. М. Перетцу на будинку Ін-
ституту філології Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка 
було вирішено підтримати за умови встановлення всередині будинку [16]. 

Таким чином, присвятивши своє життя науці, В. М. Перетц безперервно 
займався розшукуванням, відчитуванням-розшифруванням і публікацією незлі-
ченої кількості матеріалів з давніх рукописів, переважно скорописних. Велику 
археографічну роботу проведено ним у Києві, де він описав рукописи зібрання 
Всенародної бібліотеки України, рукописи бібліотеки Києво-Печерської лаври, 
бібліотек Софійського собору, Михайлівського монастиря і університетської 
бібліотеки. Особлива роль В. М. Перетца полягає у тому, що він першим уза-
гальнив камеральну практику опису рукописів, запровадив уніфікований архео-
графічний та історико-книгознавчий опис рукописних книг і стародруків, описав 
пам’ятки давньоруської писемності й друку [5, 48]. Завдяки його невтомній дія-
льності в науковий обіг було введено численні факти з історії та теорії літера-
турознавства, визначено проблеми й перспективи розвитку літератури в рамках 
окремих етапів і стилів художньої творчості в Україні, розкрито природу бага-
тьох явищ української літератури в контексті європейських і світових літератур. 

Дослідником було здійснено велику роботу у галузі історії театру. Він був 
організатором значних збірників – «Старовинний театр в Росії» (1923) та «Ста-
ровинний спектакль в Росії» (1928). Протягом багатьох років він розшукував і 
публікував пам’ятки давнього театру, свої праці, присвячені цієї проблематиці.  

Бібліографія досліджень В. М. Перетца, упорядкована В. П. Адріановою-
Перетц, нараховує 318 позицій, але фактично кількість праць дослідника значно 
більша, оскільки не розкрито зміст його праць, які складаються з низки окремих 
розвідок; не згадано рецензій на прем’єри театру М. М. Соловцова; опущено 
замітки та дрібніші статті в енциклопедіях, різних журналах.  

Велике значення для збереження й залучення до наукового обігу націона-
льних культурних цінностей мала діяльність В. М. Перетца, пов’язана із колек-
ціонуванням. Колекція рукописних зібрань вченого має унікальну цінність, 
оскільки є скарбницею культурного надбання слов’янської єдності. Дослідник 
знайшов чимало українських рукописів у збірнях Москви, Ленінграда, Харкова, 
Мінська та інших міст. Ця пошуково-накопичувальна праця з літературно-
історичної давнини стала збірнею фактажевої україністики. Внаслідок архівних 
розшуків у різних сховищах України, Росії та Білорусії він збагатив уявлення 
про пам’ятки руської, української та білоруської літератур великою кількістю 
рукописних текстів, які до нього не вивчалися й не публікувалися. Особливо 
багато матеріалів здобув В. М. Перетц з історії стародавньої віршової та пісен-
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ної української поезії, української драматургії, питання про вплив стародавньої 
російської літератури на українську літературу XVI–XVII століть.  

Поряд із власною науковою роботою В. М. Перетца, як історика старода-
вньої літератури, слід високо оцінити також його роль як голови створеної ним 
наукової школи, що багато й плідно працювала над вивченням української літе-
ратури. Дослідження учасників його школи стали надбанням українського та 
загальнослов’янського літературознавства. Так,  життя  та  д іяльність невтом-
ного вченого В. М. Перетца, його науковий спадок стали безцінним внеском у 
становлення й розвиток українознавства; збереження самобутності, унікальнос-
ті національної культури та її зв’язку з культурами інших народів; мали знач-
ний вплив на передачу інтелектуальних надбань майбутнім поколінням.  
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СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК СІМЕЙНОГО ДОЗВІЛЛЯ  
В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 
У статті розглянуто становлення і розвиток сімейного дозвілля в Україні; про-

аналізовано основні історичні та культурологічні аспекти формування культурно-
освітньої діяльності родини; визначено роль сімейних традицій, свят та обрядів у 
життєдіяльності сучасної української сім’ї.  

Ключеві слова: сім'я, родина, сімейні обряди, народні традиції та свята, дозвілля, 
виховання, національна культура. 

 
The article is devoted development of family leisure in Ukraine; analyses bases his-

torical and culturelogical aspects formation culture-education family; definite role family 
tradition, holiday and ritual in life modern Ukraine family.  

Key words: family, family ritual, people tradition and holiday, leisure, upbringing, 
culture.  

 
Наші часи позначені зростанням інтересу до проблем розвитку вітчизняної 

історії, витоків національної культури, до непересічних досягнень минулого, до 
окреслення загальнонаціональних пріоритетів. Знання свого родоводу, історичних 
та культурних надбань предків необхідні для піднесення національної гідності, для 
використання кращих традицій минулого в процесі державотворення, оптимізації 
міжнаціональних відносин. 

Сім’я є найдревнішою інституцією, яка пройшла складний шлях розвитку. 
Аналізом різних аспектів її функціонування, соціального потенціалу і способів 
його реалізації залежно від системи суспільних чинників займалися філософи, 
соціологи, культурологи, демографи, починаючи з античних часів.  

Соціально-культурне значення сім’ї визначає Біблія, яка тлумачить про-
блему в міфологічному та етичному плані. Дві частини біблії – Старий і Новий 
завіт, взяті з різних епох, часто суперечать один одному, але в цілому – це 
апологія чуттєвої любові та патріархальної сім’ї.  

Серед давніх текстів безсумнівний інтерес викликають літературно-педа-
гогічна пам’ятка XVIII століття «Юности чесное зерцало» (1717 р.) та Санкт-
Петербурзьке видання 1878 р. «Народы России», яке містить чимало матеріалів, 
що описують обряди Малоросії. Спробою узагальнення традицій сімейного побу-
ту став «Домострой» Сільвестера (XVI cтоліття): «Книга, называемая “Домо-
строй”, имеет в себе вещи, весьма полезные. Поучение и наставление каждому 
христианину, мужу и жене, и детям, и слугам, и служанкам». Сенс цієї книги у 
відповідальності чоловіка та жінки одне за одного, за своїх дітей, старих батьків, 
за духовний та моральний стан сім’ї, за її матеріальне благополуччя. 

Творчість багатьох філософів та письменників свідчить про поглиблений 
інтерес людства до проблем шлюбу. Філософська спадщина представлена ціка-
вими творами та висловлюваннями видатних мислителів: Платона, Аристотеля, 
Г. Канта, Я. Каменського, В. Соловйова, М. Бердяєва тощо.  

Наукові праці з історії сім’ї та шлюбу з’явилися порівняно недавно. До 
середини XIX століття панували релігійно-догматичні погляди на шлюб та 
сім’ю, яка розглядалась як щось незмінне, що знаходило вираз в ототожнюванні 
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патріархальної та буржуазної сім’ї. Те, що нарівні з моногамною сім’єю існува-
ли східне багатоженство (полігінія) або індійсько-тибетське багатомужжя (по-
ліандрія), істориками сім’ї просто ігнорувалося. 

Початок систематичного, насправді наукового вивчення сім’ї поклала 
праця Ф. Енгельса «Походження сім’ї, приватної власності та держави», який 
простежує зміну сім’ї та шлюбу в минулому, показує, що в ході історичного 
процесу послідовно змінювали одна одну три форми шлюбу: в добу дикунства – 
груповий (родовий) шлюб, у період варварства – парний шлюб, у часи станов-
лення цивілізації – моногамія.  

Селянську родину в Україні, її функціонування в системі соціальних ін-
ститутів села вивчали А. Єфименко, М. Костомаров, В. Тарновський, І. Франко, 
М. Грушевський та інші.  

Особливості функціонування української сім’ї, деякі напрями реалізації її 
соціального потенціалу відображені у працях етнографів та етносоціологів 
О. Кравця, В. Миронова, В. Наулка, А. Пономарьова (проблеми модифікації на-
ціонально-культурних особливостей організації сім’ї, сімейного побуту через 
зміни в політичному, соціально-економічному розвитку суспільства). Цікаві 
думки щодо специфіки функціонування української родини, зокрема про її 
вплив на формування ментальності народу, кореляції особливостей формування 
та функціонування сім’ї містяться у працях В. Янева, Б. Цимбалістого, М. Шлем-
кевича. Основні віхи розвитку родинного побуту українського народу та весі-
льну народну обрядність висвітлюють народознавці О. Кравець, Н. Здоровега, 
В. Борисенко, В. Скуратівський та інші.  

Проблеми досліджень сучасного стану сім’ї широкі та різноманітні. Вчені 
порушують такі питання, як визначення функції сім’ї в сучасному суспільстві 
(Н. Купина, В. Постовий, Т. Руденко), проблеми культури та духовності в су-
часній сім’ї (Н. Бабенко, К. Гайдукевич, В. Піча), поняття сімейного щастя та 
спілкування в родині (Ю. Азаров, В. Бойко), дозвілля батьків та їхніх дітей 
(Н. Бабенко, М. Гаврилюк), передавання та збереження народних традицій у 
сім’ї (В. Чепелєв, А. Пономарьов), місце і роль батьків у трудовому вихованні 
дітей (М. Лавриненко, В. Небоженко), шляхи підвищення виховного потенціалу 
сім’ї (А. Антонов, О. Гавеля) та ряд інших. 

Серед характеристик сім’ї, від яких залежить ефективність її виховної ді-
яльності, вчені виділяють такі: наявність сім’ї як єдиного цілого колективу од-
нодумців, що вирізняється високою емоційністю, психологічною спільністю, 
любов’ю, щирістю, довірою, чуйністю; позитивно м’яка сімейна атмосфера, яка 
допомагає здійснювати педагогічний вплив батьків; чітка система виховного 
впливу, цілеспрямоване та конкретне застосування методів виховання. 

Визначення місця та ролі гуманістичного виховання в системі культурно-
дозвіллєвої діяльності в умовах сучасної соціокультурної ситуації знаходимо в 
працях М. Арієвського, Г. Загадарчук, Н. Цимбалюк, Є. Чмихало тощо. Склад-
ність і широта проблем, які вирішуються сьогодні, обумовили необхідність по-
кладатися на теоретичні концепції педагогів – Н.К. Крупської, А.С. Макаренка, 
В.А. Сухомлинського, які зробили значний внесок у розвиток теоретичних по-
глядів на соціальну природу і сутність сім’ї, та праці спеціалістів, які досліджу-
вали проблеми сучасної сім’ї – Е.К. Васильєвої, С.І. Голода, Л.Е. Дарського, 
Н.Я. Соловйова, М.С. Мацковського, А.Г. Харчева, Н.Г. Юркевича, З.А. Янкової 
та інших. 
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Проте дотепер досконало не вивченою залишається проблема соціально-
культурного потенціалу родинного дозвілля сучасної української сім’ї та роль 
народних традицій, свят та обрядів як складових духовної культури української 
родини. Саме тому при написанні даної статті ми спиралися на праці названих 
відомих науковців. 

Український народ зберігає у своїй національній пам’яті своєрідний, тіль-
ки йому притаманний образ родини, її міфологічну сутність. У цьому розумінні 
етнографічні особливості родинного дозвілля є важливою складовою загальної 
духовної культури світу. 

Духовні традиції українського народу з найдавніших часів відбирали 
найцінніші надбання, збагачували їх і бережливо передавали з покоління до по-
коління. Українці вміли відчувати природу, черпати здоров’я, силу й красу з її 
лона. Всі творчі сили людини були спрямовані на зміцнення сім’ї, свого роду. 

Досить важливим етапом виховання, цілком усвідомленим проявом лю-
бові до всього живого та неживого, першими екологічними уроками були ігри 
та забави, пісні з рухами, до яких долучалася дитина на певному етапі свого 
формування. З найдавніших часів діти були активними учасниками трудових 
процесів, разом з дорослими дбали про забезпечення матеріального достатку 
сім’ї. І тільки та людина, яка успішно закінчувала цю школу праці в своїй ро-
дині, ставала добрим господарем, батьком чи ненькою, вихователем своїх дітей.  

Ідея привчання дітей до виробничих процесів знаходить своє підтвер-
дження в дитячих іграшках, у зменшених предметах праці – сапках, грабельках, 
кісках, ціпках для обмолоту збіжжя, інструментах тощо, якими діти гралися під 
час дозвілля. Серед пам’яток трипільської культури є дитяча іграшка з кераміки – 
це візок на двох колесах з упряженими кіньми. Отже, давні трипільці в іграш-
ковій, ігровій формі родинного дозвілля привчали дітей до природного матеріа-
льного світу, до розуміння призначення і візка, і тварин, а також до визначення 
ролі й місця у виробничій та побутовій сферах. Сьогодні батьки так само через 
іграшки привчають дітей до праці, тільки тепер це не грабельки, а електронні 
іграшки. Таким чином, родинні традиції дозвілля, трансформуючись через пе-
ретворення та інтеграцію з новими виробничими, побутовими й культурно-
освітніми умовами, набувають вираження в сучасних формах і способах функ-
ціонування [1, 18]. 

Дитячі ігри та забави часто були не відособленими, а входили до весня-
них чи купальських компонентів, даючи змогу маленьким учасникам не-
нав’язливо ознайомлюватися зі звичаями та обрядами свого народу. І навчати 
своїх дітей звичаїв та обрядів, як і навчати їх молитися Богові, – свята справа 
кожної матері-українки, адже участь дитини у народному ритуалі, як дослідже-
но наукою, є одним з видів психологічної релаксації. 

Залучення дітей до дозвіллєвих занять проходило на всіх етапах її розвитку: 
дитина, підліток, юнак чи дівчина. Значну роль слід відвести старшому поколінню 
родини у формуванні особливого типу художнього мислення молодших та у пе-
реданні набутого від пращурів досвіду народних традицій, звичаїв, обрядів, 
побутової поведінки. 

У процесі історичного розвитку сім’я як основна ланка суспільної і соціа-
льної організації людей постійно набувала певного досвіду адаптації в природ-
но-матеріальних умовах і у формуванні духовного світу. Останній значною мірою 
матеріалізувався в морально-етнічній, фольклорній, господарській і побутовій 
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культурі народу, що забезпечувало творення родинних виховних традицій, зви-
чаїв, які є найстійкішими елементами виховних етнопедагогічних систем. 

Кожна нація, кожен народ, навіть кожна соціальна група має свої звичаї, 
що виробилися протягом багатьох століть і освячені віками. Народні звичаї 
охоплюють усі ділянки громадського, родинного і суспільного життя. Звичаї, а 
також мова – це ті найміцніші елементи, що об’єднують окремих людей в один 
народ, в одну націю [3, 9]. 

Родинні традиції, звичаї, свята і обряди найкраще відображають досвід 
виховання дітей кожного народу. Розвиненість тривких родинно-сімейних, по-
бутових і культурних традицій свідчить про високий рівень формування етносу, 
кожної національності. До таких слід віднести пісню й танець як два потужні 
психофізичні чинники вираження морально-етичної й естетичної культурної 
цінності душі українського народу. Описи арабських і грецьких мандрівників, 
«Повість давноминулих літ» ченця Нестора свідчать про веселу вдачу давніх 
українців, їхню особливу музикальність, пісенність, уміння знаходити вихід зі 
складних ситуацій, виявляти готовність до будь-яких життєвих випробовувань. 
Це підтверджують і археологічні знахідки Мезенської стоянки (ріжки, гуслі, ви-
готовлені з кісток тварин). У середні віки, коли Україна знемагала в неволі, 
українська пісня набула нових якостей і значення: відтепер вона стає міцною 
духовною основою народу, відіграє важливу роль у згуртуванні української на-
ції, піднесенні духовної культури всіх суспільних верств. 

Пісні також поетизують процес праці, роблять його більш привабливим, 
бажаним. Вони вчать ставитися до праці поважно, з любов’ю, бачити її красу. 

Колядки і щедрівки, у яких є ще дохристиянські мотиви, нині ми сприй-
маємо як розваги. Але у народі здавна вірили, що все те, що побажають коляд-
ники тому, для кого вони співають-колядують, обов’язково збудеться. Колядові 
пісні, на нашу думку, слід розглядати як один із засобів нейролінгвістичного 
спрямування дитини до певної мети, а саме до обирання хліборобського трудо-
вого шляху. 

До фольклорно-етнографічного комплексу кожного свята неодмінно вхо-
дять календарні пісні: пісні-команди, які супроводжують певний обряд, закли-
нальні пісні-молитви, звернені до надприродних сил, та величальні пісні-
уславлення господарів, дітей, урожаю, щастя, благополуччя. 

Якщо через обрядність у побутове життя міцно входили й закріплювалися 
традиції, то обряди в свою чергу формувалися за допомогою свят. Практично 
кожне свято мало свою, характерну лише для нього, обрядову структуру. В 
грудневому циклі, коли в селян, особливо у молоді, було вдосталь вільного ча-
су, відповідно опрактиковано і найбільше свят: Андрія з романтичною калитою, 
Варвари – з пирхунами, Миколи – з почастунками дітвори, Наума – покровителя 
науки і знань, а отже, й обряду з початком навчання тощо. Відтак кожне свято мало 
свій обрядовий фон, який надавав йому оригінальності і неповторності [5, 12]. 

Тривале функціонування родинних традицій, свят і обрядів в історії кон-
кретного народу є свідченням його духовної та фізичної живучості, цивілізова-
ності, культурної витривалості, доцільності існування у світовому просторі. 
Саме тому з-поміж найчисленніших давніх традицій українського народу, однією 
з найбільш поцінованих є патріотизм – благородне, синівське почуття до своєї 
Батьківщини, яка водночас є часткою світової спільноти. Вважали, що той, хто 
втрачає відчуття своєї «малої вітчизни», нездатний осягнути надбань вселюдсь-
кої культури. 
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Протягом віків в українському селі складався узвичаєвий порядок соціа-
лізації особи – прилучення її до життєвих норм і цінностей колективу. Громад-
ська зрілість людини пов’язувалась із здатністю створювати власну сім’ю й 
вести самостійне господарство. Шлюбу передував період парубкування і діву-
вання, який наставав для хлопців у 17–18 років, для дівчат – у 15–16. У народі 
вважали, що в цьому віці хлопець вже здатний бути повноцінним косарем, а 
дівчина – доброю прялею. 

У процесі спілкування молоді, її відпочинку формувалися принципи ро-
динного дозвілля: демократизм, колективізм, взаємоповага, повага до старших, 
їх вшанування (моральні принципи) тощо. 

Досягнувши повноліття, молодь об’єднувалася у самостійні статеві групи, 
так звані парубочі і дівочі громади, які мали свої специфічні звичаї і традиції й 
комплектувалися за територіальним принципом. Невеликі села мали одну пару-
бочу громаду, а великі – кілька, що формувалися в окремих частинах села. 
Вступаючи до громади, новачок повинен був почастувати усе товариство пивом 
або горілкою. На Поділлі ця церемонія називалась «коронуванням» і проходила 
як справжнє обрядове дійство. У кожній парубочій громаді раз на рік обирали 
ватажка (старшого парубка, отамана, березу). Менш чітко простежується орга-
нізаційна структура дівочих громад, які на кінець XIX століття майже повсюд-
но злилися з парубочими. 

Улітку молодь вечорами проводила своє дозвілля у загальноприйнятих 
місцях на розвагах і танцях (вулиці, колодки, пляс, данцище), а холодої пори – 
у спільно найнятих хатах на вечорницях (досвітки, супрядки, годенки). Ця 
своєрідна форма дозвілля молоді передбачала певний церемоніал стосунків між 
парубками і дівчатами. На Покутті, наприклад, кожна дівчина «на всі масниці» 
прикрашала капелюх свого обранця. Він же був зобов’язаний «кликати» її до 
першого та останнього танцю [2, 18]. У такій формі проявлялися елементи мо-
ралі молоді під час проведення дозвілля.  

Народна педагогіка розглядає сім'ю як найголовніший інструмент голо-
вного впливу на підростаюче покоління. Ще в «Уставі князя Ярослава», дато-
ваного 1051 – 1053 рр., наголошувалось на відповідальності саме сім’ї, а не 
роду, громади, за долю дітей, їх виховання, підготовку до самостійного життя. 
За народними уявленнями батьки піклуються про своїх дітей, вболівають за їх 
долю навіть після своєї смерті. 

Сучасні соціологічні та психологічні дослідження підтверджують уніка-
льність виховного впливу української сім’ї через спільний відпочинок. Пояс-
нюється це, по-перше, первинністю сімейного оточення для дитини, по-друге, 
максимальною віковою чутливістю до виховного процесу, по-третє значною 
його тривалістю [1, 35]. 

Найулюбленішим місцем дозвілля молоді була вулиця. Зазвичай, молодь 
сходилась з усіх кінців села до центру. Особливим у дозвіллі дівчат було те, що, 
йдучи своєю вулицею, вони співали улюблених пісень. Хлопці ж могли по го-
лосах визначити, з якої вулиці йдуть дівчата, бо знали вокальні здібності кожної.  

Своєрідним народним клубом, за відсутності інших культурних закладів 
на селі, була корчма. Відомий український етнограф Павло Чубинський писав: 
«... Сюди сходяться в години дозвілля чоловіки і жінки і заводять дружні бесіди 
із знайомими і приятелями. Сюди сходяться більше з метою людей подивитись 
і себе показати. У корчму приходять музиканти, збираються парубки і дівчата, 
для яких у дні свят музика – єдина забава» [4, 14]. Таким чином, сім’я була мік-
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родозвіллєвим середовищем, а корчма – макросередовищем, де збиралися доро-
слі для проведення свого дозвілля. 

Свідченням соціальної зрілості молодої людини був її вступ до шлюбу. 
Саме під час шлюбної церемонії народжувалася нова сім’я, яка повинна була 
дотримуватися всіх родинних традицій. Молоді люди, вступаючи до шлюбу, 
набували нового сімейного статусу, переходили до іншої соціальної групи. От-
же, кульмінацією дозвілля молоді можна вважати весільну гостину. 

Шлюб створює ті соціальні фактори, які докорінно міняють зміст і харак-
тер сімейного дозвілля. Укладання шлюбу є важливим етапом у житті людини, 
який, власне, і становить основу для створення сім’ї. Шлюб не обмежується 
лише правовою основою, він концентрує у собі всю сукупність соціальних від-
носин, виявляючи досить складну діалектичну єдність біологічного і соціально-
го, матеріального і духовного, громадського і особистого. Соціальна сутність 
шлюбу виявляється через різні види відносин: психологічні (скажімо, через по-
чуття, кохання, спільні духовні інтереси, прихильність, психологічну суміс-
ність); моральні (дотримування або порушення подружнього обов’язку як одне 
перед одним, так і перед суспільством, додержання вірності, честі, гідності); 
культурні (передавання та відтворення міжпоколінних культурних традицій). 
Ці відносини, як і інститут шлюбу в цілому, розвиваються і змінюються разом 
зі змінами в суспільстві.  

Майже до кінця XVI століття в Україні побутував громадський шлюб, за-
снований на народних весільних звичаях. Починаючи з кінця XVI – початку 
XVII століття, укладання шлюбу підпадає під контроль церкви, яка оголосила 
шлюб таїнством, і тільки через вінчання ця акція набувала чинності. Отже, 
шлюб поступово позбувається характеру народного ігрового дійства. 

Створенню сім’ї у народі завжди надавалося надзвичайно великого зна-
чення. Відповідно до цього визначалася і весільна обрядність – своєрідна уро-
чиста драма, що супроводжувалася іграми, музикою, танцями, співами, набу-
ваючи характеру народного свята. У структурі весільної обрядності відображено 
народну мораль, звичаєве право, етичні норми та світоглядні уявлення, що 
формувалися протягом століть.  

За нових соціально-економічних і культурних умов змінюється і весільна 
обрядність, хоча її основа залишається традиційною. Власне весілля відбувається 
зараз у скороченому вигляді, зберігаючи, однак, основні традиційні обрядові 
дії: запросини гостей, зустріч молодих, гостина, ділення короваю, обдаровуван-
ня наречених, символічна посвята дівчини у жіноцтво. 

Важливу роль у виробленні культури і духовного життя відіграють сі-
мейні традиції. Вони підтримуються не юридичними актами, а силою суспільної 
думки. Багато з них, удосконалюючись, стають правилами, нормами, важливими 
прискорювачами суспільного прогресу. Традиції кожної сім’ї мають свої особ-
ливості. Добрі традиції згуртовують сім’ю, дозволяють зберегти зерна розумного, 
доброго, вічного. 

Значна робота, яка практикується в закладах культури по відродженню 
народних звичаїв, обрядів, поверненням традиційних свят в багатьох випадках 
більше стосується зовнішніх ознак, пов’язаних з використанням обрядової ат-
рибутики. Проте сутністю свят є не тільки яскрава зовнішня форма, а й співпе-
реживання, щирість, задушевність і зворушливість спілкування. Ці чесноти та 
цінності згадуються в багатьох народних піснях.  
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Усе сімейне життя в минулому супроводжувалося різноманітними обря-
дами та ритуалами, котрі в образно-символічній формі означали певні етапи 
життя людини і окремі стадії розвитку сім’ї. 

Відповідно до природного циклу існування людини склався і комплекс 
сімейних обрядів: родильні, весільні, поховальні й поминальні. З розвитком ра-
ціональних знань сенс заборонних магічних обрядів поступово втрачався, а ри-
туальні дії перетворилися на одну з традиційних розваг народу. Разом з появою 
нових обрядових дій і символічних ритуалів старі продовжували зберігатися, 
однак, їхній зміст поступово змінювався. Так склався багатошаровий і багато-
функціональний обрядовий комплекс. Ця закономірність особливо рельєфно 
простежується в родильній обрядовості, що пояснюється надзвичайною деліка-
тністю самого факту народження дитини, котре, до речі, було й основною умо-
вою визначення закономірності сім’ї. Згідно зі звичаєвим правом сім’я набувала 
чинності тільки тоді, коли в ній були діти. 

Обряди, пов’язані з народженням дитини, дослідники поділяють на чо-
тири цикли: передродові, власне родильні, післяродові та соціалізуючі – прилу-
чення новонародженого до роду, сім’ї, колективу. Цикл родинної обрядовості 
складався з таких обрядів: народини, ім’янаречення, очищення, обрання кумів, 
хрестини, пострижини тощо [4, 8]. 

Похоронна та поминальна обрядовість також була однією із форм родин-
них традицій. Смерть людини завжди сприймалася як велике горе і, разом з 
тим, як звичайна необхідність. За звичаєм померлих обмивали й обряджали у 
нове вбрання: літніх – у одяг переважно темних кольорів; молодих дівчат – у 
спідниці синього, зеленого і жовтого кольорів, які в народі вважалися «жалоб-
ними». Певною своєрідністю відзначався похорон неодружених дівчат та хлоп-
ців, у якому використовувалась деяка весільна обрядність.  

Щорічно через тиждень після Великодня відбувалися громадські колек-
тивні поминки (панахиди, гробки). Люди цілими сім’ями збиралися на цвинта-
рі, впорядковували могилки і влаштовували пригощання. Цей звичай зберігся й 
дотепер. 

Рішучі кроки до утворення реальної незалежності України відкривають 
шлях до зрушень на терені загальнолюдської моралі й гуманістичних ідеалів. 
Якщо ці тенденції візьмуть гору, можна чекати відчутних зрушень у збереженні 
та відтворенні народних традицій, підвищенні авторитету національної культу-
ри. Ці сподівання вже набувають законодавчої бази. Так, після багатолітнього 
панування войовничої безбожності у 1991 р. Верховною Радою України офіцій-
ними святами проголошено Різдво, Великдень і Трійця. Ця акція вливається у за-
гальний рух за відродження національної самосвідомості, мови, культури.  

У наш атомний, урбанізований вік люди також не відмовляються від еле-
ментів містицизму та надання багатьом традиціям, обрядам і звичаям особливої 
святості, насамперед від їх поцінування та додержання. У багатьох випадках 
важливого значення набувають родинні реліквії, мистецькі вироби, навіть суто 
побутові предмети. 

За результатами соціологічного дослідження понад 80 відсотків опитаних 
представників українських родин намагаються оберігати й передавати від поко-
ління до покоління ікони, якими благословляли їх до шлюбу їхні батьки, руш-
ники, що були своєрідними оберегами сімейного затишку, весільний одяг. 
Сьогодні до цього долучається сорочечка немовляти, волосячко з перших пост-
рижин тощо. 
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Незважаючи на стрімке входження України в європейський і світовий 
простір, який забезпечує людей весільним одягом останньої моди, українські 
дівчата не відмовляються приміряти мамине і навіть бабусине весільне вбрання. 
У культурно-дозвіллєвих закладах постійно проходять конкурси молодої сім’ї, 
які організовує районна соціальна служба сім’ї і молоді разом з працівниками 
культури. Щоб не бути під час такого дійства осоромленими, молодята повинні 
знати свій родовід і родовід свого «судженого» чи «судженої», улюблені пісні 
батьків, інших старших членів родини, їхні професії, уподобання. Особливо ці-
нується на таких конкурсах знання родинних традицій, збережений родинний 
весільний одяг, своєрідна естетика його одягання, кулінарні сімейні знання й 
уміння, гостре дотепне слово, гарно виголошений тост, вдало виконана пісня, 
танок тощо. Звичайно, до такого конкурсу за тиждень чи місяць підготуватися 
неможливо. Для цього діти, юнаки та дівчата повинні проживати у відповідній 
сімейній аурі.  

Вивчення історико-культурологічних аспектів становлення і розвитку сі-
мейного дозвілля дозволяє зробити наступні висновки: становлення дозвілля 
української сім’ї відбувалося шляхом запровадження сімейних та родинних 
традицій, звичаїв, свят та обрядів; форми та методи родинного дозвілля розви-
валися відповідно до вікових категорій членів родини (дитинство, юність, пов-
ноліття, середній вік, зрілий вік) і були спрямовані на соціалізацію особистості; 
педагогічний потенціал сімейного дозвілля формувався у мікросередовищі (рі-
дна хата) та макросередовищі (вулиця, корчма, заклади дозвілля); сімейне до-
звілля будувалося на принципах комплексного педагогічного та культурологічного 
впливу на особистість, визначало соціально-психологічний розвиток людини, 
передбачало формування її цілісної ціннісно-орієнтаційної структури (екологі-
чні, трудові, моральні, патріотичні, культурно-дозвіллєві, комунікативні цінно-
сті тощо); сім’ї з усталеними традиціями родинного дозвілля вирізнялися 
згуртованістю, єдністю, високим рівнем духовності, розвинутими здібностями 
та інтересами, широким спектром культурних запитів. 

Інтеграція родинно-сімейних традицій, звичаїв і обрядів детермінується 
конкретними умовами та потребами людей у забезпеченні спадкоємності поко-
лінь, передачі соціального і духовного досвіду підростаючим поколінням. Істо-
ричний досвід організації сімейного дозвілля свідчить, що традиції, звичаї і 
обряди виступають в процесі дозвілля як олюднена історія українського народу. 
Вони об’єднують націю і підтримують її життєздатність, формують високий 
національний ідеал, гуманістичний за своїм спрямуванням і змістом, багатий за 
формами і засобами виразу. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 

 
У статті розглянуто актуальні проблеми трансформацій ціннісних орієнтацій 

української молоді в сучасному суспільстві через призму наукових досліджень; ви-
значено причини змін ціннісних орієнтацій молоді в українському суспільстві; про-
аналізовано періодизацію ціннісних орієнтацій української молоді та життєві стратегії 
сучасної української молоді; розглянуто зміни, що відбулися у ціннісних трудових 
орієнтаціях молоді в Україні. 

Ключові слова: молодь, трансформації, цінності, ціннісні орієнтації, особистість, 
дозвілля, сім’я, освіта, робота, соціокультурні зміни, сучасна українська молодь. 

 
The article deals with actual problems transformation of the value’s orientation 

Ukrainian youth in contemporary society through prism scientific investigate; definite 
causes change of the value’s orientation youth in Ukrainian society; investigated peri-
odicities of the value’s orientation Ukrainian youth; analyticities life strategies contempo-
rary Ukrainian youth; consideration changes that it realization into of the value’s laborious 
orientation youth in Ukrainian. 

Key words: youth, transformation, value’s, value’s orientation, personality, leisure, 
family, education, work, socioculture change, contemporary Ukrainian youth. 

 
Суспільство, в якому живе сучасна молода людина, характеризується 

глибинними трансформаційними змінами, які визначають основні напрями і 
шляхи формування цінностей та ціннісних орієнтацій, власного життєвого 
шляху. Людський спосіб життя зумовлює таке існування цінностей, коли най-
вищою постає цінність, яка визначає сенс життя особистості, всю мотивацію її 
існування. Внаслідок цього всі трансформації, які відбуваються у суспільстві, 
впливають на соціалізацію молодого покоління, а як наслідок – уявляються як 
багатофакторна властивість соціального процесу, в якому відбуваються якісні 
перетворення і зміни всіх структур та інститутів суспільної системи.  

Український соціум вже два десятиліття перебуває в процесі трансформа-
ції. Весь цей час населення України змушене жити у стані соціальної аномії, яка 
характеризується відсутністю ціннісно-нормативної бази соціальної консоліда-
ції, недієвістю законів та недовірою до влади, а тому у сучасному суспільстві 
панує нестабільність, невпевненість у світлому майбутньому.  

Поняття трансформації стало широко використовуватися в суспільних 
науках у другій половині ХХ століття. Воно трактувалося як процес подолання 
істотних елементів старого порядку та досягнення нової якості певної системи. 
Водночас у сучасних дослідженнях цей термін тлумачиться досить широко і за-
стосовується для позначення всіх типів істотних змін основних структур та сис-
тем того чи іншого суспільства, але серед науковців не існує єдності щодо 
розуміння сутності цього процесу. У найзагальнішому трактуванні цей процес 
визначається як зміна, перетворення, виду форми, істотних властивостей того 
чи іншого об’єкта, видозміна соціальних інституцій та структур, що часом су-
проводжується їх докорінним оновленням [6, 678]. 
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Загальна спрямованість соціальної трансформації залежить від ціннісних 
орієнтацій різних соціальних прошарків і груп населення. При цьому особливу 
увагу слід приділити вивченню потреб і ціннісних орієнтацій молодого поко-
ління, тому що саме воно визначає домінуючу перспективу трансформаційних 
процесів в українському суспільстві.  

Ціннісні орієнтації за Л.Є. Просандєєвою – це системно пов’язані соціа-
льно значущі уявлення, які реально детермінують вчинки та дії, що виявляють 
себе в практичній поведінці особистості з її якісною своєрідністю життєдіяль-
ності та способом життя [5, 123]. 

Серед вітчизняних науковців дослідженням трансформаційних процесів 
цінностей та ціннісних орієнтацій займаються Л. Аза, В. Алексєєва, В. Андрущенко, 
Т. Артемова, Н. Бабенко, О. Балакірєва, В. Василенко, О. Вишневський, Н. Левков-
ська, М. Лукашевич, І. Мигович, Л. Морозова, Л. Панченко, В. Піддубний, 
А. Ручка, Н. Сорокіна, О. Цимбал та інші.  

У полі зору трансформації ціннісних орієнтацій молодої людини знахо-
дяться соціальні, політичні, культурні, духовні, інформаційно-комунікативні 
аспекти. За результатами досліджень західних науковців на розвиток і форму-
вання цінностей молоді впливає низка зовнішніх і внутрішніх факторів. До зов-
нішніх факторів відносяться елементи мікросередовища (групи, референтні 
групи тощо) і макросередовища (соціальні ролі, засоби мас-медіа, соціальні ін-
ститути); до внутрішніх факторів – особливості темпераменту, задатки, здатно-
сті, рівень розвитку самосвідомості, вік особи тощо. Особливо ці фактори 
впливають на формування системи ціннісних орієнтацій молоді як активної ба-
гаточисельної генерації суспільства. Тому дослідження процесів, які відбуваються 
в середовищі молоді, є особливо актуальним, оскільки молодь є найбільш мобіль-
ним прошарком суспільства, від якого залежить не тільки процес відтворення на-
селення країни, але й збереження та розвиток суспільства. Адже зрушення, котрі 
відбуваються нині, безпосередньо впливають на ціннісну свідомість молоді. 

Багато з тих цінностей, які виховувало радянське суспільство, поступово 
почали змінюватися, оскільки, з одного боку, нові соціально-економічні умови 
вимагають від людини таких якостей, як готовність до ризику і особисту відпо-
відальність за свої вчинки, уміння швидко пристосовуватися до економічної 
кон’юнктури, готовність наполегливо працювати заради досягнення добробуту та 
успіху. З іншого боку, цінності, що в минулому мали високий ранг і пов’язувалися 
із закріпленими в масовій свідомості соціально-психологічними стереотипами 
пріоритету колективного над особистим і самореалізації особистості в праці, сьо-
годні молоддю заперечуються. Криза традиційних ціннісних орієнтацій особливо 
яскраво проявляється у сфері праці, ставленні до роботи [9, 29]. 

Ще в СРСР було проведено низку досліджень процесів зміни ціннісних 
орієнтацій молоді у 1960-х, 1970-х та 1980-х рр. Так, у 1960-ті рр. особлива ува-
га зверталась на вивчення системи ціннісних орієнтацій молоді, яка починала 
трудову діяльність; на працю та освіту, на їх взаємозв’язок; вивчалися також 
орієнтації на різні сторони способу життя (сім’я, друзі, вільний час і дозвілля 
тощо). Цікавим моментом стало те, що цінність праці вважалася першочерго-
вим засобом здійснення життєвих планів і задоволенням інтересів особистості, 
особливо молодої, вона була прямо пропорційна зростанню духовних і матеріа-
льних потреб людини та обернено пропорційна можливості використовувати 
інші (нетрудові) засоби для їх задоволення. Цей момент є важливим при 
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порівнянні із сучасним розумінням цінності праці. Молодь, яка розпочала свою 
трудову діяльність у 1960-ті рр., ранжували за десятибальною шкалою (табл. 1): 
 

Таблиця 1 
Ціннісні орієнтації Бал 

Освіта 7,4 
Культура та мистецтво 6,2 
Громадсько-політична діяльність 5,7 
Фізичний розвиток 5,6 
Виробництво 4,8 
Сім’я 4,1 
Відносно пасивний відпочинок 3,9 
Заробіток 1,4 
Бездіяльний відпочинок 1,0 

 
Як показують дані соціологічного дослідження, розподіл опитаних за від-

носно сталими ціннісними орієнтаціями вивів на перші місця орієнтацію на 
сім’ю (41,6 %), освіту (23,3 %), громадську роботу (12,3 %). Аналіз взаємодії 
ціннісних орієнтацій показав, що орієнтовані на сім’ю ставлять на перше місце 
освіту, а орієнтовані на освіту – сім’ю. Отже, чільне місце в орієнтаціях, життє-
вих планах молоді в 1960-ті рр. посідали цінності освіти і сім’ї, другорядні по-
зиції заробіток (1,4 %) та бездіяльний відпочинок (1 %). Тобто молодь 1960-х рр. 
орієнтувалася на освіту та культуру. 

У 1980-х рр. серед цінностей у сфері праці на перший план виходять цін-
ності професійного зростання, матеріального добробуту і суспільного визнання. 
Що стосується цінностей творчості, самоствердження, суспільної користі, то їх 
місце у системі ціннісних орієнтацій було малозначущим. 

Як показав порівняльний аналіз досліджень, матеріальна забезпеченість 
як цінність з переходом від покоління до покоління здобувала все вищий ранг. 
Можливо, це пов’язано з тим, що радянське суспільство поступово втрачало 
статус суспільства рівних можливостей, а тому молодь найбільше цінувала у 
професії можливість одержувати високі доходи, ніж її суспільну користь. 

Початок 1990-х рр. позначений значним пріоритетом у молодіжному се-
редовищі цінностей споживання. Суттєво зменшилося серед молоді, як відзна-
чає О. Цимбал, значення таких моральних якостей, як доброта, милосердя, 
порядність, чесність, відповідальність, ввічливість. Все більшого розповсю-
дження набуває прагматизм у розв’язанні життєвих завдань. В цілому слід ви-
знати, що суспільно значущі цілі праці були девальвовані, а нова модель 
індивідуалізму, як більш адекватна ринковому суспільству, ще не визначилась у 
своїх перевагах [7, 17]. 

Молоде покоління останнього десятиріччя ХХ століття і початку ХХІ 
століття опинилося у двоякій ситуації: з одного боку, це покоління ще вихову-
валося на «старих» радянських засадах; а з іншого, в доросле життя воно всту-
пало за нових умов, які вимагали відмови від багато чого засвоєного раніше. В 
сучасних умовах, як відзначає Т. Артемова, не спрацьовують колективістські 
ідеали, а все більше – індивідуалістичні; став непрестижним, не модним ряд 
професій, які поважалися раніше та вважалися суспільно корисними та приві-
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лейованими; змінилося ставлення до своєї батьківщини – якщо раніше явно був 
виразним патріотизм, то зараз молодь бажає навчатися, працювати, а то й пере-
їхати на постійне проживання до іншої країни. До того ж сьогодні ЗМІ контро-
люють значну частину дозвілля молодіжної аудиторії та виступають важливим 
інструментом формування соціальних настанов та ціннісних орієнтацій молоді 
[1, 72–75]. 

Така ситуація склалася не випадково: разом із змінами кардинального ха-
рактеру в нашій країні сталася переоцінка цінностей. І якщо раніше існувала 
певна спадковість у передачі цінностей від старшого покоління до молодшого, 
то нині цей феномен майже не спостерігається. Вже порушився зв’язок батьки – 
діти в силу того, що цінності батьків втратили своє практичне значення і майже 
не успадковуються дітьми. Як відзначає В. Лісовський, молоде покоління опи-
нилося в ситуації, коли воно, логікою історії покликане продовжувати розвиток 
на базі успадкованих матеріальних та духовних цінностей, змушене, перебува-
ючи в стадії становлення, брати участь у виробленні цих цінностей, частіше за 
все самостійно [8, 26]. 

Тому стає очевидним розрив між поколіннями сучасного суспільства. Про 
це говорять такі цифри: 68% дітей та 72% батьків визнали, що не розуміють од-
не одного. Різкий злам системи, що існувала, призвів до суттєвих змін у соціо-
культурній спадковості. Такі важливі складові її механізму, як освіта та 
виховання, останнім часом помітно поступилися в системі соціалізації молоді 
інститутам і цінностям культури масового споживання. Більше того, інститути 
соціалізації зараз не тільки розрізнені, а й конкурентні або й взагалі не 
пов’язані між собою утворення, які перебувають в нерівних умовах щодо по-
ширення свого впливу. 

Примушує тривожитися не лише зміна цінностей з соціалістичних на де-
мократичні, а й відчуження молоді від національної культури, незнання і неба-
жання знати вітчизняну історію, мистецтво, літературу тощо. Це є проблемою, 
але є вагомі підстави вважати, що попри всі труднощі сьогодення більшість 
української молоді все-таки оптимістично дивиться у завтрашній день. Лише 
незначна її частина (7,5%) очікує гіршого [3, 85]. 

Суттєво змінились життєві стратегії молоді, а також її уявлення про своє 
місце у владних структурах. З початку 2000-х рр. почала зростати спрямова-
ність на вищу освіту, цінності освіченості та інтелекту, а також на комфортні 
умови життя. Важливо відмітити, що збільшилася вага особистісних цінностей 
по відношенню до цінностей колективних, суспільних. В центр були поставлені 
особистий успіх, добробут, сімейне щастя, тоді як поняття «благо країни» дещо 
втратило своє колишнє значення. Значна частина молоді вже не бачить опори у 
державі і тому відмовляє їй у своїй довірі та не орієнтується на співпрацю з нею 
[7, 18]. 

Центр «Соціальний моніторинг» та Український інститут соціальних до-
сліджень провели опитування «Ціннісні орієнтації населення – 1996» та «Цінні-
сні орієнтації населення – 1999». Для порівняння включено окремі індикатори 
моніторингового опитування громадської думки населення України у 2002 р., 
яке щомісячно проводить Український інститут соціальних досліджень і Центр 
«Соціальний моніторинг» (табл. 2) [2, 44]. 
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Таблиця 2 
Рік № з/п Загальнолюдські 

цінності 1996, 
% 

1999, 
% 

2002, 
% 

1 Сім’я 97 95 93 
2 Друзі, знайомі 93 91 95 
3 Робота 84 86 90 
4 Вільний час 81 76 90 
5 Хобі 72 68 75 
6 Релігія 49 40 48 
7 Власний бізнес 65 59 59 
8 Політика 23 64 31 
9 Відвідування вечі-

рок, дискотек, тан-
ців, кафе 

49 47 47 

 
Порівнюючи наведені дані, можна дійти висновку, що у молодіжному се-

редовищі переважають особистісні пріоритети (сім’я, друзі, житлові умови, ро-
бота, власне здоров’я), але аж ніяк не колективістські. Це є важливою 
тенденцією, що характеризує зміни ціннісних орієнтацій молоді, – відверта пе-
ревага індивідуалізму, акцент на особистісно-сімейних інтересах; молодь по-
ступово відмовляється від колективістського способу життя. Якщо раніше такі 
цінності, як повага оточуючих, хороші стосунки в колективі та повага інших 
посідали в ієрархії 2 – 3 місця, то нині складається зовсім інша ситуація. Високо 
цінується тільки те, що безпосередньо пов’язане з індивідом (друзі, знайомі, 
сім’я), а не з колективом чи суспільством (суспільні праця). Це свідчить про те, 
що знижується значимість суспільства в житті окремої людини та зростає інди-
відуалізм, орієнтація на власне комфортне життя у соціумі. 

Як відзначає О. Балакірєва, трансформація торкнулася і змін в системі 
цінностей щодо роботи. Для 92% молоді важлива висока оплата праці, для 79% – 
цікава робота і лише для 28% – суспільна корисність роботи [2, 12]. Як резуль-
тат, більшість молоді вбачає сенс свого життя в матеріальному добробуті та 
грошовому достатку. Відбувся поворот від духовних, традиційно розповсюджених 
в радянському суспільстві цінностей, до матеріальних пріоритетів (гроші, гроші і 
ще раз гроші). 

Зміни, що відбулися в ціннісних трудових орієнтаціях, показують необ-
хідність формування нового механізму мотивації, який стимулював би творчу 
активність та ініціативу молоді, нові форми самореалізації в праці. Але такого 
механізму у нас поки що не існує. Ось чому молодь не знаходить інших стиму-
лів до праці, окрім грошей. Однак його не можна пов’язати з кількістю і якістю 
праці, з досягненням високого статусу. Більше того, коли зарплата стає голо-
вним критерієм оцінки праці, то це свідчить про морально нездорове суспільст-
во, в якому праця перестала бути головним чинником процвітання більшості 
населення і країни в цілому. 

Трансформація як явище відбувається досить інтенсивно у всіх сферах 
суспільного життя, особливо у середовищі молоді. Про трансформацію в сис-
темі цінностей, пов’язану зі змінами в суспільстві, свідчить те, що для більшос-
ті молоді стійким базисом існування тепер може бути лише особисте життя, 
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індивідуалістські та матеріальні цінності. Молоді люди хоча і відносять на 
останнє місце цінність суспільно-корисної праці та політичної активності, але все-
таки зберігають моральні підвалини, що регулюють особисте і сімейне життя. 

Проте є частина молоді, яка залишилася без морального і соціального фу-
ндаменту свого життя і ні в що не вірить. Її ідеал – комфорт, добробут, задово-
лення будь-якою ціною. В умовах соціально-економічної кризи цю частину 
молоді можна розглядати як «втрачене покоління» [4, 15]. Таке явище – наслі-
док прийняття ціннісних орієнтацій, продиктованих реаліями нашого життя. 
Тому перед усіма соціальними інститутами постає важке завдання: визначити 
базові цінності, ідеали, норми, які слід покласти в основу формування духовно-
го світу молодої людини, й шляхи, якими можна було б здійснити ці перетво-
рення. Бо саме в даний період, період трансформації соціальних систем, молодь 
менше уваги звертає на необхідність духовного, культурного розвитку, хоча 
водночас і не відхиляє його доцільності. Подібно до економічних і політичних 
духовні орієнтації у свідомості й поведінці молодіжних груп перебувають у 
процесі складної еволюції. 

Важливим для розуміння особливостей світоглядних орієнтацій українсь-
кої молоді є виявлення їх обумовленості двома основними групами чинників: 
макрорівневими (економіка, політика, соціальні відносини, культура) та мікро-
рівневими (особливості молодіжної субкультури та молодіжного способу жит-
тя). Аналіз цих діалектично-взаємопов’язаних чинників допомагає виявити 
загальне й особисте в світоглядних орієнтаціях української молоді, відстежити 
динаміку змін під впливом зовнішнього макро- і мікросередовища, глибше ус-
відомити роль цінностей і ціннісних орієнтацій у трансформаційних процесах. 

Результати численних соціологічних опитувань свідчать, що молоді люди 
прагнуть покращити своє матеріальне становище і підвищити свій соціальний 
статус, вдосконалити свої знання, вміння і навички, що необхідно враховувати 
при здійсненні державної молодіжної політики. 

Сучасна молода людина має набути глибинних особистісних якостей, 
відповідних новим формам життя. Передусім її розум має бути креативним, а 
не репродуктивним. Трансформації ціннісних орієнтацій молоді протягом 
останніх двох десятиліть слід розглядати у руйнівних соціокультурних тенден-
ціях. Це – втрата цінностей професіоналізму, установка на швидке збагачення, 
ніяк не підкріплена уявленнями про користь праці для суспільства в цілому, 
зниження престижу практичних вмінь та навичок. 

Всеукраїнське дослідження щодо ціннісних орієнтацій молоді «Молодь 
України» було проведено Інститутом Горшеніна спільно з тижневиком «Ко-
ментарі» з 1 по 19 березня 2012 р. Всього, згідно з вибіркою, з урахуванням ос-
новних соціально-демографічних характеристик населення України, було 
опитано 1500 респондентів у містах з населенням понад 100 тисяч осіб в 24 об-
ластях України та АР Крим і репрезентують населення України у віці від 16 до 
21 року. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 2,5 %. 

Дані отриманих досліджень свідчать, що 65,1% української молоді пи-
шаються тим, що є громадянами України. Майже кожен п’ятий – 17,6% – не 
відчуває гордості від факту наявності у себе українського громадянства. Не 
змогли відповісти на це питання 17,3% молоді. Як результат, 37,9% вважають, 
що Україна повинна рухатися у бік зближення з країнами Заходу – Європейсь-
ким Союзом, США; 24,7% – що Україні слід зближуватися з Росією, а 18,6%, 
що країна повинна лавірувати між Росією і країнами Заходу. Не змогли відпові-
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сти на дане питання 18,8% респондентів. Згідно з даними опитування громад-
ської думки, проведеного в грудні 2011 р. фондом Демократичні ініціативи іме-
ні І. Кучеріва та фірмою Ukrainian Sociology Service, 51% молоді Донбасу та 
Криму підтримують вступ України в ЄС (за матеріалами УНІАН). 

Щодо проблем, які хвилюють молодь, визначено, що кожна друга молода 
людина – 47,3 % – вважає найважливішою проблемою свого населеного пункту 
економічний розвиток. Далі йдуть корупція і хабарництво – 31,2%, політична 
нестабільність – 29,8%, алкоголізм і наркоманія – 26,2%, соціальний захист на-
селення – 20,7%. Проблеми освіти турбують 19,2%, молодіжна політика – 
18,2%, проблеми охорони здоров’я – 14,6 %, злочинність – 13,2%, боротьба з 
бідністю – 13,2 %, криза моралі, культури, моральності – 12,9% молодих людей 
України. 

Майже 48,8% молодих українців заявили, що така демократична цінність 
як свобода слова має для них практичне значення. Таку саму цінність для моло-
ді також мають: право на охорону здоров’я, медична допомога – 40,2%, особи-
ста недоторканність – 37%, право розпоряджатися своєю власністю – 33,9%, 
судовий захист прав і свобод громадянина – 33,5 %, а також – свобода пересу-
вання, вибору місця проживання – 32,8%. Тут виявляються особистісні цінності 
молоді. 

Більшість молодих людей – 65,5% – завжди відчуває відповідальність за 
свої вчинки; 29,7% – відповідальність за свої вчинки іноді – все залежить від 
обставин. Не відчувають цього 2,9% представників молоді, а 1,9% – не змогли 
відповісти на дане питання. 

За даними останніх соціологічних досліджень молоді можна зробити ви-
сновок, що ціннісні орієнтації особистості формуються під впливом пануючої в 
суспільстві системи цінностей, які органічно пов’язані з проблемами кожної 
людини і виступають в якості головного орієнтуючого компонента її поведінки 
та розвитку. У молоді виразно виявляється перевага до традиційних ціннісних 
орієнтацій – сім’я, робота, друзі, вільний час. Це свідчить про те, що ціннісні 
орієнтації молоді не зазнали кардинальних змін, суттєві зміни торкнулися лише 
цінності праці та проведення вільного часу і дозвілля молоді. При цьому вони 
не дуже цікавляться політикою та релігійним життям країни. Спостерігається 
панування індивідуальних запитів та користі над колективними. Цьому сприяє 
також зміна ставлення молодої людини до праці, до вибору професії та побудо-
ві життєвих планів. 

Доцільним є подальше вивчення ціннісних орієнтацій для створення но-
вих підходів у рамках державної політики виховання молоді, уведення новацій 
на державному ринку праці тощо. Усе це сприятиме розв’язанню багатьох мо-
лодіжних проблем сьогодні та проблем нашого суспільства в майбутньому, то-
му що життєві цінності молоді сьогодення визначатимуть спосіб життя завтра. 

Підсумовуючи зазначене вище, можна стверджувати, що сучасний розви-
ток українського суспільства характеризується як період трансформаційних 
процесів, обумовлений пошуком власного шляху розвитку та формуванням 
ціннісних орієнтацій. Як наслідок сучасне життя молоді проходить у формі 
еволюції системи ціннісних орієнтацій, яка характеризується кардинальною пе-
реоцінкою цінностей та ціннісного світогляду. 

Ціннісні орієнтації особистості формуються під впливом пануючої в сус-
пільстві системи цінностей, яка змінюється в процесі історичного розвитку. 
Процес формування ціннісних орієнтацій можна розглядати з різних точок зору – 
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суб’єкт-суб’єктної, суб’єкт-об’єктної, об’єкт-суб’єктної. З огляду на це можна 
стверджувати, що ціннісні орієнтації формують «стрижень» свідомості, завдяки 
якому зберігається стійкість особистості. Специфіка ціннісних орієнтацій поля-
гає в їх активному характері щодо дійсності, тому вони виступають чинником 
формування нової індивідуальної неповторної дійсності, внутрішнього світу 
особистості. У підсумку усталена ціннісна орієнтація фіксує спрямованість на певні 
цінності, тим самим зумовлюючи діяльність суб’єкта у відповідність з ними. 

Ціннісні орієнтації є складовою внутрішнього світу особистості, які спрямо-
вують і одночасно регулюють її діяльність. Вони визначають загальну спрямо-
ваність інтересів і прагнень особистості; ієрархію індивідуальних вподобань і 
зразків; цільові і мотиваційні програми; рівень вподобань; міру готовності і рі-
шучості реалізації власного проекту життя тощо. Цілісність, несуперечливість 
та усталеність системи ціннісних орієнтацій є показником стійкості і автоном-
ності особистості. 

Проблема ціннісних орієнтацій суттєвого переосмислення в умовах су-
часних динамічних трансформаційних змін, які передбачають одночасне само-
визначення людини у різних аспектах своєї життєдіяльності. Сучасна молодь 
перебуває в складних умовах: зміни в соціально-економічному, політичному, 
культурному житті супроводжуються світовими кризами – ціннісної свідомості, 
духовності, економічною тощо. Тому молоді доводиться самій вирішувати, що 
для неї є цінним, а що ні. Отже, картина ціннісних орієнтацій молоді має такий 
вигляд: все більшого значення набувають матеріальні цінності (матеріальний 
добробут, успіх у житті, високий заробіток, престижна робота), а духовні і 
культурні відходять на другорядні місця. Зберігається первинна орієнтація на 
сім’ю. Дещо змінилося ставлення до освіти, а престиж такої цінності як робота 
почав стрімко знижуватися. Базовими цінностями залишаються сім'я, вірні дру-
зі, любов. На вищі місця в шкалі ціннісних орієнтацій піднімаються заробіток і 
службова кар'єра. 

Таким чином, ціннісні орієнтації української молоді органічно пов’язані 
із проблемами кожної людини і виступають в якості головного компонента де-
термінації її поведінки. 
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У статті висвітлюється коло актуальних питань, пов’язаних із вивченням уні-

версуму Е. Корнгольда. Значна увага приділяється біографічним даним, процесу ста-
новлення та еволюції творчої особистості композитора в період з 1916 по 1957 рр. 

Ключові слова: Е. Корнгольд, творчість.  
 
In the article the field of topical issues related to the study of the E. Korngold’s uni-

verse. Considerable attention is paid to biographical date, the process of formation and evo-
lution of the creative personality of the composer in the period from 1916 to 1957. 

Key words: E. Korngold, creativity. 
 
Еріх Вольфганг Корнгольд (1897 - 1957) – віденський композитор та піа-

ніст, відомий у першій третині ХХ століття своїми яскравими музичними здіб-
ностями. Його творчості присвячені роботи Х. Джексона, Т. Діксона, Б. Керролла, 
Р. Кінгстона, Я. Коваленського, Д. Луміс, Д. Раксіна, О. Фрей та інших. У віт-
чизняній теоретичній думці ім’я Е. Корнгольда залишається відомим лише ву-
зькому колу професіоналів, робіт же посвячених його життю та творчості не 
існує зовсім. На нашу думку, сьогодні в нашій країні постала необхідність у від-
критті та ґрунтовному аналізі спадщини цього видатного композитора і новатора.  

Залишаючи осторонь роки навчання та становлення індивідуального сти-
лю композитора1, ми почнемо нашу статтю з 1916 р., який є поворотним для ві-
сімнадцятирічного композитора. Саме цього року Е. Корнгольд почав працювати 
над найвидатнішим та визначним своїм твором – оперою «Мертве місто», робо-
та над якою зайняла п’ять років (1916 – 1920). Цій роботі передувала поява 
двох одноактних опер «Кільце Полікрата» та «Віоланта», які відзначили наро-
дження зрілого майстра. Опери мали неабиякий успіх, про що свідчать відгуки 
у німецькій пресі: «Обидві ці роботи належать <…> до дійсно глибокої драма-
тичної музики, якою, разом із роботами Р. Штрауса, ми благословенні сьогодні 
<…> і в якій говорить одна з найбільших надій нашої музики, можливо, найбі-
льша», – написав у «Новій вільній пресі» Р. Спетч [1, 112]. Опери «Кільце По-
лікрата» та «Віоланта» подорожували по Німеччині і залишилися у репертуарі 
оперних театрів до початку політичних перетворень 1930-х рр., були також вша-
новані у Шотландії, Фінляндії, Чехословаччині, Угорщині і Швейцарії.  

У тому ж 1916 р. відбувся дебют Е. Корнгольда як диригента у Віденській 
придворній опері. Стосовно диригентської діяльності Е. Корнгольда, після 
прем’єри оперети «Летюча миша» 8 червня 1929 р., Фріц Цвейг висловився на-
ступним чином: «Корнгольд чудово почувається за диригентським пультом. 
Що стосується самої оперети, я не думаю, що коли-небудь почую краще вико-
нання, ніж це було. Він просто неперевершений у цьому роді музики, вона у 
нього в крові» [1, 209].  
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Наприкінці Першої світової війни назначений музичним директором пі-
хотного полку [3] Е. Корнгольд (котрий брав участь у багатьох благодійних 
концертах, збирав кошти на допомогу вдовам, сиротам, інвалідам та створив 
чимало пісень і маршів, присвячених солдатам) практично не мав часу на напи-
сання класичних творів.  

Як відмічає Б. Керролл [1, 129], протягом 1918 р., до перемир’я у листо-
паді, з-під пера Е. Корнгольда вийшло небагато творів, які стали з часом дійсно 
знаменитими, а його робота над «Мертвим містом» і зовсім зупинилася. В цей 
час режисери Віденського Народного театру зробили Корнгольдові пропози-
цію: написати сюїту для комедії за п’єсою В. Шекспіра «Багато галасу дарем-
но». Розуміючи обмежені можливості для цієї постановки через наслідки війни, 
враховуючи, що тільки малий камерний оркестр може бути зібраний для 
прем’єри, Е. Корнгольд оркестрував твір лише для дев’ятнадцятьох виконавців, 
а пізніше зробив перекладення твору для малого ансамблю і дуету скрипки з 
роялем, який із задоволенням включили у свій репертуар такі видатні скрипалі 
як Міша Ельман, Фріц Крейслер, Яша Хейфець і Тоша Зайдель. Поява опери 
«Мертве місто» викликала неабиякий резонанс у газетах та серед диригентів 
головних австрійських театрів, котрі намагалися отримати права на першу ви-
ставу. Наразі, 4 грудня 1920 р. опера була поставлена одночасно у Кельні та 
Гамбурзі. Хоча, як зазначає Б. Керролл [1, 136], це була майже потрійна 
прем’єра, тому що Ф. Шальк готував першу постановку опери ще й у Відні.  

Слід відмітити, що до 1933 р. опера «Мертве місто» стала найпопулярні-
шою у Гамбурзькому репертуарі з понад, ніж п’ять десятків вистав. Автор стат-
ті «Профіль», зокрема, зазначає: «Музика Корнгольда для символістського, 
пригніченого тексту побудована на пізньоромантичній тональній мові, аби 
сформувати самостійну, виразну музичну мову, що дозволить слідкувати за 
психологією сюжету у кожній дрібниці» [3]. Необхідно зауважити, що оркестр 
в опері «Мертве місто» найбільший з тих, які композитор використовував до 
того у своїх творах: він додає інструменти у групу ударних, клавішні, орган і 
фісгармонію для створення моторошних звукових ефектів, два набори дзвонів, 
мандоліну, одну духову групу з труб і тромбонів, другу – з труб і кларнетів, ве-
ликий хор, окремий дитячий хор, камерний хор з шістнадцяти голосів і додат-
кові сопрано за сценою. Все це було поєднано із неймовірною майстерністю, 
вражаючим багатством і калейдоскопічним звуковим блиском.  

Опера «Мертве місто» у Відні мала величезний успіх, і у сезоні 1921 – 
1922 рр. була найуспішнішою і найбільш виконуваною новою оперою. Б. Керролл – 
автор монографії про Е. Корнгольда – стверджує, що «навряд чи був хоча б один 
оперний театр в Австрії та Німеччині, в якому не був представлений цей екстраор-
динарний продукт пізнього німецького романтизму» [1, 146].  

Близький друг Е. Корнгольда Дж. Пучіні висловив своє захоплення урив-
ками з опер «Віоланта» та «Мертве місто», які Е. Корнгольд зіграв для нього. У 
своєму інтерв’ю для Мюнхенської газети великий композитор назвав Еріха 
«міцнішою надією нової німецької музики» [1, 148]. Цікаво, що багато хто в 
той час вважав молодого композитора «Віденським Пучіні» через схожість ор-
кестровки Еріха із оркестровкою композиторів італійської школи [1, 148].  

Після чергового авторського концерту, присвяченого п’ятдесятій річниці 
Віденської опери, куди Е. Корнгольд був запрошений як диригент власних од-
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ноактних опер, Макс Колбек, оперний лібретист, критик та автор чотиритомної 
біографії Й. Брамса, відмітив: «Еріх Вольфганг Корнгольд звів нанівець всі 
сперечання щодо свого дивовижного таланту. Він – один з найважливіших та 
успішніших композиторів нашого часу» [1, 132].  

Популярність і впевненість у майбутньому успіху сприяли тому, що 
письменник та критик Доктор Р. Хоффманн опублікував першу біографію юно-
го композитора, яка презентує двадцятип’ятирічного Е. Корнгольда, «як веду-
чого композитора молодого австрійського покоління. Зокрема, він присвячує 
значну частину своєї роботи революційній гармонії Корнгольда як напрямкові, 
якому сучасна музика має безсумнівно слідувати» [1,154].  

У 1921 р. А. Шонберг проголосив, що він «відкрив щось, що забезпечить 
верховну владу німецькій музиці на наступні сто років» [1, 156]. Цим відкрит-
тям був серіалізм, який дедалі набирав прихильників і ставав більш популяр-
ним. Товариство нової музики запропонувало Е. Корнгольду приєднатися до 
них, однак, молодий композитор твердо стояв на засадах традиційних музичних 
форм і сприймав «відмову від мелодії у тональному розумінні як цілком не-
прийнятну» [1, 157]. Тим часом його кар’єра в якості композитора, диригента, 
піаніста та концертмейстера вдома та за кордоном (США, Англія, Бельгія, Че-
хословаччина, Австрія, Німеччина) продовжує успішно крокувати уперед.  

25 жовтня 1923 р. відбулася прем’єра оперети «Ніч у Венеції» Й. Штрауса, 
обробку якої створив Е. Корнгольд на пропозицію від режисера віденського 
театру Г. Марішки. Це був приголомшливий успіх, який, по-перше, сприяв від-
родженню інтересу до постаті та творчості Й. Штрауса, а по-друге, став по-
штовхом до початку нової кар’єри Е. Корнгольда як автора та диригента 
обробок оперет. У період з 1926 по 1933 рр. більшу частину свого часу Е. Корн-
гольд присвячував саме роботі над адаптацією оперет (оперета Й. Штрауса 
«Каліостро у Відні», «Троянди із Флориди» за Л. Фаллем, «Летюча миша» та 
«Віденський вальс» Й. Штрауса, «Прекрасна Олена» Ж. Оффенбаха, «Пісня про 
кохання», основою якої була переробка знехтуваної оперети Й. Штрауса «Ко-
ролівська мереживна хусточка»), за винятком написання Сонати для фортепіа-
но, пісень, Сюїти для двох скрипок, віолончелі та фортепіано для лівої руки, 
дитячої серенади, Казок від Штрауса, фортепіанної фантазії на музику Й. Штрауса 
(батька та сина).  

Відмітимо, що із початком кар’єри у Голлівуді у 1934 р. ще менше часу 
залишалося на створення нових творів, а після спалаху Другої світової війни у 
1939 р. і до її завершення Е. Корнгольд майже повністю зосередиться на ство-
ренні музики до кінофільмів.  

1923 р. Е. Корнгольд почав створювати те, що він вважав головною своєю 
роботою: четверту оперу «Диво Еліани» за п’єсою Г. Кальтнекера, лібрето для 
якої написав Г. Мюллер. Паралельно із роботою над оперою Е. Корнгольд 
створює фортепіанний концерт для лівої руки (на замовлення П. Вітгенштейна), 
в якому він досягає ефекту звучання дворучної фактури, і який відзначається 
зовсім новою звуковою мовою: вказана тональність – До#, без уточнення ладу. 
Також з’являється Фортепіанний квінтет, що мав величезний успіх, струнний 
квартет у Ля-мажорі, ор. 16 (ескізи якого з’явилися ще 1920 р.), де за допомо-
гою акордової фактури композитор створює враження звучання більшої кілько-
сті інструментів, ніж є насправді.  
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В цей час поширюється активність міжнародного товариства, яка висту-
пає за нову музику. Е. Корнгольд намагався уникати участі у фестивалях, на 
яких, в основному, були показані твори А. Шонберга, А. Веберна, А. Берга, 
Б. Барток та Е. Кршенека. Як пише Б. Керролл, «це відчуження від діяльності 
головної течії сучасної музики почало мати рішучий вплив на кар’єру Е. Корн-
гольда. Виконання його творів ставало менш регулярними, і для того, щоб під-
тримувати себе і родину, він все більше погоджувався на роботу у якості 
найманого диригента в різних віденських театрах та в якості автора удоскона-
лення оперет» [1, 180].  

В цілому, музичне товариство Відня, а поступово і всієї Австрії та Німеч-
чини, поділялося на два ворожі табори: ті, хто підтримував нову музику і її лі-
дерів на чолі із А. Шонбергом, і ті, хто залишався вірним старому стилю, 
найяскравішим представником якого був Е. Корнгольд.  

Після прем’єри опери «Диво Еліани» (1927 р.) Е. Корнгольд залишив 
один з чудових висловів стосовно своєї творчості: «Моїм музичним кредо мож-
на назвати натхненну ідею. З яким незадоволенням зараз сприймають цю кон-
цепцію! І тим не менш, як може нежива конструкція, найточніша музична 
математика перемогти принцип постійного руху натхненної ідеї!» [1, 194].  

Б. Керролл так висловився щодо нової опери Е. Корнгольда: «Все, що бу-
ло пройдено, весь його двадцятип’ятирічний творчий шлях був лише вступом 
до цієї роботи» [1, 195]. Видатний німецький критик Фердинанд Фол написав у 
своєму есе: «Е. В. Корнгольд залишився вірним собі та музиці і у своїй новій 
опері, і у новому періоді розвитку і зрілості, що прийшов слідом за оперою 
«Мертве місто», яка є могутнім творчим досягненням його юності. Він не на-
лежить до жодної течії… а лише вірить у свій талант, якому немає рівних серед 
сучасних музикантів…Чи мала його робота успіх? Вона дійсно неординарна, 
враження від неї зростає з кожною наступною дією, а закінчується опера шква-
лом оплесків на честь артистів, диригента і, більш за все, композитора» [1, 200].  

Відень радо вітав тридцятирічного композитора із новим успіхом. Націо-
нальна Академія запросила Е. Корнгольда стати професором, у липні 1927 р. 
композитора було нагороджено званням Почесного професора. 

Зауважимо, що 30-ті рр. ХХ століття у Німеччині вирізняються звернен-
ням кіноіндустрії в напрямку звукового кіно, що «як і в США, призвело до появи 
абсолютно нового жанру – мюзиклу, однак, на відміну від США, у Німеччині нова 
музична сфера сфокусувалася на оперетах, або повністю нових, або екранізова-
них версіях вже існуючих творів» [1, 218]. Тим часом почалися пошуки лібрето 
для нової опери Е. Корнгольда, які видалися дуже довгими. Серед варіантів бу-
ли і сюжет фільму «Аріана» [1, 218], який він дивився у листопаді 1931 р. у Бе-
рліні, і новела Хенріха Якоба «Діва з Аахена», в якій йдеться про віддане 
кохання дівчини-служниці і солдата з французьких військ – окупантів у Німеч-
чині. Однак робота над цим сюжетом була призупинена через відмову видавця 
Е. Корнгольда – Уіллі Штрекера – друкувати твір з таким сюжетом. Компози-
тор звернувся до однієї з новел Ч. Діккенса, однак, скоро відкрив, що одно-
йменна опера Едуарда Кюннеке на цей сюжет чекає на прем’єру. Наступним 
рішенням Е. Корнгольда було поєднати сюжет «Діви з Аахена» з «Аріаною» під 
назвою «Весілля Аріани», однак, і цей варіант не був прийнятий видавцем. Кін-
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цевий варіант сюжету з’явився наприкінці 1933 р., і Е. Корнгольд разом із Ер-
нестом Дексі розпочав роботу над створенням лібрето.  

У лютому 1933 р. партія А. Гітлера прийшла до влади. Це означало, що 
найближчим часом Е. Корнгольд може не сподіватися на запрошення виступи-
ти чи то в якості диригента, чи автора обробок оперет, тому він присвятив себе 
цілком роботі над оперою. Однак телеграма, що прийшла із США, змінила всі 
плани митця. В ній М. Рейнхардт благав Е. Корнгольда негайно приїхати до 
Лос-Анджелеса для роботи над обробкою музики Ф. Мендельсона до постанов-
ки фільму «Сон літньої ночі» за В. Шекспіром2.  

Студія «Уорнер бразерс» була дуже зацікавлена у цій виставі, бо до того 
вона спеціалізувалася на «гангстерських фільмах та соціальних драмах» [1, 
233], які були завжди низько бюджетними, тоді як їхні сучасники «Метро голд-
він Майєр» вже мали досвід постановки фільмів за видатними літературними 
творами: «Девід Коперфілд», «Острів скарбів», «Анна Кареніна» та інші, а та-
кож планували екранізувати «Ромео і Джульєтту». Ідея екранізації творів 
В. Шекспіра виникла також і в Англії. Тому не дивно, що Д. Уорнер обрав твір 
саме англійського драматурга для створення звукового фільму. Як зауважує 
Б. Керролл [1, 234], на той момент у Голлівуді розпочалася кар’єра ще одного 
німецького емігранта – Франца Ваксмана, котрого спочатку і було запропоно-
вано в якості композитора для проекту, однак, М. Рейнхардт, який вирішив ви-
користати музику Ф. Мендельсона, хотів працювати виключно із Е. Корнгольдом.  

Отже, у листопаді 1934 р. Е. Корнгольд розпочав свою роботу на кіносту-
дії: він шукав голоси для ведучих ролей, прослуховуючи сотні претендентів. 
Через те, що питання озвучування фільмів і запису діалогів з’явилося вперше, 
жодних рішень ще не було, і частіше в ранніх фільмах музика зводилася до де-
кількох тактів вступу, супроводжуючи титри, а подальші репліки і діалоги ак-
торів звучали без супроводу. Одним з перших фільмів, в якому музиці було 
відведено значну роль, був «Кінг Конг» 1933 р., який озвучив Макс Штейнер, учень 
Г. Малера, уроджений Відня, котрий працював на студії «RKO Pictures». Після ус-
піху цього фільму всі кіностудії усвідомили великий потенціал музики у кіно.  

Особистий творчий та технічний підхід Е. Корнгольда для озвучення кі-
нострічки мав велике значення. Саме завдячуючи внеску композитора, його по-
стійній активній участі у всіх процесах, пов’язаних із створенням кінофільму, 
ці фільми вирізнялися високою якістю у багатьох сенсах, включаючи написан-
ня оригінальних, симфонічних творів в якості саундтреку. Зазначимо, що для 
фільму «Сон літньої ночі» було використано, в основному, музику до комедії 
«Сон літньої ночі» Ф. Мендельсона, однак, через брак музичного матеріалу 
композитор звернувся ще до двох творів: Шотландської симфонії та деяких Пі-
сень без слів. Композитор дуже обережно ставився до музики Ф. Мендельсона і 
намагався практично не змінювати її, за винятком деяких епізодів. Відмітимо 
також, що паралельно із роботою на кіностудії, Е. Корнгольд мав концерти із 
своїх творів, виступаючи в якості диригента та відкриваючи себе новій амери-
канській публіці.  

Б. Керролл у своїй монографії відмічає, що у розпорядженні сім’ї Корн-
гольдів був приватний будиночок, недалеко від апаратної кімнати, яка на по-
требу композитора була відкрита і вночі, адже композитор в цей період багато 
працював: окрім створення партитури до кіно, Е. Корнгольд був диригентом 
оркестру кіностудії, брав активну участь у дублюванні фільму та в постановці 
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сцен [1, 242-243]. В цей же час Е. Корнгольд працює над фільмом «Пісня про 
кохання», створюючи свою першу повноцінну партитуру (студія «Парамаунт 
пікчерз»), починає роботу над картиною «Капітан Блад» на студії «Уорнер бра-
зерс» та пише вступну пісню-марш «Боротьба за правду» для іншого фільму 
студії «Парамаунт» – «Роза на ранчо».  

Слід підкреслити, що музика для «Капітана Блада» є знаковою, бо вона 
відкриває ряд симфонічних кінопартитур Е. Корнгольда, які стали його візит-
ною карткою в Голівуді. В цій роботі зустрічаються риси, які будуть основними 
характерними ознаками майбутніх партитур Е. Корнгольда для кіно: «Урочиста 
манера письма… багата, прекрасно оркестрована мелодійність, наповнені роз-
кішними пасажами партії незрівнянної секції духових інструментів студійного 
оркестру… вражаюча головна тема, або увертюра…фанфари у виконанні духо-
вих інструментів…» [1, 250].  

Наступним проектом за участю Е. Корнгольда був фільм «Ентоні Нещас-
ний» за новелою Херві Аллена на студії «Уорнер бразерс». Як пише Б. Керролл, 
це була чергова, престижна картина студії з величезним бюджетом, яка 4 берез-
ня 1937 р. отримала премію Оскар [1, 257].  

Необхідно наголосити на тому, що музика Е. Корнгольда повною мірою є 
самостійним симфонічним твором, гідним виконання у концертних залах. 
Створивши декілька епізодів для фільмів студії «Уорнер бразерс» («Розділене 
серце» та «Зелені пасовища», «Принц та жебрак»), партитури до нових фільмів 
«Дантон» та «Інший світанок», розриваючись поміж Європою (підготовкою до 
прем’єри опери «Катрін») і роботою над створенням саундтреків, митець, пра-
цюючи в Голівуді у 1938 р. над музикою до фільму «Робін Гуд», який стане од-
ним з найдорожчих і найпрестижніших фільмів студії і за музику до якого 
Е. Корнгольд отримає Оскара, був фактично врятований від загибелі. Адже піс-
ля аншлюсу Австрії Німеччиною, у березні 1938 р., про повернення до Відня не 
було й мови. Всі заощадження Е. Корнгольда, вся його власність у Відні були 
конфісковані, а в будинку оселилися солдати. Завдячуючи допомозі свого вида-
вця, композиторові вдалося врятувати свій величезний нотний архів із рукопи-
сами всіх своїх творів.  

Е. Корнгольд з цього часу став єдиним, хто утримував свою велику роди-
ну (батькам та рідним дружини композитора в останній момент вдалося пере-
їхати до США), а також, як пише Б. Керролл, ще декількох друзів. А оскільки 
запрошення виступати у якості диригента чи піаніста композиторові не пропо-
нували, єдине джерело доходів було пов’язане із кіностудією. Тепер Е. Корнгольд 
не мав іншого виходу, як тільки підписати контракт із студією «Уорнер бра-
зерс», і цей контракт з композитором був найоригінальнішим і найвигіднішим 
із коли-небудь підписаних: композитор мав створювати лише дві партитури на 
рік, і за його бажанням він міг використовувати музичний матеріал з цих філь-
мів в своїх подальших творах.  

З літа 1938 р. і до повернення у Відень у травні 1949 р. Е. Корнгольд пра-
цює переважно над кіномузикою. Це партитура до кінострічки «Хуарес»; «При-
ватне життя Елізабет та Ессекса» (композитора номіновано на премію Оскар, 
1938); «Морський яструб» (номіновано на премію Оскар, 1941), заради зйомок 
якого було побудовано нову сцену для морських боїв із двома кораблями у на-
туральну величину: британський військовий корабель та іспанську трищоглову 
галеру та унікальну машину, що відтворювала шум морської води; «Морський 
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вовк» (1940) за Дж. Лондоном: за музику до цього фільму композитор отримав 
спеціальну нагороду від Національної федерації музичних клубів Америки.  

Також Е. Корнгольд створив музику до таких кінострічок за творами 
Маргарет Кеннеді, як «Кінгс роу» (вересень-грудень 1941 р.) та «Постійна Нім-
фа» (музика написана протягом березня та квітня 1942 р.), фільм, для якого 
композитор написав симфонічну поему для контральто, жіночого хору та орке-
стру; фільм «Відданість» (квітень 1943 р.); «Ніколи не залишай мене»; «Між 
двох світів» (1944 р.); фільм про музикантів і класичну музику, в основі якого 
лежить ситуація любовного трикутника («Обман», 1946 р.).  

Музика Е. Корнгольда користувалася популярністю серед слухачів, про 
що свідчить величезна кількість листів, що надходили особисто на ім’я митця 
та до музичного відділу кіностудії, в яких глядачі просили партитури або клаві-
ри найвидатніших уривків [1, 305–306]. Слід зазначити, що внесок Е. Корнгольда 
у становлення саундтреку в Голівуді є незаперечним: саме його музика до кі-
нофільмів стала зразком для багатьох композиторів через свою близькість до 
симфонічного жанру. Окрім того, в нечисленних, але дуже цінних інтерв’ю 
композитор пояснює своє бачення ролі музики у кіно, зображує свій метод 
створення і запису саундтреків та стверджує, що для нього фільми є «операми 
без співу» [2, 4]. 

Серед концертних робіт Е. Корнгольда цього періоду варто відзначити: 
створені ним на замовлення головного рабина Лос-Анджелеса, доктора Якоба 
Сондерлінга Великодній псалом, ор. 30 та Молитва, ор. 31, струнний квартет № 
3, в якому Е. Корнгольд використав деякий матеріал із партитур до фільмів 
«Між двох світів», «Морський вовк»; Концерт для скрипки з оркестром, в яко-
му був використаний мелодійний матеріал із кількох фільмів композитора. Для 
фільму «Обман» Е. Корнгольд написав віолончельний концерт для головної ге-
роїні, який пізніше перетворився у самостійний твір, одинадцятихвилинний од-
ночасний концерт. До 1948 р. відноситься написання Симфонічної серенади Сі-
бемоль мажор для струнного оркестру ор. 39 (використовуючи та оброблюючи 
матеріал з партитур до фільмів «Ентоні нещасний» та «Капітан Блад») та коле-
кція пісень, ор. 38 (1948 р.) – матеріал з партитур до фільмів «Відданість», «Ху-
арес», «Приватне життя Елізабет та Ессекса» та «Морський яструб». Наприкінці 
40-х рр. Е. Корнгольд починає працювати над шостою оперою, зупинившись на 
сюжеті новели австрійського поета та драматурга Франца Грільпарцера.  

У травні 1949 р. Е. Корнгольд із дружиною та молодшим сином нарешті 
виїжджають до Європи. Після одинадцяти років відсутності в Австрії митець 
відвідав свій будинок у Гмундені, в якому на той час квартирували солдати. 
Приїхавши до Відня, він побачив розбите місто. Більшість родичів та друзів або 
залишили місто, або були вбиті. Корнгольду прийшлося почати судовий процес 
аби повернути свій будинок. Віденська національна опера була повністю зни-
щена. Е. Корнгольд, бажаючи повернути своє місце у культурному житті рідно-
го Відня, почав планувати концерти і прем’єри своїх нових творів. Однак це 
було важко: митець, який звик до насиченого концертного життя, зіткнувся із 
розбитим містом, що майже не мало нічого спільного із довоєнним розкішним 
Віднем. Композитор мав докладати багато зусиль, аби забезпечити вистави сво-
їх опер та концерти своїх творів. Щось із запланованого вдалося зробити, щось – 
ні. Так, відбулася європейська прем’єра Струнного квартету № 3 на австрійсь-
кому радіо та трансляція опери «Віоланта», прем’єра симфонічної серенади. 
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Однак постановка опери «Мертвого міста», запланована на той самий період, 
не відбулася, а опера «Катрін», незважаючи на серйозний акторський і керівний 
склад, витримала лише вісім постановок, після чого зникла з репертуару. Не 
знайшовши в собі сили відстоювати права своїх творів на відродження та не-
спроможний боротися із націонал-соціалістичними стереотипами стосовно ра-
сових питань, композитор, котрий більше десяти років чекав на повернення на 
батьківщину, був вимушений повернутися до США, де завершив Симфонію 
Фа#-мажор у вересні 1952 р. Під час написання третьої та четвертої частин 
симфонії, композитор знову звертається до музичного матеріалу з кінопартитур 
до «Приватного життя Елізабет та Ессекса», «Капітана Блада», «Ентоні Нещас-
ного» та «Кінгс роу». Цю Симфонію митець присвятив пам’яті Франкліна Де-
лано Рузвельта, оскільки композитор був вдячний країні, громадянином якої він 
став у 1943 р., і яка запропонувала йому притулок та забезпечила роботою. 
Симфонію Фа#-мажор Е. Корнгольд вважав найбільш значною з творів амери-
канського та післявоєнного періоду.  

30 квітня 1956 р. у Лос-Анджелесі була поставлена оперета «Розалінда» в 
останній обробці, яку зробив Корнгольд. 29 листопада 1957 р. Е. Корнгольд 
помер, ставши свідком великих та трагічних перетворень у світовій історії, пе-
реживши часи успіху, визнання, реалізувавши себе в якості композитора, вико-
навця та диригента. За роки свого життя композитор був на вершині слави та у 
центрі забуття, був проголошений генієм, однак помер, вважаючи себе забутим. 
Головною справою дружини Е. Корнгольда протягом наступних чотирьох з по-
ловиною років, до її смерті 29 січня 1962 р., була організація пам’ятного концерту 
з творів Е. Корнгольда, який відбувся 7 червня 1959 р. за допомогою вражаючого 
списку спонсорів у Шонбергзькому Холі Університету Каліфорнії у Лос-Анджелесі 
та написання біографії митця. Цю справу продовжили і сини композитора, які все 
життя боролися за відродження музики Еріха Вольфганга Корнгольда. 
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ДОЗВІЛЛЯ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ 
 
У статті висвітлено проблеми соціалізації молоді шляхом залучення до культурно-

го дозвілля. Розвиток інтелектуального та культурного потенціалу сільської молоді роз-
глядається як продукт діяльності дозвіллєвого середовища. На прикладі дослідження 
читацьких інтересів відвідувачів сільської бібліотеки доводиться необхідність під-
тримки та розвитку ресурсної бази сільських закладів культури як дійових агентів со-
ціалізації сільської молоді. 

Ключові слова: дозвілля, соціалізація молоді, сільські заклади культури. 
 
The article dials with problems of youth socialization through their involvement in a 

cultural activity. The author investigates the intellectual and cultural capacity of youth from 
rural area as it is an outcome of certain activity in leisure time. The article focuses on mate-
rial and technical provision of the rural cultural institutions which are as important centers 
for the youth socialization and also based on the needs assessment on libraries’ services. 

Key words: leisure, youth socialization, rural cultural institution. 
 
В реаліях сьогодення виникає необхідність пошуку шляхів і механізмів 

інтеграції молоді села в соціально-економічну і соціокультурну структури сус-
пільства, розробки нових підходів до вивчення процесу соціалізації молоді, мо-
жливостей його оптимізації на всеукраїнському та регіональному рівнях, що 
забезпечить стійкість і спрямованість соціального відтворення суспільства в цілому. 

Зазначені особливості дозволили сформулювати проблему, яка полягає в 
тому, що умови, створені для культурно-творчого розвитку молоді у сільських 
установах культури, не враховують сучасних реалій сільського життя, що не 
дозволяє функціонувати установам культури відповідно до вимог сьогодніш-
нього дня. 

Мета даної статті – виявити специфіку впливу інституту дозвілля на 
соціалізацію сільської молоді. 

Вивчення проблем сільської молоді українського суспільства має важливе 
теоретичне і практичне значення. Адже в силу природних й історичних особли-
востей в Україні село завжди відігравало особливу роль. Споконвічно воно бу-
ло не тільки і не стільки географічним чи демографічним поняттям, оскільки 
потужною економічною системою, важливим агропромисловим комплексом.  

Село для українського народу було і залишається чимось незрівнянно бі-
льшим і ширшим ніж тип поселення, місце проживання. Воно становить підва-
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лини нації, матеріальну та духовну основу її буття, джерело менталітету, мора-
льності та оберіг духовної пам'яті. 

Аналіз літератури доводить, що науковці торкалися життєдіяльності сіль-
ської молоді лише побічно, в межах соціології села або соціології молоді. Що ж 
до безпосередньо сільської молоді, то окремі аспекти її життєдіяльності висвіт-
лювались у різний час тільки у працях І. Левикіна, І. Слепенкова, Б. Князева, 
В. Старовєрова, О. Ганюкова, Е. Лібанової, А. Бержаніра. Вчені відзначають, 
що проблеми молоді мають всеосяжний характер, відбиваючи усі «больові точ-
ки» функціонування і розвитку суспільства в цілому.  

Вагомий науковий внесок у вивчення трудових ресурсів, проблем життє-
діяльності, духовного розвитку населення, насамперед жінок і молоді, та під-
вищення ефективності праці зробили Н.В. Анішина, В.О. Архіпов, О.А. Бугуць-
кий, В.В. Бовкун, М.Х. Вдовиченко, О.І. Вишняк, В.О. Джаман, Т.Р. Зарихта, 
О.І. Здоровцев, С.І. Іщук, Ю.М. Краснов, Г.І. Купалова, Е.М. Лібанова, І.І. Лото-
цький, В.І. Лишиленко, І.О. Мартинюк, В.В. Онікієнко, М.Д. Пісістун, М.О. Пітю-
ренко, С.І. Пирожков, В.В. Романова, І.Х. Степаненко, М.Х. Тітма, О.І. Хомра, 
В.Г. Швець, К.І. Якуба та багато інших. Однак багатогранність, складність і не-
вичерпність проблем сільської молоді, її соціальної активності, дозвілля та за-
кріплення в сільській місцевості в умовах відсутності соціально-економічної 
стабільності, пореформеного розвитку аграрного сектору потребує нових під-
ходів для її подальшого і всебічного вивчення. 

Визначення поняття «молодь» важливе не лише для визначення єдиного 
підходу до встановлення вікових меж молоді, а й для з'ясування питання про 
сутність молоді, її місце у соціальній структурі сучасного українського суспіль-
ства, визначення соціальних показників, в яких відображається специфіка соці-
ального статусу молоді. 

Існує декілька підходів до визначення поняття «молодь». Найпростішим з 
них є використання вікових ознак як найголовнішого параметра, характеристи-
ки молоді як певної соціально-демографічної групи. Поширеним є підхід, який 
розглядає молодь як перехідну психо-фізіологічну фазу розвитку особи: від со-
ціальної ролі дитини до соціальної ролі дорослого. Інколи молодь трактують як 
соціально-демографічну групу, головною характеристикою якої є процес соціа-
лізації. Ця позиція передбачає, що найважливішими показниками, які дають 
змогу розкрити сутність молоді, є не стільки вікові параметри, скільки соціаль-
ні показники процесу соціалізації. За цим підходом до молоді відносять моло-
дих людей, які ще не почали самостійне трудове життя (тобто учнів), а також 
працюючих, які ще не мають сім'ї [1]. 

Отже, молодь як соціальна спільнота – це сукупність людей молодого ві-
ку в усіх сферах їх діяльності та проявах духовного життя.  

Перед тим як говорити про вплив соціального середовища на культурно-
дозвіллєві орієнтації молоді, необхідно визначити її соціальну роль, місце і по-
кликання у сучасному суспільстві. 

Кожному етапу життя суспільства притаманні свої виклики і труднощі, 
тому природно, що кожне молоде покоління шукає своєї дороги в сучасному 
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суспільстві. Сучасна українська молодь – яка вона, що вона шукає?... Можна 
було б сказати, що вона така, як завжди. Є ж у людині те, що не змінюється, за-
лишається стабільним у часі та просторі, майже не зазнає руйнівних впливів 
соціального середовища. 

Особливо слушною ця ідея стає тоді, коли мова йде про молодість. Моло-
дість: час для самореалізації, становлення власного «Я» серед тисяч інших імен. 
Розпізнати свою сутність, використати найкращі якості задля будівництва міц-
ної фортеці – власної особистості – ось головне завдання цього періоду життя 
для молоді.  

І все-таки нинішня молодь непевним чином відрізняється від минулих 
поколінь: вона позбавлена болісного та руйнівного досвіду Другої світової вій-
ни, постійної небезпеки світових протистоянь, не пам'ятає ідейної боротьби з 
комуністичною системою, з тоталітарною державою З цього погляду сучасне 
покоління, звісно, виростає в іншому соціальному середовищі. Живучи в умо-
вах свободи, яку вибороли інші покоління, сучасна молодь непомітно для себе 
чималою мірою піддалася впливу цивілізації споживання. 

Проте сучасне суспільство ставить перед молодою людиною свої складні 
виклики. Потрібні неабиякі навички і вміння, щоб адаптуватися до реалій сьо-
годення, знайти своє місце в суспільстві, ефективно виконувати безліч нових 
нестандартних соціальних ролей [2]. У зв'язку з цим актуальними стають за-
вдання соціалізації сучасної української молоді, що концентруються на двох 
аспектах: зовнішньому та внутрішньому. 

Зовнішні умови, в яких відбувається соціалізація сучасної української 
молоді, пов'язані з трансформацією українського суспільства, станом аномії, що 
супроводжується процесами поглиблення соціально-економічної нерівності, 
кризою основних інститутів соціалізації – сім'ї, школи, ВНЗ, трудового колек-
тиву, армії.  

Говорячи про внутрішні умови, у яких відбувається соціалізація молоді, 
звернемося до результатів загальнонаціонального дослідження світогляду ви-
пускників середньої школи 2012 року, яке провели співробітники Інституту со-
ціології НАНУ та Інституту педагогіки НАПНУ. Основні життєві плани молодого 
покоління у міру традиційні: більше половини планують створити сім’ю, такий 
самий відсоток хочуть мати цікаву роботу, здобути хорошу освіту. Організува-
ти власний бізнес планує майже кожна п’ята молода людина (25% респонден-
тів). Тобто бажання успішної кар’єри є більшим, ніж бажання заробляти великі 
гроші. Виїхати жити і працювати за кордон хоче кожен десятий, а от приносити 
користь людям, (орієнтація на загальносуспільні цінності) притаманна лише 12-
13% опитаних. 

Окрім цього, пріоритетними цілями у молоді провінції (малі міста, СМТ, 
селища) виступають: самореалізація, отримання цікавої і престижної роботи і 
якісної освіти, займання улюбленою справою, придбання власного житла та ка-
р'єрні здійснення. Чинниками головних умов втілення поставлених цілей, на 
думку молоді, мають бути: хороші особисті здібності, знання і необхідний ха-
рактер; наявність відповідних робочих місць і економіка регіону, що розвивається; 
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політична стабільність суспільства; безкоштовна якісна освіта; системи пільг 
для молоді; допомога з боку родичів і держави. 

Дозвілля традиційно посідає визначальне місце у житті сільської молоді. 
Воно є важливим простором для людського розвитку і залежить як від інтересів 
особистості, її цінностей, так і від наданих суспільством можливостей для їх за-
доволення. Особливого соціального значення дозвілля набуває у житті моло-
дого покоління завдяки сприянню активного входження цієї соціальної групи в 
культурне і соціальне середовище країни. Тому конче важливим є систематичне 
відстеження культурно-дозвіллєвих потреб молоді, тенденцій їх формування, 
визначення потенційних пріоритетів у сфері культури і дозвілля. 

Гармонічно соціалізована особистість молодої людини – це гармонія роз-
витку двох основних сфер: інтелектуальної та емоційної. Вона можлива тільки 
за умови їх єдності, і тут створення соціально сприятливих умов культурно-
творчого розвитку молоді в сільських установах культури визначається набут-
тям необхідних знань, умінь і навичок, досвіду в культурно-творчій діяльності. 
Відомо, що отримані у неформальних, сприятливих, комфортних для людини 
умовах середовища культурно-дозвіллєвих закладів знання та навички органічно 
трансформуються, використовуються у площині повсякденного життя та праці. 

Таким чином, специфіка процесів соціалізації молодої людини ставить 
непрості завдання соціального та особистісного характеру. Джерелом цих про-
блем може бути первинне виховуюче середовище сільського соціуму. 

Становлення і розвиток сільської молоді за умов соціальних трансформа-
цій є найменш дослідженою в соціальній науці проблематикою. А саме від по-
дальшої долі сільської молоді, залежить доля українського села, селянства, 
аграрного сектора економіки, екологічного стану держави тощо. 

Вплив регіональних умов на соціалізацію має різний характер і ряд хара-
ктерних особливостей. Природно-географічні особливості регіону (ландшафт, 
клімат, корисні копалини) багато в чому визначають ступінь його урбанізова-
ності, характер економіки, кількість і міру стабільності населення, тобто опосе-
редковано впливають на багато аспектів соціалізації жителів. Клімат може робити 
і безпосередньо впливати на людину, на її здоров'я, працездатність, психічний 
стан, тривалість життя. 

Сільський тип поселення продовжує залишатися ефективним фактором 
соціалізації покоління, що підростає, оскільки в ньому і нині досить сильним є 
соціальний контроль за поведінкою людини. Відносно стабільний склад жите-
лів села, слабка їх соціально-професійна культурна диференціація, тісні родин-
ні і сусідські зв'язки, «відкритість» спілкування, близьке спілкування дорослих і 
дітей, природо доцільний, непоспішний, розмірений ритм життя та інше є реа-
льними передумовами для появи неповторних рис у поведінці жителів села. 

Демографічні характеристики регіону істотно впливають на ціннісні орієн-
тації і стиль життя дітей, підлітків, юнаків, на їх установки у сфері міжособових 
відносин в цілому, а також міжвікових, міжстатевих і міжетнічних відносин, на 
соціально-психологічну ситуацію в регіоні. 

Багато в чому це пов'язано з тим, що в сільських поселеннях дуже силь-
ний соціальний контроль за поведінкою людини. Оскільки жителів у них неба-
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гато, зв'язки між ними достатньо тісні. Саме тому анонімне існування людини 
практично неможливе, кожен епізод її життя може стати об'єктом для оцінки та 
соціального контролю з боку оточення. Все це призводить до того, що навіть 
сільська школа, сільський клуб та бібліотека унаслідок їх тісної інтегрованості 
в сільське життя впливають на виховання підростаючих поколінь значно біль-
ше, ніж міська. Сільська сім'я також суттєво впливає на соціалізацію своїх чле-
нів в основному в тому ж напрямі, що і село як мікросоціум, часто незалежно 
від соціально-професійного становища і освітнього рівня батьків. 

Особливу роль в соціалізації сільської молоді відіграє вплив оточуючих 
міст, що постійно зростають внаслідок урбанізації, на село. Дія культурного се-
редовища міст сприяє певній переорієнтації життєвих цінностей між реальни-
ми, доступними в умовах села, і такими, які властиві місту і можуть бути для 
сільського жителя лише еталоном, мрією. 

Більш загрозливою стає тенденція збільшення відтоку молоді з сільської 
місцевості. І важлива роль в цьому процесі належить сучасному стану україн-
ського села. Закриваються клуби, бібліотеки, музеї, вимирають вікові культурні 
традиції, не дотримуються народних обрядів і звичаїв. 

Аналіз тенденцій та проведення порівняльних характеристик у сфері до-
звіллєвих практик молоді за всі роки незалежності нашої країни дещо обмеже-
ний через низку причин. По-перше, у 2004 р. зростала верхня межа молодіжного 
віку з 28 до 35 років. Саме тому масив статистичної інформації до 2004 р. міс-
тить тільки дані про молодь віком до 28 років. По-друге, частина індикаторів 
для вимірювання уподобань та ціннісних орієнтацій української молоді постій-
но змінювалась у дослідженнях з цієї тематики, що було пов’язано зі зміною 
соціальних, політичних та економічних ситуацій у житті країни. 

Втілюючи собою специфічну соціальну систему і особливий соціальний 
інститут, виступаючи елементом життєдіяльності суспільства, дозвілля в сіль-
ських регіонах не лише впливає на останнє, але і випробовує на собі вплив 
практично усіх змін, що відбуваються в суспільстві. У дозвіллєвій діяльності, 
як одній з основних сфер діяльності молоді, процеси соціалізації набувають 
впорядкованої форми, демонструють наявність суспільно значимих стандартів 
та орієнтирів, які вказують на інституціональну природу і соціальну організа-
цію культурно-дозвіллєвих процесів. 

Сфера дозвілля є базисним соціальним інститутом, що визначає рівень 
науково-технічного, економічного і культурного прогресу суспільства. Щоб 
стимулювати цей прогрес, інститут дозвілля повинен не лише відповідати по-
требам часу, але і мати здатність до випереджаючого розвитку. 

Основою для аналізу дозвілля сільської молоді є первинна та вторинна 
інформація відповідних дослідницьких проектів, котра відображає стан та тен-
денції розвитку структури потреб, інтересів та цінностей молоді в сфері дозвіл-
лєвих практик за останні півтора-два десятиліття. За даними статистичних 
щорічників для більшості областей України характерним є скорочення закладів 
культури. Так, загальна кількість закладів клубного типу в Івано-Франківській 
області скоротилася з 823 у 1990 р. до 722 у 2011 р.; у Львівській області – від-
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повідно з 1616 до 1413; у Тернопільській області – з 1038 до 923. При цьому те-
нденція зменшення є більшою для сільської місцевості [3, 4]. 

Відсутність культурного вибору, недоступність для селян багатьох видів 
культурної діяльності, існуючих у городян (відвідування музеїв, театрів, худо-
жніх виставок, ресторанів, нічних клубів тощо), обмежує культурні запити і 
культурний світогляд, не дозволяє сформувати у селян, особливо у молоді, роз-
винений культурний смак, різнобічні потреби, уміння вибирати серед декількох 
фільмів або передач кращі. В селі, особливо малому, дивляться і слухають все, 
що завезуть, найчастіше в сільський репертуар включають те, що не йде в місті 
або давно вже не в моді. 

Подивимося на дозвілля молодих людей їхніми очима. Яким вони його 
бачать, що вподобають, які зміни в захопленнях сталися останнім часом? І як 
саме воно пов'язане зі шкідливими звичками юнаків і дівчат. Зокрема, на сайті 
Заліщицької централізованої бібліотечної системи, створеного за підтримки по-
сольства США, розміщені результати соціологічного дослідження на тему 
«Сільська молодь: ідеали, прагнення, можливості» [5]. 

В анкетуванні взяло участь 107 респондентів, з яких за статтю: жінок – 
77, чоловіків – 30. За віком: від 15 – 17 років – 45, 18 – 21 років – 47, 22 років і 
більше – 15. За родом занять: студентів – 55, учнів – 25, працюючих – 20, не-
працюючих – 7.  

На запитання «Чи пов'язуєте Ви сьогодні своє майбутнє з рідним селом?» 
відповіді були такі: 28 респондентів відповіли що так, 39 – ні, 39 – час покаже, 
інші варіанти відповіді: 1 – немає перспективи.  

На запитання «Які культурні, розважальні, освітні та інші заклади знахо-
дяться на території села?» 107 респондентів відповіли, що у їхньому селі є шко-
ла, БНТ або клуб, бібліотека, бари.  

Відповіді респондентів про надання переваг у вільний від навчання чи 
роботи час були такими: 41 – зустрічі з друзями; 49 – відвідуванню клубу, біб-
ліотеки, ПК – 15 Інтернету; 34 – читанню книг, журналів, газет; 28 – перегляду 
теле- і відео програми, 1 – вишиванню, вирощуванню квітів.  

Найбільш важливими із перелічених проблем сучасної молоді є: безробіття – 
54, матеріально-фінансова – 22, здоров'я – 40, дозвілля – 10, екологічна безпека – 7.  

На запитання «Чим відоме чи цікаве ваше село?» відповіді були такі: іс-
торією села – 107, відомими людьми села – 95, пам'ятками історії – 54, природ-
ними заповідниками – 18.  

Про власний рецепт справжнього щастя відповіді респондентів були на-
ступні: 53 – здоров'я, 40 – любов і кохана людина, 32 – стабільний заробіток, 26 – 
надійні друзі, 17 – спокій і злагода у світі, 12 – улюблена справа, 12 – фінансова 
незалежність, 4 – керівна посада.  

Найбільш привабливими для молоді є професії: юриста, лікаря, вчителя, 
фінансиста, економіста, журналіста, візажиста, бухгалтера, фармацевта, а най-
менш привабливими – продавця, кухаря, працівника с/г, водія, електрика, крав-
ця, агронома, бібліотекаря, столяра, перукаря, пожежника.  
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На запитання «Чи маєте Ви бажання започаткувати власну справу?» від-
повіді респондентів були такі: 36 – так, 43 – так, але не мають фінансової мож-
ливості; 4 – вже нею займаються; 13 – так, але не уявляють яким чином; 11 – ні.  

Рейтинг «Топ – 10» найвідоміших постатей у поданні респондентів є та-
ким: Тарас Шевченко, Леся Українка, Роман Шухевич, Юлія Тимошенко, Ліна 
Костенко, Богдан Хмельницький, В'ячеслав Чорновіл, Віктор Ющенко, Андрій 
Шевченко, Іван Франко. 

Бібліотеку часто відвідують 49 респондентів; 1-2 рази на місяць – 45; 1-2 
рази на тиждень – 3; 1-2 рази на рік – 8; не відвідують – 2; інші варіанти відпо-
відей – за потребою, рідко, у вільний час.  

На запитання «Чи потрібно читати сьогодні?» 72 респонденти відповіли 
що потрібно; 25 – варто; 10 – модно; 8 – немає цікавих творів; 2 – не модно.  

Молодь хотіла б побачити у бібліотеці більше творів сучасної літератури, 
молодіжну періодику, літературу з навчальних програм, галузеву літературу, 
інтернет, комп’ютер.  

На запитання «Яка література цікавить молодь?» відповіді були такі: 60 
респондентів цікавить художня література; 28 – науково-популярна; 22 – на-
вчальна; 13 – галузева.  

На запитання «Яка з прочитаних книг найбільш сподобалась?» відповіді 
були такі: У. Самчук – «Марія», «Волинь»; П. Загребельний – «Роксолана», 
«Диво»; М. Матіос – «Солодка Даруся», «Дикі квіти»; Б. Лепкий – «Полтава»; 
Л. Українка – «Бояриня»; твори Л. Костенко, О. Забужко; Ж. Бенцоні – «Мари-
анна», «Катрин»; Д. Лондон – «Морський вовк», «Серця трьох»; В. Малик – 
«Чумацький шлях»; Дяченки – «Брамник»; В. Дрозд – «Дивокрай».  

На запитання «Що потрібно зробити для покращення роботи бібліотеки?» 
відповіді були такими: 33 респонденти відповіли – зробити ремонт; 46 – більше 
нових книг; 47 – ПК, Інтернет; 11 – проводити цікаві зустрічі; 8 – все влаштовує 
у бібліотеці.  

Чи задоволені респонденти роботою бібліотеки? (за п’ятибальною системою). 
Відповіді: 63 особи оцінили на 5; 42 – на 4; 2 – на 3.  

Серед пропозицій бібліотекарів найбільше до вподоби респондентам: 
участь у роботі клубів – 29; цікаво провести дозвілля – 30; зустрічі з цікавими 
людьми – 15; познайомитися з новими книгами – 41; Інтернет – 19; погортати 
журнали – 9.  

Про бібліотеку мрії, яка вона, відповіді були такі: 50 респондентів – з Ін-
тернетом; 17 – велике приміщення з читальним залом; 12 – з новими надхо-
дженнями; 37 – сучасна бібліотека.  

Додамо також, що дозвіллєва активність молоді українського села коре-
лює з соціальним статусом, матеріальними можливостями, інфраструктурою 
дозвілля. Для молоді з низьким соціальним статусом характерні пасивні форми 
дозвілля, вона вважає за краще займатися домашнім господарством, рідше за 
інших відвідує дискотеки, театри, концерти. Молодь з високим соціальним ста-
тусом віддає перевагу активнішим і інтелектуальним формам дозвілля. Вона 
частіше відвідує дискотеки, спортивні клуби, театри, прагне до підвищення рі-
вня освіти і кваліфікації, більше уваги приділяє громадській діяльності. 



 177 

Окрім цього, пріоритетними цілями у молоді села є: самореалізація, 
отримання цікавої і престижної роботи та якісної освіти, заняття улюбленою 
справою, придбання власного житла і кар'єрні досягнення. 

В якості головних умов для досягнення поставлених цілей, на думку мо-
лоді, мають бути: хороші особисті здібності, знання і необхідний характер; на-
явність відповідних робочих місць та економіка регіону, що розвивається; 
політична стабільність суспільства; безкоштовна якісна освіта; системи пільг 
для молоді; допомога з боку родичів і держави. 

Таким чином, незважаючи на те, що проблема сучасного соціально-
культурного життя дітей та підлітків, які проживають у сільській місцевості, а 
також проблема їх освіти все частіше стають предметом обговорення як на 
державному рівні, так і на районному, сучасні умови життя сільської молоді за-
лишаються дуже незадовільними. 

Висновки: 
1. Відповідно до прийнятих законів України невідкладним завданням 

державних та галузевих програм, на виконанні яких рекомендовано зосередити 
зусилля й ресурси, визначено соціалізацію сільської молоді.  

2. Однією з базових складових державної молодіжної політики, спрямо-
ваної на соціалізацію, повинно стати сприяння творчому та інтелектуальному 
розвитку сільської молоді. Реалізація зазначених завдань передбачає створення 
необхідних умов і гарантій для культурно-дозвіллєвого споживання, широке 
залучення до культурних практик; здобуття сільською молоддю освіти, вмінь та 
навичок художньо-творчої діяльності. 

3. З метою посилення роботи щодо укорінення в свідомості сільської мо-
лоді загальнолюдських моральних цінностей, виховання патріотизму та поваги 
до історичної спадщини українського народу, соціального оптимізму та впев-
неності у своєму майбутньому, поліпшення організації змістовного дозвілля, 
формування здорового способу життя необхідно активізувати роботу сільських 
закладів культури та дозвілля, посиливши їх зв’язки із закладати освіти та регі-
ональними соціальними службами. 
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МОРАЛЬНІСНИЙ ВИМІР ПРИРОДИ ОСОБИСТОСТІ 

У ФІЛОСОФІЇ ВЧИНКУ МИХАЙЛА БАХТІНА  
 
У статі здійснюється спроба обґрунтування моральнісної природи особистості 

на прикладі філософського вчення М. Бахтіна. Аргументується теза про особливу гос-
троту і актуальність духовного, моральнісного начала як фундаменту людського сус-
пільства, економічної та політичної стабільності. 

Ключові слова: філософія вчинку, етика, спеціальна відповідальність, моральнісна 
відповідальність, теоретизм, діалог. 

 
The article is an attempt to justify the moral nature of the individual as an example of 

the philosophical doctrine M.Bahtina. Argued thesis of special urgency and relevance of the 
spiritual, the moral principles as the foundation of human society, economic and political 
stability. 

Key words: philosophy of action, ethics, special responsibility, Moral responsibility 
teoretyzm, dialogue. 

 
На межі XIX – XX століть російська культура, як і західноєвропейська, 

переживала період кризи, пов’язаний з втратою людиною певних ціннісних 
орієнтирів, песимістичними настроями, відсутністю ідеалів. Причини такої 
ситуації були зумовлені як проблемами внутрішньокультурними (зміна пара-
дигм у природознавстві, гуманітарних науках), так і соціальними (індустріальний 
етап в розвитку суспільств з усіма його позитивами та негативами).  

В російській філософії того часу існувало дві точки зору на суть кризових 
явищ і, відповідно, дві протилежні позиції щодо бачення перспектив виходу із 
зазначеного становища. Природно, що ці два центри різнилися своїм розумінням 
суті філософії, її місця і ролі у ставленні до релігії та культурі, до життя у 
цілому. Неокантіанство [8, 5-45] (представлене передусім мислителями, що 
групувалися навколо часописів «Логос», «Труды и дни») вважало, що лише 
європейська культура (і філософія) містить в собі цінності, які є загальнолюдсь-
кими і рецепція яких шляхом певного синтезу з культурно-національними особ-
ливостями надасть перспективу подолання кризи (схожий варіант розв’язання 
проблеми в сфері філологічних досліджень був представлений Ф. Зелінським та 
В. Івановим ідеєю «Третього ренесансу») [4]. Прибічників традиційної 
російської філософії (дописувачів журналу «Путь», зокрема) не задовольняло 
те, що оточення «Логоса» розглядало релігію та церкву як явища культури. На-
впаки, для «путейських» філософів культура поставала внутрішньорелігійною 
проблемою. Для релігійних філософів криза культури була викликана відмовою 
європейців від її релігійних витоків; у європейській же культурі вони вбачали, 
власне, не культуру, а її раціоналізовану форму у стадії занепаду – цивілізацію, 
принцип трансцендентальності, зокрема, тлумачили як форму відчуження сфери 
особистісного в людській поведінці (на їхню думку неокантіанство у філософії 
якраз і фіксувало зазначену ситуацію). Звідси туга за втраченою цілісністю, ду-
шею, ієрархією цінностей, пошуки ідеалу в минулому (слов’янофільсько-
романтична тенденція).  
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Водночас, для Бахтіна, який поряд з російськими неокантіанцями виступає 
саме проблематизатором західної філософії, Європа та її криза – передчуття 
певних змін на краще, відчуття певного ренесансу, що неодмінно настане. Пе-
реживання ситуації кризи західної свідомості розуміється російським мислите-
лем як нагальна потреба співучасті у цьому процесі, необхідність внести свою 
лепту у спільну справу. «Філософія вчинку», написана в 20-ті роки XX століття, 
зокрема, була своєрідною формою участі у тому, над чим розмірковувала на 
той час західна думка. 

Бахтін, для якого загальним показником кризи культури був розрив між її 
об’єктивованими формами, що розвиваються згідно зі своїми іманентними за-
конами, і реально існуючою людиною, між «смислами» та мотивами творчих 
вчинків, вбачав причини кризи в тому типові мислення, який він називав у 
ранніх публікаціях «теоретизмом», а пізніше «монологізмом» і «догматизмом», 
і суть якого полягала, за словами американського дослідника, «у правомірності 
піддати конкретні людські вчинки узагальненню, а потім перетворити отримані 
абстракції в систему, підпорядковану набору правил» [7, 208]. Світ, осягнутий 
подібним чином, складається із трьох типів явищ: перший – закони, у виведенні 
яких і вбачається головне завдання вченого; другий – конкретні події, що 
підтверджують ці закони; третій – явища, для яких ще не знайдено правил.  

За Бахтіним, витоки такого типу мислення слід шукати в культурі Нового 
часу, всі філософські системи якої, незважаючи на відмінності, ґрунтуються на 
певному припущенні, згідно з яким «єдність свідомості, що підмінює єдність 
буття, неминуче перетворюється в одну свідомість; при цьому байдуже, якої 
метафізичної форми набуває “свідомість взагалі”, “абсолютного я”, “абсолют-
ного духу”, “нормативної свідомості” і т.п.» [3, 60]. (У цьому фрагменті 
міститься в стислому викладі критика “всієї ідеологічної культури нового часу” 
[3, 59], яка, у свою чергу, передбачає, задовго до його появи, постмодерний 
вихід за межі Нового часу і його метафізико-утопічних ідеалізацій.) Великі сис-
теми вважають, що все на світі можна перевести на мову абстрактного опису 
знеособлених знаків. Системи полишають осторонь саме те, що є найважливішим, 
містить в собі джерело вчинків і подій і що неможливо перетворити в загальний 
припис. У надлишку ми знаходимо «неповторний світ, в якому творимо, 
пізнаємо, споглядаємо, жили і вмираємо» [1, 56]. Теоретизм неминуче лишає 
поза увагою «подію буття», адже саме розуміння подієвості буття робить наше 
життя неповторним і значущим. 

Певним тестом на пізнавальні можливості зазначеного типу мислення 
стала проблема художньої творчості, представлена Бахтіним через полеміку з 
російською формальною школою. З’ясувалося, що теоретизм спроможний мис-
лити творчо, лише абстрагуючись від самої творчої здатності. Адже всі класичні 
системи зводять акт творчості до певних обставин, що його спричинили, тобто 
до дії певних законів, які його зумовили. Але у такому випадку втрачає сенс 
сам феномен творчого, який тлумачиться як відкриття вже відомого. 

Зазначений тип мислення не спрацьовує і в сфері етики, адже момент 
етичного вчинку не можна звести ні до якого узагальнення, аналогічно тому, як 
не можна творчий вчинок ототожнювати з його теоретичною редукцією. Етич-
ний вибір має значення саме зараз, тому його неможливо вирішити заздалегідь 
на основі теоретичної транскрипції певних фактів. 

Як зазначалося, загальним контекстом, стратегією думки в останній 
третині XIX століття і на початку XX століття була зміна гуманітарної пара-
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дигми [10]. Йдеться не про те, що парадигма монологізму зміняється парадиг-
мою діалогізму. Під гуманітарною парадигмою, що є предметом роздумів для 
філософії останні півтора сторіччя, починаючи з Шеллінга, розуміється пер-
спектива історичного виміру буття, але не «історицизм», тобто не такий спосіб 
осмислення історії, за якого діючий індивід знаходиться в стані безвідповідальності, 
а остання покладається на саму логіку історичного процесу. Для історицизму 
характерне історіофілософське та соціально-філософське бачення буття, тому 
певною мірою зазначена стратегія виглядає формою секуляризованого провіден-
ціалізму. Для Бахтіна проблематика гуманітарної парадигми постає в більш 
звуженому варіанті – російський дослідник не зачіпає проблем того, як йому 
облаштувати суспільство загалом, які цілі у історичного процесу. Існування за-
значених проблем Бахтін не заперечує, він акцентує увагу на іншому – на 
розв’язанні проблем взаєморозуміння, міжособистісної комунікації, які для 
нього еквівалентні літературній комунікації. Адже насправді рух від однієї лю-
дини до іншої здійснюється через літературу та літературного героя, що для 
Бахтіна є очевидним.  

Отже, для філософії Бахтіна основоположним поняттям є поняття 
відповідальності (до речі, його перша друкована праця називається «Мистецтво 
та відповідальність»), що є свідченням моральнісного спрямування його мис-
лення, репрезентованого, зокрема, в його дослідженні «До філософії вчинку».  

Висхідним руслом мислення Бахтіна і Невельської школи (Невельська 
школа – назва філософського гуртка співбесідників в м. Невелі у 1918 р., що 
вказує на спільність теоретико-філософських засад трьох мислителів: М.М. Бах-
тіна, М.І. Кагана, Л.В. Пумп’янського) в зазначений період була традиція 
Марбурзької школи неокантіанства, і, передусім, філософія Г. Когена, що 
засвідчує, зокрема, використання характерного поняттєвого ресурсу – «даність 
та заданість», «проблема», «ціль», «вчинок», «відповідальність», «співвідношення 
Я та Іншого» тощо. Сучасний московський дослідник В.Л. Махлін [9, 122-135] 
акцентує увагу на тому, що творчі штудії Невельської школи можна характери-
зувати як цілісну програму посткласичного мислення, спрямовану на діалог з 
Новоєвропейською філософською традицією, і яка (програма) включала в себе 
певні вузлові моменти, як то:  

1) орієнтація на систематичну філософію як науку; водночас оновлення 
ідеї теоретичної системи пов’язується із критикою «теоретизму» і перенесен-
ням проблеми «систематичного визначення» в онтологічний план; центральним 
тут постає кантівське поняття «архітектоніки розуму», що онтологічно вкорінене в 
догносеологічному (середньовічному) понятті причетності, «автономної причет-
ності» (пізніше – «діалогічності»);  

2) критика метафізики і тенденція до виявлення естетико-метафізичного 
коріння філософських систем від Платона до XX сторіччя – ця теза ґрунтується 
на чіткому розподілі пізнання, яке принципово незавершене, і творчих практик 
з їх «продуктивним вільним завершенням»; водночас, підкреслює автор, на 
відміну від постмодерного деконструктивізму, виявлення «інонаукових» засад 
філософських конструкцій призводить не до нівелювання творчої індивідуаль-
ності, мислиться не як «деструкція» ідеальних моментів в пізнанні і свідомості, 
а через діалог;  

3) обгрунтування «моральнісної реальності» як архітектонічно впоряд-
кованої дійсності (структурування світу осмислено діючою людиною, а не ли-
ше її розумовою здатністю) і поняття «відповідальність» – орієнтації людини в 
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«події буття» на основі «мого не алібі в бутті; розуміння моральнісної реаль-
ності водночас як екзистенціальної, так і соціальної, і пов’язаного з цим вису-
вання на передній план категорії «іншого».  

4) неметафізичне і неісторицистське обґрунтування ідеї історії, тлумачен-
ня її як «заданої» і «незавершеної» в розрізі «абсолютного майбутнього»  

Однак це було критичне засвоєння філософії Г. Когена. Наприклад в 
кантіанській традиції юридичне поняття «відповідальність» пов’язується і з по-
няттям «провини», а Когеном використовується також як і етична категорія для 
визначення особистої відповідальності, то у Бахтіна «відповідальність» має ли-
ше моральнісний вимір. Обумовлена відповідальністю («суб’єктивною усвідом-
леністю» або «онтологічною суб’єктивністю» – М. Каган), моральнісна реальність 
обґрунтовується в «До філософії вчинку». «Повинність, – зазначає Бахтін, – 
вперше можлива там, де є визнання факту буття єдиності особистості зсередини 
її, де цей факт стає відповідальним центром, там, де я беру на себе відповіда-
льність… за своє буття» [1, 113]. 

Яким чином можливо виявити моральнісне буття? Якщо, зокрема, 
Л. Пумп’янський пропонує вирішення в руслі ідей символізму В’яч. Іванова, а 
М. Каган – з точки зору культурних цінностей, то Бахтін не погоджується з за-
пропонованими варіантами аргументації. «Орієнтувати вчинок у цілому непо-
вторного буття-події не означає перекладу його на мову вищих цінностей, лише 
уявою або відображенням постає та конкретна подія, у якій безпосередньо 
орієнтується вчинок» [1, 121]. Відповідь Бахтіна обумовлена особливістю фе-
номена моральнісної реальності. Оскільки світ єдиного буття-події «принципо-
во не піддається визначенню ані в теоретичних категоріях, ані в категоріях 
історичного пізнання чи за допомоги естетичної інтуїції» [1, 94], то він може 
лише феноменологічно бути описаний. Причому цей опис досягається не засо-
бами теоретичної термінології, а за допомогою використання мови у всій її 
повноті, хоча і в цьому випадку «повна адекватність недосяжна, а завжди зада-
на» [1, 106]. Водночас, опис «єдиного дійсного акта – вчинку і автора його, тео-
ретично мислячого, естетично споглядаючого, здійснюючого вчинок» [1, 102], 
можна провести шляхом аналізу «світу естетичного бачення… який своєю 
конкретністю… із всіх культурних світів (в їх ізоляції) найближче до єдиного 
світу вчинку» [1, 128]. Такий феноменологічний опис «вчинку як вищого 
архітектонічного принципу дійсного світу – конкретного, архітектонічно зна-
чущого протиставлення я і іншого» [1, 137] – було здійснено Бахтіним за допо-
могою понять «автор» та «герой» в роботі «Автор і герой в естетичній 
діяльності». 

Як зазначалося, проблематизація етичної проблематики у філософії XX 
століття була зобов’язана як певними цивілізаційними зрушеннями, виклика-
ними технологічними та соціокультурними процесами (йдеться про ті історичні 
зміни, що призвели до виникнення модернової новоєвропейської цивілізації з її 
науково-технічним та економічним прогресом), так і суто внутрішніми причи-
нами всередині самої науки. Однією із найбільш нерозв’язаних проблем 
етичної теорії до сьогодні є повернення в етику вчинку з опорою на всезагаль-
ний закон. 

Одним із варіантів розв’язання цієї проблеми є «До філософії вчинку» 
Бахтіна, який розглядає проблему поєднання закону та вчинку з точки зору 
пріоритету останнього. Як зазначає сучасний дослідник А.А. Гусейнов, суттєве 
уточнення у сформульоване питання вносить вчення Бахтіна про два види 
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відповідальності: спеціальну відповідальність, котра стосується змісту вчинка, і 
моральнісної відповідальності, що стосується факту вчинка [6, 13]. Спеціальна 
відповідальність залежить від теоретичного світовідношення, представленого в 
знаннях, нормах тощо. Моральнісна відповідальність визначається єдністю непов-
торності життя. «Акт нашої діяльності… дивиться в різні сторони: в об’єктивну 
єдність культурної сфери і в неповторність життя, що переживається, але не існує 
єдиного плану, де б обидві сторони взаємно визначалися стосовно одного-єдиного 
вчинку. Цією єдиною єдністю і може бути лише єдність буття, що звершується… 
Акт повинен набути єдиного плану, щоби рефлектувати себе в обидві сторони: у 
своєму смислі і в своєму бутті набути єдності двосторонньої відповідальності і за 
свій зміст (спеціальна відповідальність), і за своє буття (моральнісна), причому 
спеціальна відповідальність повинна бути долученим моментом єдиної моральніс-
ної відповідальності» [1, 7–8]. 

Бахтін характеризує вчинок як унікальний та неповторний, в якому 
загальнозначущість («єдність культурних сфер») не заперечується, вона не є ви-
значальною. Адже у зворотному випадку вчинок був би формою представниц-
тва (самозванства, як ще по-іншому описує зазначену ситуацію Бахтін), 
копіювання і відповідно втрачав би всю свою індивідуальну неповторність, не 
був би формою особистісною участі у звершенні буття. Вчинок лише тому є 
формою моральнісного відповідального існування особистості, що про останню 
можна щось сказати лише через її вчинок. Тому відповідальність – це завжди 
вчинки, які може здійснити лише цей конкретний індивід і ніхто, окрім нього. 
Адже якби вчинок збігався із законом, то і відповідальність за нього несли б за-
кони. Але особливість ситуації вчинку полягає у виборі, що здійснюється в 
умовах принципової невизначеності результату, і що цей результат не існує по-
за відношенням того, хто робить цей вибір. Тому Бахтін стверджує, що «всі на-
магання зсередини теоретичного світу пробитися в дійсне буття події – 
безнадійні» [1, 16]. Із теоретичного відношення до світу здійснити перехід в 
практичну площину принципово неможливо. Адже із того, що я знаю, що таке 
істина, ще не слідує того, що я виберу саме її, а не неістину. В логічному теоре-
тико-пізнавальному образі світу нема місця відповідальному вчинку, оскільки я 
включений в нього тією мірою, якою я співпадаю з іншими, детермінований 
зовнішніми причинами. Теоретичний світ «живе» за своїми іманентними зако-
нами. Це ніби паралельний світ. І «оскільки ми увійшли в нього, тобто здійснили 
акт абстрагування, ми вже під владою його автономної законності, точніше, нас 
просто немає в ньому – як індивідуально відповідально активних» [1, 11]. 

Бахтін стверджує, що «вчинок в його цілісності більше, ніж раціональний. 
Він – відповідальний» [1, 44]. Якщо теоретичне світовідношення не містить в собі 
переходу до сфери вчинку, то останній, навпаки, містить можливість переходу до 
світу знання. Компетенцією моральнісної відповідальності є факт вчинку, змістом 
же останнього – компетенція спеціальної відповідальності, що ґрунтується на 
знанні. Їх співвідношення таке, що спеціальна відповідальність повинна бути до-
лученим моментом єдиної і неповорної моральнісної відповідальності. Хоча вчи-
нок і має супроводжуватися певними знаннями, це не нівелює його принципової 
неповторності та непередбачуваності. Як зауважує російський дослідник, «люди-
на, що збирається стати батьком, спираючись на медичні та соціальні знання, 
здійснює такий же стрибок в невідоме, як і той, хто робить це, не відаючи, що тво-
рить (наприклад в стані алкогольного сп’яніння)». Більше того, про вчинок 
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як про відповідальне ставлення до власного буття можна говорити лише у 
першому випадку. 

Вчинок ще непередбачуваний і тому, що після здійснення подальша його 
доля вже не залежить від того, хто його здійснив. Адже вчинок як такий чи-
ниться не стосовно природи і суспільства, а стосовно себе подібного, який та-
кож спроможний на вчинки.  

Якщо практичне (моральнісне) світовідношення відповідальне, то теоретич-
не – раціональне. Тому, як зазначає Гусейнов, «протиріччя між функціональним 
суб’єктом схематизованої поведінки і моральнісним суб’єктом чинення неминучі: 
схематизована (теоретично прописана, розрахована, раціональна) поведінка, по-
перше, не залишає місця моральному вчинку, а по-друге, може мати відкрито 
антиморальнісне спрямування. Останнє наочно підтверджується на прикладах 
схематизації поведінки в різних соціальних системах [6, 11].  

Дійсно, якщо для домодернових суспільств сфери культурного і морального 
збігалися, то ситуація принципово змінюється з переходом від традиційних форм 
життя суспільства до великих і складних систем. Організовані за принципом 
ефективного функціонування і незалежно від їх волі, величезні маси людей стали 
ідентифікуватися за своїми об’єктивними, а не морально-особистісними характе-
ристиками. Стосунки в суспільстві стали моделювалися за типом відносин між ре-
чами згідно з логікою предметного середовища. А еталони поведінки, її ефектив-
ність обумовлювалися функціональною доцільністю. Сукупність професійно-
ділових якостей індивідів мало залежить від їх особистісних чеснот. Адже 
поведінка людини є носієм функцій та ролей, котрі йому задаються ззовні. Мо-
раль стає передусім інституціональною, трансформується в прикладні сфери, де 
етична компонента визначається вузькопрофесійною компетентністю. Як влучно 
характеризує зазначену моральну колізію Бахтін – сучасна людина відчуває себе 
комфортно там, де її нема.  

Таким чином, в теоретичному світі – світі пізнання, естетичних образів, 
етичних норм і т.д. – вчинок неможливий, тому що там відсутній той, хто 
здійснює вчинок. Адже запорукою вчинку є наявна неповторність мого буття 
(не-алібі в бутті), яка єдина є джерелом відповідальності. Лише особистість в 
конкретній неповторності свого буття може знати як слід чинити, вона несе в 
собі свої норми. Вчинок неможливо пізнати, адже для цього його необхідно 
здійснити. І тому його можна побачити лише зсередини або, за словами Бахтіна, 
співучасно пережити – той, хто здійснює вчинок, знаходиться всередині його, і 
вчинок є ситуацією, що відбувається саме з ним. 

Стверджуючи, що вчинок-подія нетотожна її теоретичній транскрипції 
(науковій, етичній, естетичній), але принципово пізнавана (хоча це і дуже 
складне завдання), Бахтін водночас вважає естетичне буття найбільш наближе-
ним до «буття-життя» [1, 21]. І, передусім, слово як єдність поняттєва, образна 
та інтонаційна спроможна передати суть вчинку. Для Бахтіна репрезентантом 
структури моральнісного обґрунтування вчинку, алгоритм якого представлений 
золотим правилом моралі, постає аналог літературної комунікації. Оскільки 
моральний вчинок – це завжди моє ставлення не до суспільства, природи, а до 
конкретної особистості (найвищою інстанцією для моралі є окрема особистість 
і тому етика безпосередньо апелює до її самосвідомості), то міжособистісна 
комунікація – це ситуація діалогу. Адже насправді рух від однієї людини до 
іншої здійснюється через літературу та літературного героя, що для Бахтіна є 
очевидним (в тексті, опублікованому під іменем В.М. Волошинова, йдеться, 
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зокрема, про тлумачення естетичного як діалогічного відношення): «Найбільш 
згубним для естетики є ігнорування самостійної ролі слухача… У нього своє, 
незамінне місце в події художньої творчості; він повинен займати особливу, 
двосторонню позицію: по відношенню до автора та по відношенню до героя, – і ця 
позиція визначає стиль висловлювання» [5, 89-90]. Розуміння міжособистісної 
комунікації як такої, що еквівалентна літературній, потребувало, зокрема, критики 
уявлення про людське «Я» як суто внутрішній феномен, що, у свою чергу, було 
спрямовано і проти формальної етики, філософським підґрунтям якої на межі 
XIX–XX століть було розуміння «єдності свідомості та буття як певної 
цінності» [1, 37]. 

Сьогоднішня кризова ситуація в Україні наочно демонструє нам ту істину, 
що власне духовне, моральнісне начало є фундаментом людського суспільства, 
його працюючої економіки і політичної стабільності. Тому тематика відпові-
дального вчинку, поєднання спеціальної та моральнісної відповідальності (мож-
ливо, центральна проблема сучасної етики і сучасної людини [6, 13]) набуває 
характеру не лише теоретичної актуальності. 

 
Література 

 
1. Бахтин М.М. К философии поступка / Собрание починений: [в 7 т.]. / М.М. Бахтин. – 

Т.1: Философская эстетика 1920-х годов. – М.: Изд-во русские словари. Языки славянской 
культуры, 2003. – С.7 – 69. 

2. Бахтин М.М. (Под маской) Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. 
Марксизм и философия языка. Статьи / М.М. Бахтин. [составление, текстологическая подго-
товка И.В. Пешкова]. – Комментарии В.Л. Махлина, И.В. Пешкова. – М.: Изд-во «Лаби-
ринт», 2000. – С. 72 – 96. 

3. Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского: собр. соч. в семи томах / 
М.М. Бахтин. – Т.2: Проблемы творчества Достоевского, 1929. Статьи о Л.Толстом,1929. За-
писи курса лекций по истории русской литературы, 1922-1927. – М.: Изд-во русские словари, 
2000. – С.5-175. 

4. Брагинская Н.В. Славянское возрождение античности / Наталия Брагинская. – Ре-
жим доступа:  

http://ivgi.rsuh.ru/article.html?id=56667 
5. Волошинов В.Н. Слово в жизни и слово в поэзии / М.М. Бахтин (Под маской) Фрей-

дизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка. Статьи / 
В.Н. Волошинов [cост, текстологическая подготовка И.В. Пешкова, комментарии В.Л. Мах-
лина, И.В. Пешкова]. – М.: Изд-во «Лабиринт», 2000. – С.72 – 96. 

6. Гусейнов А.А. Закон и поступок (Аристотель, И. Кант, М.М. Бахтин) // Этическая 
мысль. – Вып.2. – 2001/ Абдусалам Гусейнов. – Режим доступа:  
http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/em/em2/1.pdf 

7. Гэри Сол Морсон. Бахтин и наше настоящее / М.М. Бахтин: Pro et contra. Личность 
и творчество М.М. Бахтина в оценке русской и мировой гуманитарной мысли / Гэри Сол 
Морсон // Антология. – Т.2. – Санкт-Петербург: Изд-во Русского Христианского гуманитар-
ного института, 2002. – С. 202-228. 

8. Ермичев А. А. О неокантианце Б.В. Яковенко и его месте в русской философии / 
Б.В. Яковенко // Мощь философии. — СПб.: Наука, 2000. — (Серия «Слово о сущем») – С.5 – 45. 

9. Махлин В.Л. Невельская школа. Круг Бахтина / М.М. Бахтин: Pro et contra. Личность 
и творчество М.М. Бахтина в оценке русской и мировой гуманитарной мысли / В.Л. Махлин – 
Антология. – Т.1. – Санкт-Петербург: Изд-во Русского Христианского гуманитарного инсти-
тута, 2001. – С. 122-135. 

10. Махлин В.Л. Философская программа М. М. Бахтина и смена парадигмы в гуманитар-
ном познании: дис. … доктора филос. наук: 09.00.03/ Владимир Махлин. – М., 1997. – 53 с. 

 
 



 185 

УДК 78.03(477)+316.61 Яна Миколаївна Левчук 
кандидат мистецтвознавства,  

доцент кафедри індустрії моди  
Київського національного  

університету культури і мистецтв 
 

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН 
ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР 

 
У пропонованій статті розкрито поняття «субкультура», її функціонування в 

молодіжному середовищі. Висвітлено передумови її розвитку та особливості функціону-
вання. Здійснено теоретичне осмислення вітчизняної субкультури. 
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The present article deals with the concept of «subculture» of its functioning in youth. 

Deals with the preconditions for its development and operation features. The theoretical un-
derstanding of the national subculture. 

Key words: youth subculture, counterculture, rock culture. 
 
В сучасних умовах глобалізації, інформатизації, інтеграційних процесів у 

світове співтовариство, коли загострюються ціннісно-нормативні, інституціона-
льні, генераційні стосунки, розвиток суспільства потребує розв’язання низки 
проблем, пов’язаних з інтелектуальним та духовним розвитком молоді. 

Сьогодні очевидно, що сучасна молодіжна культура у специфічних її про-
явах протягом десятиліть впливає на ціннісні орієнтири суспільства в цілому. 
Зокрема, серед визначальних чинників сучасної культури (різноманітних видів суб-
культур) є масова музика, яка через доступність сприйняття відіграє вагому роль у 
формуванні естетичних смаків, суспільних орієнтирів та світоглядних вимірів. 

Метою статті є обґрунтування поняття «молодіжна субкультура» та ви-
світлення її функціонування в молодіжному середовищі як соціально-культурного 
феномена.  

Особливості функціонування масової музики як культурно-історичного 
явища на сьогодні є достатньо вивченими в аспектах сприйняття, змістовності, 
форми, засобів виразності (А. Сохор, А. Цукер, Г. Ашин, А. Мідлер, Л. Мархасєв, 
А. Попов, С. Можнягун, Є. Рум’янцев, В. Конен, К. Акопян, А. Захаров, С. Кагар-
лицька, Н. Саркітов, Ю. Божко, Н. Корихалова, Т. Чередниченко, О. Маркова та 
інші). Проте питання взаємозв’язку масової музики з молодіжним рухом, моло-
діжною субкультурою, яка здатна видозмінюватися внаслідок впливу різних 
видів мистецтва, потребують більш ґрунтовних досліджень. 

Поняття «субкультури» як наукового терміна є досить широким та бага-
тогранним. За даними новітнього філософського словника «субкультура» – це 
система норм та цінностей, що відрізняє певну групу людей від суспільства. 
Сучасне суспільство, яке базується на розподілі праці та соціальної стратифіка-
ції, являє собою систему різнопланових напрямів субкультур. Поняття «субку-
льтури» включає в себе також: 

1) сукупність деяких негативно інтерпретованих норм та цінностей тради-
ційної культури, що функціонують як культура злочинного прошарку суспільства;  
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2) особлива форма організації людей (частіше всього молоді) – автономне 
цілісне утворення усередині панівної культури, яке визначає стиль життя та мис-
лення її носіїв і відрізняється своїми звичаями, нормами та комплексами цінностей,  

3) трансформована професійним мисленням система цінностей традицій-
ної культури, що набула своєрідного світоглядного забарвлення (професійні «с»). 

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 цієї 
роботи є заміна дуже загального і пов’язаного з уявленнями про «безкласо-
вість» поняття «молодіжна культура» більш тонкою картиною різних видів мо-
лодіжних 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, що саме представники цих інститутів мають цінності, 
відмінні від субкультурних, і пов’язані із завданнями щодо підтримки існуючо-
го іншого суспільства. З цієї точки зору молодіжні дівіантні субкультурні стилі 
можуть бути якби проявами класової боротьби на ідеологічному рівні за допо-
могою опору нормам, цінностям, стилям через вироблення власних зразків 
культурної поведінки.  

Вироблений британською субкультурною теорією підхід є основним на-
прямом британської соціології молоді. Критики відзначають, що цей підхід 
драматизує моменти субкультурного «опору», оскільки в поле зору дослідників 
потрапляють тільки «найвидовищніші аспекти» молодіжної культури. Будучи 
розглянутими в більш ординарному контексті роботи, відпочинку, сім’ї і шко-
ли, ці аспекти втрачають свою гостроту.  

Функціоналістський і субкультурний підходи в соціології молоді в основі 
своїй мають загальне теоретичне підґрунтя: вони розглядають молодіжні суб-
культури як засіб соціальної адаптації – через створення своєрідного «буфера», 
яким є молодіжна субкультура (функціоналістський підхід) або через запере-
чення загальноприйнятих цінностей і стереотипів поведінки також в рамках 
субкультурних об’єднань (субкультурна теорія). 

Проте слід підкреслити, що описані підходи до вивчення молодіжних 
субкультур викликали критику з боку ряду дослідників, які, не погодившись з 
цими положеннями, запропонували альтернативні версії пояснення. 

Так, згадані концепції субкультури були піддані критиці з боку представ-
ників феміністського напряму в соціології молоді. На думку Л. Мак Роббі, ос-
новним недоліком концепцій субкультури є неувага учених-соціологів відносно 
молодої жіночої статі, ігнорування їх ролі а молодіжних субкультурах. Разом з 
недооцінкою дівчат теоретики, очевидно, ігнорували і взаємостосунки підлітків 
і дівчат, субкультурну сексуальність, позиції різних молодіжних груп стосовно 
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сім’ї і шлюбу. «Маскулинність хлопчиків» бралася за основу, «опір» визначався 
виключно в термінах класу і раси, не обговорювалася політична позиція субку-
льтур, в яких центральним моментом було домінування особливих сексуальних 
норм (гейська і лесбійська субкультури). 

Л. Мак Роббі припустила, що дівчатка все-таки є членами субкультур, пе-
ребуваючи в маргінальній жіночій позиції, що відображає «нормальні сексуа-
льні очікування» юнаків. Насправді не існує власне жіночої субкультури як 
якогось способу, яким саме дівчата з робочого середовища можуть колективно 
протистояти домінуючим культурним нормам [9]. 

Концепції субкультури також були піддані критиці з боку ліберального 
напряму в соціології молоді. Англійський соціолог Д. Мерсленд протиставляв 
модель індивідуальної практики аналогічної моделі марксиста, заперечуючи 
проти теорії опору. Він вважав, що підлітки відносно вільні від відповідальнос-
ті і контролю дорослих. Молоді люди інституційно відокремлені від старшого 
покоління і мають певну владу на споживацькому ринку для розвитку своїх 
власних культурних символів, тому вони достатньо сильно заперечують дорослі 
норми. Молодіжна культура, таким чином, є віддзеркалення автономності [8]. 

Отже, можна констатувати, що, незважаючи на істотні відмінності в тео-
ретичних підходах до вивчення молодіжних субкультур, в сучасній науці скла-
лося, в цілому, несуперечливе розуміння сутті даного соціального явища. Так, 
згідно з визначенням англійського соціолога С. Фріса, субкультура – це соціа-
льна, етнічна або економічна група з особливим власним характером в межах 
загальної культури суспільства. Саме в такому розумінні соціологи вперше ви-
користовували це поняття для визначення культурних зразків поведінки і цін-
ностей у різноманітних молодіжних меншинах в межах плюралістичних сус-
пільств (одними з перших в цій перспективі були дослідження субкультури 
мормонів у США і китайська субкультура в Англії) [8]. 

Псиихолого-теоретичне осмислення проблеми молодіжної субкультури у 
вітчизняній науці здійснюється досить недавно. Першим відкрито ввів термін 
«молодіжна субкультура» («юнацька субкультура») у вітчизняну науку І. Кон. 
У своїх працях «Відкриття “Я”» та «Психологія юнацького віку» І. Кон розгля-
дає молодіжну субкультуру в традиції структурно-функціонального аналізу – як 
важливий фактор соціалізації, джерелом виникнення якої є «спонтанні групи 
вільного спілкування» («peer groups»), які створюються з метою задоволення 
потреби у нерегламентованому дорослому спілкуванні. Психолог вважав доволі 
складним дати точне визначення цьому явищу в силу його структурної неви-
значеності та часової рухомості. Але він уточнює, що «юнацька субкультура 
має декілька постійних компонентів: специфічний набір цінностей і норм пове-
дінки, смаки, форми одягу і зовнішнього вигляду; відчуття своєї групової спі-
льності і солідарності; характерну манеру поведінки, способи спілкування, 
залицяння і т. д.» [4 104]. Зрозуміло, що І. Кон описує такий соціокультурний 
феномен як особливий стильовий комплекс, хоча і не вживає категорії «стиль 
життя» в своїх роботах. У характеристиці юнацької субкультури, яку дає І. Кон, 
зустрічаються цінні спостереження:  

Змістова основа «спонтанних груп вільного спілкування» може змінюва-
тися залежно від соціально-психологічних особливостей юнацького сприйняття 
соціальних та естетичних цінностей. Але завжди чітко приписані зовнішні про-
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яви їх діяльності у вигляді видимих (одяг, зачіска) та чуттєвих (мова і музика) 
знаків (за принципом Л.Г. Іоніна). 

Зовнішні знаки (за визначенням Т. Щепанської «символічна інформація») 
слугують молодій людині засобом самоствердження, комунікації та ідентифі-
кації зі своєю групою ровесників. Звернемо увагу, що визначені функції моло-
діжної субкультури будуть надалі підкреслені  практично всіма вітчизняними 
дослідниками. 

Залежно від соціальної направленості можна поділити юнацькі субкуль-
тури на просоціальні (соціально позитивні), асоціальні (які стоять осторонь со-
ціальних проблем) та антисоціальні (соціально негативні). 

Але «вибух» молодіжних неформальних об’єднань у 80-ті рр. – наслідок 
початку демократичних перетворень в СРСР – змінив напрямок наукового ана-
лізу даної проблеми. Вітчизняні науковці почали розглядати молодіжні товари-
ства, які спираються на культурні нормативи, відмінні від домінуючих в 
суспільстві цілісно-нормативних стандартів. В буденне життя все активніше 
входять ліберально-індивідуалістичні цінності Заходу, які досить швидко поча-
ли приживатися у неформальних колах молоді, що сприяло швидкому їх розпо-
всюдженню. Хоча реально вони функціонували в радянському суспільстві у 
двох напрямах: як соціальна патологія і як соціальна творчість. На цю двоякість 
поведінки звернув увагу Я. Глинський, який відзначив, що в період суспільних 
змін загальноприйняті норми  можуть відповідати об’єктивним соціальним вимо-
гам, і тоді нормативне і дивіантне міняються місцями. Відхилення стає нормою, 
оскільки творчість не завжди вписується у загальноприйняті стандарти [1]. 

Дійсно, всю різноманітність видів і форм молодіжної культури можна 
згрупувати у два родових потоки девіації. Так робили і автори першого за ра-
дянські часи довідника неформальних організацій, до якого були внесені різно-
манітні соціальні рухи молоді (товариства із збереження навколишнього середо-
вища та збереження пам’яток архітектури), клуби самодіяльної пісні, кримі-
нальні угруповання та різноманітні тусовки (хіпі, панки, металісти тощо). Але 
це тільки  перший та досить спрощений погляд на нове соціальне явище. Дослі-
дники неформалів А. Запесоцький та А. Файн, З. Сикевич та Т. Щепанская вже 
тоді побачили в таких співтовариствах особливе коло спілкування молоді за 
принципом впізнання: «свій», «чужий», з конфліктним сприйняттям реальності, 
відречень від культурних стереотипів, вмінням швидко орієнтуватись в мінли-
вості подій. 

Поява їх, вважає З. Сикевич, – це реакція молоді на виникнення генера-
ційних та соціальних протиріч в суспільстві, які стають причиною для пошуку 
альтернативних моделей життя. Тому головною функцією будь-якого молодіж-
ного об’єднання є прагнення до самореалізації, хоча направленість цієї саморе-
алізації може бути виражена по-різному: у вигляді засобу проведення вільного 
часу, соціальної позиції, способу життя чи альтернативної творчості [11]. Про 
різні види соціального напрямку культурної поведінки неформалів писали 
С. Іконникова [3], В. Лісовський [6], В. Левичева [5] та інші дослідники. Науко-
вці сприймали їх як активно діюче середовище, здатне до самоорганізації. 
А. Файн, та В. Шаронов підкреслюють, що за узагальненим визначенням «мо-
лодіжна група» ховаються декілька типів об’єднань молоді: стихійна «молоді-
жна компанія» (термін ввів О. Козлов); групи молоді, які знаходяться під 
контролем дорослих та переслідують виховні цілі; молодіжні союзи та клуби; 
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ініціативні об’єднання молоді – від груп-сателітів до молодіжних соціальних 
рухів. Останні характеризуються самостійністю видів діяльності та різко нега-
тивним відношенням до контролю чи піклуванню з боку дорослих [13]. 

На думку соціолога Б. Ручкіна, високі швидкості політичних, економіч-
них і соціальних, змін в 1990-ті рр. мали суперечливий вплив на становище і 
розвиток молоді. На 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 [10]. 

Л. Михайлова відзначає такі особливості української молодіжної субку-
льтури: відчуження від старшого покоління, його культурних цінностей, ідеа-
лів, зразків. Виникло воно не сьогодні і виглядає як відсутність значення життя. 
На цьому фоні все очевидніше молодіжна субкультура перетворюється на кон-
тркультуру з своїми ідеалами, модою, мовою і мистецтвом. Дозвілля все більше 
стає основною сферою життєдіяльності молоді. Молодь йде в дозвілля як у за-
хисний панцир, де вона по-справжньому вільна. Для молодіжного віку провід-
ними стали спілкування, розвага і самоосвіта. Крім того, важливою особливістю 
молодіжної субкультури є переважання споживання над творчістю [7]. 

Потреба визначення місця нових молодіжних спільнот в соціальній стру-
ктурі повертає дослідників до розробки теми молодіжних субкультур. Так, 
Т. Щепанська вводить термін «лимінальні спільноти» («підвішені» між соціа-
льними позиціями) або згадані вище поняття «екстернальна культура» (тобто 
така що, «випала» з офіційного русла культури), яку американські соціологи 
вживали для характеристики емігрантських етнічних меншин, кримінальних та 
богемних субкультур. Виникнення «випавших» спільнот, підкреслює вона, 
пов’язано з проміжним становищем в соціальній структурі (маргінальний ста-
тус молоді) та протиставленням особистих цінностей загальноприйнятим (го-
ловна ознака субкультури). На базі довготривалих спостережень за спільнотою 
молодого андеґраунда за назвою «Система» Т. Щепанская розкриває механізм 
створення молодіжних субкультур. 

Секрет полягає у перекодуванні цими молодіжними групами символіки 
«антинорм» в особистісні нормативні уявлення. У системі весь час відбувається 
перегрупування: кожні два-три 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 
спільноти, точніше, його комунікативної структури», – пише науковець [14, 
295]. Дослідник вважає (підкреслює ціннісний еклектизм системи), що вибір 
символу являє собою внутрішню «пружину» яка формує системні угруповання, 
які згодом переростають в субкультурні спільноти з особливим типом внутрі-
шніх стосунків і принципом функціонування в суспільстві. Внутрішні зв’язки в 
них будуються за ієрархічним тришаровим 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 рок-культури в країні за останні 30 років, яка спочатку діяла як «ізолят». 
Неформали вивели її на інноваційний рівень, а субкультурне розмаїття 90-х рр. 
легалізувало «протестні» цінності року. Сьогодні рок-культура зникла з офіцій-
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ного горизонту, повернулась в стан «затворниці». В ізоляції їй  легше не тільки 
зберегти себе, але й шукати новий об’єднуючий символ. Таким чином, і систе-
ма, і рок-культура стали засобом соціального оновлення та поповненням тради-
ції інноваційними формами культурної поведінки.  

Трактування молодіжної культури як особливого життєвого стилю нового 
покоління, пов’язаного з пошуком альтернативних цінностей, починає  доміну-
вати в поглядах вітчизняних соціологів, але найбільше через осмислення пробле-
ми міжгенераційного відчуження (І.Б. Громова та В.І. Леонтоєва, А.С. Запесо-
цький, С.Н. Іконнікова, В.Т. Лісовський, Карпухін та Е.Ф. Макарович, С.І. Лев-
кова, З.В. Сикевич та інші). При цьому взаємодоповнюючим стає використання 
понять молодіжної контркультури, молодіжної субкультури (або субкультур) та 
стилю життя молоді. «Кожне покоління, – пише С. Іконнікова, – виступає як 
об’єкт перемін, ініціатор нового» [3, 120]. Вона вважає, що між поколіннями 
стосунки у багатьох випадках залежать від відмінності реакцій на хвилюючі іс-
торичні події різних соціальних прошарків, груп, субкультур. Покоління, які 
живуть в одному часі за визначеними життєвими правилами, вступають у на-
пружені взаємовідносини, іноді навіть конфліктують. У цьому випадку діє 
принцип селективності як стосовно культурної спадщини, так і стосовно актуа-
льного культурного середовища. На основі даних анкетного опитування В. Лісов-
ський та С. Іконнікова констатували: швидкі зміни у житті повинні були 
привести до конфлікту між «батьками та дітьми», але більш помітною є різниця 
в цінностях, ніж у вікових протиріччях. Молодь прагматична, її порадниками 
частіше стають ровесники, внаслідок чого виникають нові моделі поведінки, 
нові стилі життя [3]. 

Більшість вітчизняних вчених вважає, що конфліктні генераційні стосун-
ки виникають в міру світоглядної кризи та зміни духовних основ суспільства. 
«Соціальні цінності, за якими жили батьки, в новій історичній ситуації втрати-
ли практичне значення і через це не наслідуються “дітьми”, оскільки вони не-
прийнятні для їх теперішнього та майбутнього життя», – робить висновок 
В. Лісовський [6]. Відбувається блокування процесу передачі соціокультурного 
досвіду. Таку ситуацію Н. Лапін визначає як  кризово-реформуючий стан суспі-
льства, В. Ядов – як його трансформування, В. Чупров, Ю. Зубок та К. Уільямс – 
як умови соціальної невизначеності. Автори монографії «Молодь в суспільстві 
ризику» пишуть, що «різке посилення соціальної диференціації, зміна структу-
ри суспільних відносин і інтенсивні контакти сучасного молодого покоління з 
новими соціальними посередниками (ринок, відношення між роботодавцем та 
найманим працівником, комерційні послуги у сфері освіти тощо), які не були 
притаманні для соціалізації минулих поколінь, роблять між поколіннями різни-
цю ще більш значимою» [12, 70]. Внаслідок цього, руйнується наслідування 
поколінь, що призводить до кризи ідентифікації молоді, яка шукає «альтерна-
тивний комплекс ідентичності», експериментуючи зі стилями життя, народжу-
ючи субкультури, які дестабілізують соціокультурну цілісність суспільства. 
Крім того, різниця у життєвих шансах розщеплює саму молодь, яка збільшує 
кількість «варіацій стилів життя». Соціологи виділяють чотири типи молодіж-
них субкультур: мас-культура, контркультура, рок-культура та альтернативна 
культура, не уточнюючи кожну з них. Але вони підкреслюють важливе для на-
шого дослідництва спостереження: «Поле, на якому розгортається сучасна суб-
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культура молоді, поки вміщується в рамках її музичних уподобань та не виходить 
з-під впливу молодіжної моди» [12, 113]. Музичні уподобання, як комунікатив-
ні символи, стають джерелом виникнення молодіжних субкультур та значими-
ми показниками стильової диференціації. 

Отже, молодіжні субкультури ми визначатимемо як нерепрезентативну 
поведінку, об’єднану за  інтересами у певні вікові групи, яка, у свою чергу, мо-
же входити у систему культури. Необхідно підкреслити, що в рамках вікової 
молодіжної субкультури переплітаються її різновиди, охоплюючи альтернатив-
ні переконання, оцінки, картини світу, ідеї та ідеології. Відмінність між субку-
льтурами і контркультурами полягає в наступному: субкультури і контркультури, 
будучи альтернативними локальними комплексами цінностей, відіграють різну 
роль в системі культури. Субкультури охоплюють обмежені комплекси ціннос-
тей, але при цьому претендують на універсальність, вступаючи в конфлікт з ре-
презентативною культурою, і є свого роду викликом суспільству. У свою чергу, 
субкультури частіше за все не вступають у конфлікт з репрезентативною куль-
турою, а мирно співіснують з нею. Поява і функціонування контркультур сприй-
малися більшістю дослідників як свідоцтво кризи в культурі, незадоволеності 
людини існуючою репрезентативною культурою, як якась опозиція всередині 
культури. 
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За результатами соціологічного дослідження у статті проаналізовано актуальні 

проблеми ціннісних орієнтацій сучасної студентської української молоді; визначено 
життєві цілі молоді в українському суспільстві; досліджено фактори, які можуть пе-
решкодити молоді у реалізації життєвих планів; вивчено ієрархію найбільш прийня-
тих та неприйнятних людських рис; проаналізовано чинники, що мають вирішальний 
вплив на вибір майбутньої професії української молоді. 
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The article is devoted analyses actual problem of value’s orientation contemporary 

student youth that made up on sociology research; definition life’s aims youth in Ukrainian 
society; investigation factors which can be barrier for youth peoples on realization life’s 
plans; leaned hierarchy most acceptable and unacceptable person’s feature; analyses factors 
that have decisive influence on choice future profession Ukrainian youth. 

Key words: student’s youth, values, values orientation, family, education, profession, 
work, youth of village, youth of town, contemporary Ukrainian youth. 

 
Трансформаційні процеси, що нині відбуваються в Україні, надають но-

вого, особливого змісту цінностям і ціннісним орієнтаціям та одночасно ускла-
днюють адаптацію молодої людини до нових соціально-культурних умов. 
Дослідження проблем, оскільки вони пов’язані з ціннісними орієнтаціями мо-
лоді, більше носять практичний характер, тому що будь-яка людська діяльність 
немислима без цінностей, які надають їй цілеспрямованого смислу. Сучасні 
трансформаційні процеси спонукають до зміни системи ціннісних орієнтацій та 
основних життєвих цінностей молоді, яка є найвразливішою до таких змін. 

Дослідження останніх років свідчать про серйозні зміни ціннісної свідо-
мості нашого суспільства в цілому і молоді, а головним чином студентства як 
невід’ємної його складової. Система ціннісних орієнтацій особистості студента 
вибудовується впродовж тривалого часу в процесі навчання, дозвілля, спілку-
вання, під впливом ЗМІ, глобальної мережі Інтернет тощо. Тому трансформація 
життєвих цінностей та ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді стала 
об’єктом детальних соціологічних досліджень. 

Зважаючи на це, на базі Національної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв та інших вузів України в кінці 2012 р. на кафедрі суспільних наук бу-
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ло проведено соціологічне дослідження ціннісних орієнтацій серед молодих 
людей, які є представниками чисельної соціальної групи – студентства.  

Мета дослідження полягала у вивченні ціннісних орієнтацій української 
студентської молоді в умовах соціокультурної трансформації в Україні.  

Відповідно до мети були обрані методи дослідження, зокрема письмове 
опитування (анкетування); контент-аналіз для виявлення найбільш прийнятних 
і неприйнятних людських рис, які для респондентів становлять цінність, та ана-
ліз змісту відкритих запитань анкети щодо виявлення ієрархії життєвих ціннос-
тей та престижу професій. Для визначення системи ціннісних орієнтацій була 
запропонована анкета «Ціннісні орієнтації української молоді в умовах соціо-
культурної трансформації». Всього було опитано близько тисячі студентів різ-
них спеціальностей та вікових категорій навчальних закладів м. Києва та 
Київської області. 

Основні завдання дослідження полягали у соціологічному аналізі отрима-
них результатів та їх інтерпретація відповідно до формування ціннісних орієн-
тацій міської та сільської молоді, а також порівняння з попередніми науковими 
дослідженнями, проведеними в Україні іншими вченими впродовж останнього 
двадцятиріччя: І.Н. Андрєєвою, О.М. Балакірєвою, Н.Я. Голубковою, Я.Ю. Зайце-
вою, А.М. Маковецьким, Л.П. Морозовою, Л.Г. Новіковою, Л.П. Панченко, 
М.В. Перепелицею, Л.Г. Сокурянською, Н.Д. Сорокіною, Д.Р. Щеповою, В.Н. Шку-
ріним тощо.  

Результати дослідження показали, що сучасна молодь дуже енергійна, 
прагне до екстриму та нових відчуттів, змінює власні образи та експериментує, 
при цьому вона залишається стриманою та прагне до матеріального покращен-
ня життя, в першу чергу особистого. Молоді люди будують плани на майбутнє 
та обирають життєві цілі, а разом з тим цінності та ціннісні орієнтації, які бу-
дуть супроводжувати її все життя. Сказане вище залежить від внутрішнього 
стану душі та настрою, який панує у молодіжному середовищі. 

За результатами анкетного опитування 71,4% сучасної студентської мо-
лоді налаштований досить оптимістично стосовно свого майбутнього, 17,1% 
молодих людей не будують грандіозних планів на майбутнє. Песимістичний 
настрій охопив 5,7% молоді, а страх та відчай – 2,9%. Не змогли відповісти на 
поставлене запитання 3% студентів. При цьому 40% сільської молоді з оптиміз-
мом та надією дивиться у майбутнє і 31, 4% – відповідно міської. Без особливих на-
дій на майбутнє спрямовано 8,3% молоді села і 8,8% міста. Також сільська молодь 
відчуває страх і відчай більшою мірою (1,4%), ніж міська (1,5%). 

Варто відзначити, що кожна людина, особливо молода, повинна мати ме-
ту життя, від якої залежатиме її майбутнє молодої людини. 

Головна мета життя молоді полягає у тому, щоб влаштуватися на прести-
жну роботу та створити сім’ю (60%); жити у матеріальному достатку (40%). 
При цьому думки сільської і міської молоді на отримання освіти розділились: 
15,9 % сільської молоді бажає здобути освіту, а міської – 11,2 %. Приблизно 
однаковими виявилися результати щодо влаштування на престижну роботу (мі-
сто – 29,8%, село – 30,2%) та створення сім’ї (29,9% міська і 30,1% сільська мо-
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лодь відповідно). Однаковими виявилися відповіді молоді щодо матеріального 
достатку (по 20%). 

За довідковими матеріалами дослідження становища молоді, проведеного 
Українським НДІ проблем молоді (1997 р.), у молодіжному середовищі падає 
значущість праці як соціальної цінності (40% в 1997 р. проти 55% у 1995 р.), 
цінність освіти (з 35% до 27%), інтерес до духовно-естетичної сфери (з 18% до 
12%), скорочується число молодих людей, які прагнуть до самореалізації у 
громадській роботі (з 16% до 7%) [2, 32]. У той же час 23% респондентів виді-
лили як «дуже важливе» бізнес та підприємництво, а 21% – сферу розваг [1, 11]. 

За даними досліджень, що проводились науковцями Українського інсти-
туту соціальних досліджень у 2000 та 2001 рр., на запитання «Що в цей час тре-
ба молодій людині для досягнення своєї мети життя?» 60% респондентів 
відповіли – цілеспрямованість і наполегливість; 34% – гроші, широкий кругозір 
і висока культура – 21% і лише 12% – знання [4,87]. На запитання «Яким з пе-
рерахованих цінностей Ви надаєте перевагу?» 46% респондентів у 2000 р. і 56% 
у 2001 р. відповіли: матеріальне благополуччя, всього 11% від загальної кількості 
опитаних відмітило працю як цінність (зате розваги – 26%), 4% владу [3, 70]. 

Навіть, якщо молода людина з оптимізмом та надією налаштована на 
майбутнє і має головну мету життя, все одно існує можливість існування фак-
торів, які перешкоджатимуть їй у реалізації життєвих планів. 

У процесі соціологічного дослідження було виявлено, що основними фак-
торами, які можуть перешкодити молодій людині у реалізації її життєвих пла-
нів є: проблеми працевлаштування, що посіли перше місце (78,6%), де на 
сільську і міську молодь припадає відповідно 35,7% і 42,9%; друге місце – від-
сутність гідної оплати праці – 61,4% (міська молодь – 30,4%, сільська – 31%); 
третє місце – фактор нестабільності економічної та політичної ситуації в країні 
(38,6%), де погляди молоді села і міста майже не розійшлися (молодь села – 19,5%, 
молодь міста – 19,1%). 

Відомо, що найвищою цінністю для людини є життя, яке дається лише 
один раз, тому ним треба дорожити. У чому полягає цінність життя ми намага-
лися з’ясувати у молодого покоління під час опитування. В ієрархії цінностей 
життя молодої людини перше місце посідає створення сім’ї (54,3%), друге місце – 
духовний розвиток (37,1%), третє – кар’єра (34,3%). Тобто сімейні цінності – 
пріоритетні. 

За даними соціологічного дослідження цінності життя для молоді міста і 
села розподілилися наступним чином: створення сім’ї для сільської молоді є ва-
гомішою на 3,5%; духовно розвиватися та досягти матеріального достатку ба-
жає однаковою мірою як міська, так і сільська молодь, проте бажання зробити 
кар’єру є більше у сільської молоді на 3,3%, ніж у міської. 

Що ж до цінностей, з яких молодь вибудовує для себе ієрархію, то вони 
розподілилися наступним чином: на першому місці загальнолюдська цінність – 
«любов» (40%), що характерно як для молоді міста, так і села однаковою мі-
рою; на другому місці «працелюбність» (35,7%), проте у сільської молоді вона 
переважає (19,8%), на третьому місці – «відповідальність» (32,8%), яка є важ-
ливою для обох груп молоді рівнозначно. «Повага» (21,4%) та «чесність» (20%) 
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посідають останні позиції серед переліку життєвих цінностей сучасної студент-
ської молоді. 

Молодь стикається і з певними проблемами, які доводиться розв’язувати, 
щоб розвиватися та стати повноцінною особистістю. 

На сучасному етапі розвитку суспільства молодь турбують такі основні 
проблеми: 1) – матеріальне становище (70%). Цей показник у міської молоді 
становить 34,5%, у сільської – 35,5%; 2) – навчання (30%). Сільська молодь да-
ну позицію вважає більш проблемною (21%), ніж міська (9%); 3) зниження 
життєвого рівня – 34,3 %, за який сільська молодь турбується більше (19,3%), 
ніж міська (15%). 

У ХХІ столітті молодь опинилася у складній ситуації не лише через вибір 
ціннісних орієнтацій та цінностей, а й тих рис, які найбільше вона цінує в лю-
дях, незважаючи на різноманітні життєві ситуації. У рейтингу найцінніших 
людських рис молодь назвала: «чесність» (45,7%), «вірність» (21,4%) та «доб-
роту» (14,3%). При цьому «чесність» у сільської та міської молоді майже на од-
накових позиціях (22,7 та 23%), «вірність» для сільської молоді важливіша 
(14,4%), ніж для міської (7%). 

Але не слід забувати, що людина – це істота, яка складається не лише із 
позитивних якостей. В ній криються ще й негативні риси. 

Дослідження показали, що для молоді неприйнятною людською рисою є 
«брехня» (60%), «зрада» (16,5%) «дволикість» (9,4%). При цьому негативні 
якості людини для молоді міста і села виявилися приблизно однаковими. 

Відомо, що сучасне суспільство втратило авторитетність в очах багатьох 
своїх громадян, а особливо у молодого покоління. Якщо за радянських часів 
була ідеологія, були кумири чи взірці, на які всі рівнялися, то на даний час 
склалася зовсім інша ситуація. 

За результатами опитування можна зробити висновок, що 24,3% сучасної 
української молодь, на жаль, не має взірця для наслідування, для 41,4% молоді 
взірцем є батьки, успішним людям молодь також віддала перевагу (10%). Не 
дивним є факт, що для молодої людини не є взірцем сучасний політичний або 
громадський діяч. У 16,6% молоді села немає взірця для наслідування, а у мо-
лоді міста – 7,7%. Більшою мірою батьки є взірцем для молоді села (23,6%), ніж 
для молоді міста (17,8%). 

Виходячи з цього нам цікаво було дослідити як молодь цінує батьків. За 
соціологічним опитуванням для 75,5% молоді батьки є найдорожчими у світі 
людьми (це відмітили однаково молодь міста і села), для 8,6% батьки є настав-
никами (для сільської молоді – 4,7%, міської – 3,9%), для 7,1% батьки – просто 
люблячі люди (молодь міста – 3,5%, молодь села – 3,6%). 

Молодь – це та соціальна група, на яку суспільство покладає виконання 
репродуктивної функції, але для цього бажано створити сім’ю. 

Молодь на перше місце мотивів створення сім’ї поставила «любов» 
(97,1%), на друге місце – «спільність інтересів та поглядів» (57,1%), на третє 
місце – «духовну близькість» (45,7%). При цьому мотиви створення сім’ї, в ос-
нові якої «любов», міська і сільська молодь відповіли однаково, а «спільність 
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інтересів та поглядів» у сільської молоді – 35%, у міської – 22,1 %. «Духовна 
близькість» є важливим фактором для молоді міста (22,5 %) і села (23,2 %). 

Невід’ємною складовою життя кожної людини, є друзі, тому одне з пи-
тань дослідження було спрямоване на визначення, ким для респондентів є дру-
зі. Як показали результати, друзі у житті молоді посідають важливе місце та 
асоціюються з людьми, які завжди підтримають і не залишать у біді (68,6%), з 
якими респонденти проводять свій вільний час (15,7%). Друзів молодь села 
сприймає менше (4,9%) від міської молоді (10,8%). Друзями також є люди, які 
мають спільні інтереси та захоплення для 10% опитаних. Отже, друзі для 
респондентів – це переважно люди, які зрозуміють і вислухають, допоможуть у 
скрутну пору. 

Всі люди рано чи пізно стикаються з проблемою вибору, майбутньої про-
фесії. Цікаво було дослідити, які чинники мають при цьому вирішальний вибір. 

Було визначено, що на вибір майбутньої професії в першу чергу впливає 
реальна можливість працевлаштування за обраною професією (57,1%), потім – 
«престиж професії» (20%), «вибір більшості друзів» (18 %). При цьому молодь 
міста і села солідарні в тому, що вибір майбутньої професії має ґрунтуватися на 
подальшій перспективі реального працевлаштування. Щодо престижу професії, 
то міська молодь на це звертає менше уваги (8,4%), ніж сільська (11,6%), а на 
«вибір друзів» більше орієнтується молодь села (11,2%), ніж міста (7,4%). 

На завершення питання у анкеті молодим людям пропонувалося відміти-
ти якості, які вони цінують у людях. У результаті були виявлені основні людсь-
кі якості, які молодь цінує найбільше, зокрема: на першому місці – «доброта» 
(68,6%), на другому – «вихованість» (52,9%), на третьому – «товариство» (51,4%). 
Щодо «доброти», то молодь міста і села визначилася однаково, а стосовно «вихо-
ваності» думки розділилися: міська молодь – 19,9%, сільська – 33%. 

Отже, за результатами соціологічного дослідження можна зробити на-
ступні висновки.  

1. Проблема цінностей та ціннісних орієнтацій молоді завжди приваблю-
вала дослідників і вивчалася у різних напрямках (аксіологічному, філософсько-
му, соціологічному, педагогічному тощо). Найбільшої актуальності вона набула 
після проголошення незалежності України та зосереджена вченими на дослі-
дженні трансформації ціннісних орієнтацій сучасної української молоді, зокре-
ма студентської. 

2. Одержані результати свідчать про те, що сучасна молодь з надією та 
оптимізмом дивиться у майбутнє (71,4%), незважаючи на нестабільну соціаль-
но-економічну та політичну ситуацію, лише 2,9% молоді – зі страхом та відча-
єм. Це є свідченням того, що сучасна молодь впевнена у завтрашньому дні і не 
боїться швидкоплинних суспільних змін. 

3. Позитивним є те, що молодь має мету життя, яка у 60% полягає у ство-
ренні сім’ї, одержанні освіти (27,1%) та престижної роботи (60%). А основними 
факторами, які можуть перешкодити молоді у реалізації життєвих планів, є проб-
леми з працевлаштуванням (78,6%) та відсутність гідної оплати праці (61,4%). 
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4. В ієрархії цінностей життя молоді перші позиції посідають створення 
сім’ї (54,3%), духовний розвиток (37,1%) та кар’єра (34,3%). Зважаючи на це 
сучасна молодь вибудовує таку ієрархію життєвих цінностей, в якій на першо-
му місці любов (40%), на другому – працелюбність (35,7%), на третьому – від-
повідальність (32,8%). Мотивами створення сім’ї для більшості молодих людей 
є, в першу чергу, любов (97,1%), духовна близькість (45,7%) та спільність по-
глядів (57,1%). Не забувають молоді люди і про друзів, які є для них людьми, 
які завжди підтримають і не залишать у біді (68,6%).  

5.Основними проблемами, які турбують молодь, є: матеріальне станови-
ще (70,5%), навчання (30%) та зниження життєвого рівня (34,3%). Неприйнят-
ними людськими рисами молодь вважає брехню (60%), зраду (16,5 %) та 
дволикість (9,4%), а в рейтингу найцінніших людських рис перше місце посідає 
чесність (45,7%). 

6. Взірцем наслідування для молоді є батьки, які зайняли найвищу пози-
цію (41,4%) і для 75,7% молодих людей є найдорожчими у світі людьми. Проте 
24,3% молодих людей не мають «взірця для наслідування». Щодо проблеми ви-
бору майбутньої професії більшість молодих людей орієнтується на реальну 
можливість працевлаштування за обраною професією (57,1%) та на її престиж 
(20%). Сучасна молодь цінує в людях такі якості, як доброту (68,6%), вихова-
ність (52,9%) та товариство (51,4%). 

7. Результати соціологічного дослідження ціннісних орієнтацій сучасної 
студентської української молоді показали, що в цілому ціннісні орієнтації мо-
лоді являють собою реальну картину потреб молодої людини і тих особистіс-
них рис, за допомогою яких вона може їх реалізувати та втілити у життя свої 
основні життєві плани. Разом з тим сучасна студентська молодь оптимістично 
налаштована на майбутнє і не боїться перешкод та труднощів. 

8. Основними ціннісними орієнтаціями сучасної студентської української 
молоді є: створення сім’ї (60%), влаштування на престижну роботу (60% ), жит-
тя у матеріальному достатку (40%) та духовний розвиток (37,1%). В Україні й 
надалі відбуваються зміни щодо орієнтації молоді на матеріальні цінності, про-
те тенденція щодо сім’ї, як цінності, залишається сталою. Відрадно, що молодь 
бажає духовно розвиватися та поглиблювати свої знання, а тому подальше до-
слідження цінностей та ціннісних орієнтацій сучасної молоді в Україні, особли-
во студентської, є актуальним та потребує подальшого вивчення. 
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МІЖКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ: 
ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 
У статті досліджуються роль і місце міжкультурного діалогу у вітчизняній реа-

льності. На фактичному матеріалі аналізуються чинники, складові та компетентності 
міжкультурного діалогу, визначається вплив освіти, мови, культурних інститутів на 
розвиток досліджуваного феномена. 

Ключові слова: міжкультурний діалог, міжкультурна взаємодія, міжкультурна 
комунікація, культурний інститут, міжкультурний бар’єр. 

 
The present article studies the problems of the role and place of intercultural dialogue 

in the national reality. It analyzes the factors, components and competence of intercultural 
dialogue on facts, defines the influence of .education, language and cultural institutes on the 
development of the phenomenon.  

Key words: intercultural dialogue, intercultural interaction, intercultural communica-
tion, cultural institution, cross-cultural barrier. 

 
Сучасні перетворення, які спостерігаються в Україні, актуалізують необ-

хідність розвитку і ефективного проведення міжкультурного діалогу, яка особ-
ливо гостро постала в останні роки і пов’язана з певним ускладненням міжре-
гіональних відносин в Україні. Ця проблема активно обговорюється на різних 
рівнях. Так, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові 
України визначає ситуацію, яка склалася в країні, як найбільший ризик пору-
шення міжлюдських відносин. Характеризуючи проблему з суспільно-політичної 
точки зору, визначається, що існуючі реалії несуть відчуження на соціокульту-
рному ґрунті між Сходом (до якого за багатьма соціокультурними характерис-
тиками приєднується Південь) і Заходом (останній у суспільній думці жителів 
Сходу часто репрезентується умовною «Галичиною» як центром відповідних 
культурних та ідеологічних впливів, хоча насправді йдеться про значно біль-
ший регіон), а також між кримськими татарами, з одного боку, і російським та, 
почасти, українським населенням АР Крим, з іншого. Проблема, однак, полягає 
в тому, що це відчуження спостерігається у загальнонаціональному масштабі, і 
його наслідки визначатимуть перспективи розвитку країни як у власне соціо-
культурній, так і в політичній площині [1]. 

Визначаючи сутність проблеми, ми чітко окреслюємо значення міжкуль-
турного діалогу у знятті суспільної напруги. Ефективне впровадження міжкуль-
турного діалогу задля позитивного результату міжкультурної взаємодії залежить 
від дієвого державного стратегічного планування і дієвої зацікавленості всіх 
сторін міжкультурних відносин. Стратегія має ґрунтуватися на усвідомленій і 
цілеспрямованій діяльності та забезпечувати умови рівності, справедливості, 
толерантності, поваги один до одного, співчуття тощо. 
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Міжкультурний діалог є предметом активного обговорення у громадсько-
сті і не менш активного вивчення його складових і компонентів у науковців. 
Дослідження з даного питання розглядаються в різних площинах: науково-
теоретичній, ціннісно-змістовній, структурно-організаційній, практично-орієнто-
ваній. Міжкультурний діалог досить потужно досліджується українськими вчени-
ми (Ю. Богуцький, О. Бучковська, Б. Слющинський, Т. Скубашевська, Л. Черток), 
наукові доробки яких розкривають зміст, сутність, практичну значущість дано-
го явища людської взаємодії. 

Аналізуючи кризові явища в сучасній культурі, науковці і громадські дія-
чі наголошують на її глобалізації. На думку Ю. Богуцького, основним показни-
ком кризового стану сучасної світової культури є та обставина, що культура 
перестає бути гармонізатором буття людини в природі та суспільстві, навпаки, 
вони перетворюється на фактор дестабілізації цього буття, здійснюючи дестру-
ктивний вплив на особистісну цілісність індивіда [2, 151]. У даному контексті 
особливе місце у подоланні культурної кризи і відповідно її наслідків належить 
міжкультурному діалогу.  

Українська дослідниця О. Бучковська, проаналізувавши міжнародні нор-
мативні документи, узагальнила основні трактування поняття «міжкультурного 
діалогу», що дозволило визначити головні деталі в його осмисленні. Так, між-
культурний діалог розглядають як соціокультурний процес, соціокультурну 
практику, форму комунікації, соціальний інститут, як стратегію культурної 
політики [3, 54].  

Формування таких необхідних для забезпечення міжкультурного діалогу 
якостей потребує відповідних знань і навиків, засобів, механізмів його здійснення. 

Визначаючи важливість міжкультурного діалогу в співіснуванні людства, 
ми аналізуємо важливі складові його ефективного запровадження. Так, основою 
міжкультурного діалогу є комунікація, яка в загальнокультурному контексті ін-
терпретується як процес взаємодії між суб’єктами культурної діяльності (інди-
відами, групами, організаціями тощо) з метою передачі або обміну інформацією 
через прийняті в даній культурі знакові системи (мови), прийоми та засоби ви-
користання. Виступаючи одним із базових механізмів культурного поступу і 
гарантом суспільної стабільності, культурна комунікація є необхідною умовою 
відтворення соціуму і притаманного йому типу культури. Ефективна культурна 
комунікація сприяє формуванню певного типу світогляду, трансляції відповід-
них норм культурної поведінки, налагодженню діалогу між людьми. [4, 23].  

Досліджуючи міжкультурний діалог, визначаючи і аналізуючи його різні 
компетентності, науковці ретельно вивчають різні чинники (історичні, соціаль-
ні, економічні, демографічні, вікові), що впливають на його розвиток.  

Так, розглядаючи міжкультурний діалог як певний процес інкультурації 
людини, постає потреба у розробці і впровадженні сучасних педагогічних тех-
нологій, які інтегрують підходи до вивчення даної проблематики в різних вимі-
рах. Це повною мірою стосується багатьох наук, роль яких у залученні людини 
в світ культури актуалізується у контексті глобальних вимірів.  

Але більшість науковців об’єднує думка, що міжкультурний діалог є осо-
бливим видом спілкування. Саме без спілкування міжкультурний діалог втра-
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чає свою сутність і призначення. Спілкування в даному контексті розглядається 
як міжкультурна комунікація. 

Ефективна міжкультурна комунікація передбачає постійну готовність 
людини до сприйняття, розуміння інших етнічних форм поведінки, звичаїв, 
традицій, інтересів, культурних цінностей.  

«Золоте» правило: «поводься з іншими так, як ти поводився б із собою», 
слушно характеризує ідею рівності і поваги. Але, як справедливо зазначають 
науковці, це правило відмінно працює в системі стосунків людей однієї культу-
ри. Проте за міжкультурної комунікації дотримуватися цього правила не зав-
жди можливо, оскільки одні й ті самі вчинки в різних культурах інтерпретують 
і оцінюють по-різному [5, 106]. 

Сутність змісту сучасної освіти виражається в інтеграції чотирьох його 
компонентів, які відповідають підструктурам особистості: знання про людину, 
природу, суспільство, мислення, способи діяльності, які забезпечують форму-
вання картини світу як основи світогляду. Кожний із зазначених компонентів 
має формувати в людині почуття поваги до іншої людини, її традицій, культу-
ри, віросповідання та мови. Зазначене дозволило нам стверджувати, що успіш-
ність міжкультурного діалогу залежить від освіченості всіх його учасників. 

Освіта, як важлива складова розвитку особистості, спрямована на форму-
вання в людині демократичного світогляду, вироблення навиків дотримання 
громадянських прав і свобод. У даному контексті, освіта визначається як стра-
тегічний ресурс поліпшення добробуту людей, забезпечення національних ін-
тересів, зміцнення авторитету держави в міжнародному культурному просторі.  

Освітній процес як складова міжкультурного діалогу має носити безпере-
рвний характер, практичне впровадження якого має ґрунтуватися на існуючих 
кращих зразках його практичного застосування. 

Комплексний аналіз, вивчення й узагальнення позитивного досвіду впро-
вадження освітнього процесу в міжкультурний діалог дослідила Л. Черток. Україн-
ська дослідниця звернулася до питання діалогу культур у системі освіти після-
дипломної освіти Швейцарії. Проаналізувавши традиції і сучасну систему освіти 
Швейцарії, вона окреслила перспективи його впровадження в систему післяди-
пломної гуманітарної освіти України. 

Стрижнем комунікації, її ментальним виразом є мова. Взаємозв’язок і 
взаємовплив культури і мови – беззаперечний. У тісному впливові одне на од-
ного ці важливі для людства явища створюють, зберігають і транслюють куль-
турно-історичні цінності для майбутніх поколінь. Позитивний результат таких 
зрушень можливий лише за наявності значень, які приймаються, використову-
ються її учасниками й зрозумілі ними. Тому в даному контексті роль мови і 
культури особлива і важлива, оскільки саме завдяки культурній комунікації 
відбувається духовне збагачення людства. 

Між спільнотами, що говорять однією мовою, майже автоматично вини-
кає взаєморозуміння. Але не завжди мова відіграє об’єднуючу роль. Реалії жит-
тя наводять приклади, коли саме мова стає тим стрижнем непорозуміння, 
конфліктів і навіть війн. Неповага до культурних і мовних традицій інших на-
жаль приводить до непоправних подій.  
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Мова і культура особливо вразлива не тільки між різними етнонаціональ-
ними групами, а й гостро постає серед представників відмінних соціально-
вікових категорій населення. Вплив негативних та позитивних течій на розви-
ток суспільства миттєво відбивається на мові і культурі різних груп населення. 
Так, поява Інтернету спричинила серед молоді особливу культуру мови, що 
призвела до певного відчуження від традиційних культурних цінностей. 

Збереження культури і мови є проблемою сьогодення і має носити держа-
вний характер їх захисту. Розвиненість національної мови, її державний захист, 
підтримка, розвиток свідчать про дієвість мовної політики країни та високий 
рівень національної культури в цілому. В національній мові визначається сила 
нації, народність, духовний рівень країни.  

Сучасні реалії мовного питання є досить болючими для України. Активне 
обговорення даного питання призвело до певного розколу культурних інтересів 
громадян. Штучно створені мовні проблеми унеможливлюють повноцінний 
розвиток міжкультурних відносин.  

Досліджуючи мовні стратегії у формуванні міжкультурного діалогу, україн-
ська дослідниця Т. Скубашевська визначає спонтанність і безсистемність мов-
них стратегій в Україні. На її думку, процеси, які відбуваються, мають своє 
історичне пояснення: обмеження мовного знання (вивчення іноземних мов), 
недопущення тоталітарною державою контактів своїх громадян з цивілізованим 
світом, вибудовування своєрідного бар’єру у розумінні і сприйнятті один одно-
го, формування на цій основі «образу ворога», протиставлення народів, обме-
ження міжнародних контактів [6]. 

Визначаючи культуру як специфічний спосіб людської діяльності, пред-
ставлений в системі соціальних норм і закладів, в духовних цінностях, в сукуп-
ності ставлення людей до природи, між собою, до себе, науковці наголошують на 
різноманітності культурних індустрій і дозволяють нам виокремити з цього пере-
ліку важливість культурних інститутів у забезпеченні міжкультурного діалогу.  

Під культурними інститутами розуміється комплекс підприємств, уста-
нов, організації і закладів культури різних форм власності, діяльність яких 
спрямована на створення умов для забезпечення розвитку творчості людини, 
збирання, збереження, використання і поширення інформації про матеріальні та 
духовні культурні цінності, наукові доробки, а також на забезпечення цілісності 
культурного простору України, доступності національного культурного над-
бання, дотримання прав громадян у сфері культури [7]. 

Забезпечення міжкультурного діалогу є важливою складовою діяльності 
бібліотек. Показовим в даному контексті є діяльність Української бібліотечної 
асоціації (УБА), яка сприяє формуванню у суспільстві усвідомлення ролі біблі-
отеки як чинника розвитку демократії, громадянського суспільства, науки, 
культури, безперервної освіти населення, його інформаційної та технологічної 
освіченості, центру культури та інформації. УБА здійснює свою діяльність, ба-
зуючись на наступних концептуальних принципах: забезпечення індивідуальної 
свободи; орієнтація на користувача («читачецентризм»); сприяння освіті та 
просвітництву нації, безперервності освіти, міжкультурному діалогу. Показо-
вою роботою у сприянні міжкультурного діалогу є реалізація міжнародної про-
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грами «Бібліоміст». Дана програма полягає у партнерській роботі Ради міжна-
родних наукових досліджень та обмінів (IREX), Агентства США з міжнарод-
ного розвитку (USAID), Міністерства культури України та Української 
бібліотечної асоціації. Завдання даної програми полягає у наданні допомоги мі-
сцевим громадам в Україні, модернізуючи доступ до інформації в публічних бі-
бліотеках. Завдячуючи значній матеріальній підтримці було покращено доступ 
громадян до бібліотечних фондів; підвищено професійну кваліфікацію бібліотека-
рів; надано методичну допомогу бібліотекарям представляти інтереси бібліотек 
й отримувати ресурси, необхідні для задоволення культурних потреб громадян.  

Сучасне розуміння міжкультурних відносин є предметом діяльності таких 
важливих соціокультурних інститутів, справжніх скарбничок культурно-історичної 
спадщини, як музеї. 

За останні роки науковці спостерігають педагогічне переосмислення ролі 
музею. Цей соціокультурний інститут виступає не тільки як своєрідне «схови-
ще» для матеріальних цінностей культури, а й насамперед як потужна педагогі-
чно-виховна установа. Діяльність сучасного музею дозволяє людині бути не 
тільки пасивним спостерігачем, а й активним учасником міжкультурного діало-
гу, головним предметом якого виступає духовна, культурна, соціальна пам’ять. 
Роль музейного потенціалу в забезпеченні і функціонуванні досліджуваного 
нами явища – беззаперечна.  

Особлива роль у забезпеченні міжкультурного діалогу покладена на теат-
ри. Театральне мистецтво як частина національної української культури покли-
кана вирішувати завдання на подолання культурних кордонів. Цьому сприяють 
позитивні зміни, що відбуваються в театральному житті України. Вони виявля-
ються в різних соціокультурних процесах. Культурне співробітництво включає 
в себе програми Днів національної культури, виставки, вистави, концерти, пре-
зентації, зустрічі з відомими людьми, науково-практичні конференції, гастроль-
ну діяльність українських театрів, театрально-фестивальні форми результативні у 
подоланні міжнаціональних конфліктів. 

Сьогодення визначає важливу і беззаперечну роль туризму у забезпеченні 
міжкультурного діалогу. Сучасна культурологічна наука розглядає туризм як 
засіб культурної комунікації. Подорожуючи, відвідуючи історико-культурні 
пам'ятки, беручи участь у культурно-дозвіллєвих заходах, пізнаючи традиції і 
звичаї країн, людина стає активним учасником культурного пізнання.  

Рівень міжкультурної комунікації як важливої складової культурного діа-
логу в туризмі визначається, окрім іншого, рівнем особистісного та цивілізацій-
ного розвитку представників різних соціумів, які безпосередньо контактують між 
собою, а також створенням сприятливих умов для такої комунікації. 

Діяльність різних культурних інститутів сьогодення полягає у ретельному 
вивченні, а в деяких випадках і у повному перегляді свого функціонального 
спрямування. Як інститути, що покликані забезпечувати культурні права гро-
мадян різних етнічних груп, вони одні з перших мають реагувати на демокра-
тичні процеси, які охоплюють всі сфери суспільного життя. Для забезпечення 
міжкультурного діалогу культурні інститути: мають надавати відповідні куль-
турно-освітні послуги, результатом яких є подолання міжкультурних бар’єрів. 
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Особлива роль у подоланні міжкультурних бар’єрів належить засобам ма-
сової інформації, діяльність яких прямо пов’язана з культурними інститутами. 
Саме засобами просвітницьких, естетичних, розважальних, рекреаційних про-
грам для різних соціально-вікових категорій представники даних інститутів 
мають виховувати пошану до прав людини через толерантність і шанобливе 
ставлення до культурних традицій інших народів.  

Сучасні тренди, які використовують засоби масової інформації в своїй ді-
яльності, покликані зменшити існуючи бар’єри, які виникають на етнічному 
підґрунті. Вдало запропонована інформація перетворюється на відповідні знан-
ня, які сприяють продуктивному міжкультурному діалогу.  

Кожен із зазначених культурних інститутів має власну цінність, але ця 
цінність потребує періодичного переосмислення. Використовуючи міждисцип-
лінарні підходи, культурні інститути покликані забезпечити гідне життя в бага-
токультурному суспільстві. 

Представлена на 118-й сесії в Страсбурзі і відповідно затверджена мініст-
рами закордонних справ країн-членів Ради Європи «Біла книга з міжкультурно-
го діалогу» пропонує державам й усім учасникам суспільного середовища 
розвивати міжкультурний діалог на просторах щоденного життя, поважаючи 
фундаментальні свободи [8, 4], культурні інститути, діяльність яких спрямована 
на формування міцного культурного і духовного розвитку людини. Завдяки їх 
діяльності задовольняються культурні потреби різних демографічних груп, за-
безпечуючи при цьому міжкультурний діалог. 

Таким чином, міжкультурний діалог, його сутність, значення в соціумі 
стає специфічним предметом міждисциплінарного вивчення, а принципи і фор-
ми його функціонування потребують розробки теоретико-методологічного і 
практичного інструментарію досліджень. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ 
СІМ’Ї В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 
У статті розглянуто трансформаційні процеси сучасної української сім’ї. Особ-

лива увага відводиться демографічній та соціокультурній ситуації у життєдіяльності 
української родини, зокрема: народжуваності, смертності, шлюбності, розлученості, 
зайнятості, сімейно-побутовим і культурно-виховним проблемам.  

Ключові слова: сім'я, родина, суспільство, соціальні проблеми, кризові явища, 
шлюб, розлучення, сімейні конфлікти, виховання, культура.  

 
The article is devoted analyses transformation process contemporary Ukraine family. 

Particular attention devoted demographic and socio-cultural situation in life Ukraine family, 
especially give birth, mortality, annual a marriage, busy, family-mode of life and cultural-
upbringing problems. 

Key words: family, society, social problems, crises phenomena, divorce, family con-
flict, upbringing, culture. 

 
Сім’я – мала соціальна група, заснована на шлюбі або кровно-родинних 

стосунках, пов’язана спільною матеріальною побутовою культурою, системою 
духовних сімейних цінностей, взаємною відповідальністю. Як соціальний інститут 
та складова українського суспільства вона відіграє особливу роль в його станов-
ленні, на всіх етапах конкретного історичного розвитку є важливим соціальним 
осередком, найбільшим духовним набутком людини, вона завжди активно реагує 
на соціальні зміни, що відбуваються в соціумі, і, відповідно, через своїх членів 
впливає на його розвиток. 

Сім’я виступає соціально-культурним та педагогічним середовищем, в 
межах якого створюються умови для первинної соціалізації дітей і підлітків, 
формуються основні соціально-культурні цінності людини, розвиваються 
трудові навички та естетичні смаки, пізнаються норми моралі, відбувається 
підготовка молодого покоління до самостійного життя. 

Сучасна українська сім’я у процесі життєдіяльності зазнає ряд проблем, 
які умовно можна поділити на дві групи: перша – труднощі, пов’язані з факто-
рам макросередовища: несприятливі для сім'ї умови, створені кризовими 
соціально-економічними обставинами, які не витікають з самої сутності, приро-
ди сім'ї, а є лише середовищем для її існування; друга – проблеми мікросередо-
вища, які існують у сфері сімейного життя навіть за сприятливих зовнішніх 
умов. Вони породжуються зміною, самостійним розвитком сім'ї (наприклад пе-
реходом від демократичної до авторитарної сім'ї, зміною морально-психологіч-
ного клімату, структури та типу сім’ї тощо). 

Серед проблем дослідження сучасного стану сім’ї визначаються такі: 
функціонування сім’ї в сучасному суспільстві (В. Піча, Н. Черниш); проблеми 
культури і духовності сучасної сім’ї (Н. Бабенко, К. Гайдукевич, Т. Яблонська); 
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криза сім’ї та шляхи її подолання (А. Антонович, В. Борисов); дозвілля батьків 
та їхніх дітей, культурно-дозвіллєва діяльність (Ю. Ключко, Є. Смірнова, Н. Цимба-
люк, Н. Самойленко), передавання та збереження народних традицій у сім’ї 
(К. Журба, О. Кузик, Г. Майборода), місце і роль батьків у трудовому вихованні 
дітей (Н. Лавриненко, В. Небоженко, Т. Черніговець), шляхи підвищення ви-
ховного потенціалу сім’ї (О. Вишневський, А. Даник, О. Постовий); аналіз впливу 
культурно-просвітницької роботи на виховання і духовність дитини (Т. Алексеєнко, 
С. Анісімов, І. Барвінок, Л. Бойко, О. Гавеля).  

Чинники соціально-економічного характеру, що виступають зовнішніми 
умовами існування сім'ї, впливають і на саму роль сім'ї в суспільстві, її внутрішні 
тенденції розвитку. Наприклад, втрата сім'єю ролі посередника у стосунках між 
індивідом і суспільством виявляється в тому, що наявність і розмір сім'ї тепер є 
нейтральним, а найчастіше навіть негативним чинником у всіх найважливіших 
моментах життя людини: при влаштуванні на роботу, в матеріальному забез-
печенні, в підвищенні професійного рівня тощо. Багатодітні сім'ї у нас завжди жи-
ли гірше, ніж малодітні. Тепер же такі сім'ї потрапили в критичну ситуацію. 

Іноді навіть прогресивний розвиток сім’ї породжує труднощі й проблеми. 
Так, перехід від традиційної авторитарної сім'ї до сучасної егалітарної, демокра-
тичної посилює конфлікти в сім'ї. Тут можна провести аналогію з суспільством 
в цілому та його політичним режимом зокрема. В умовах, коли панує дикта-
торський, авторитарний режим, у суспільстві зовні все спокійно, хоча навряд чи 
всі соціальні групи задоволені таким становищем. В умовах демократії є мож-
ливість виявляти свої бажання, претензії кожній соціальній групі, індивідам. 
Тут зовні порядку менше, йде нескінченне з'ясування позицій політичних суб'єктів, 
і порядок визначається мірою розвиненості громадянського суспільства, його 
політичною і загальною культурою. У авторитарній сім'ї, де голові сім'ї безза-
перечно підкоряються дружина (в окремих випадках – чоловік) і діти, існує по-
рядок, але без урахування особистих побажань, психологічного стану більшості її 
членів. У демократичній, егалітарній сім'ї стосунки будуються значно простіше, але 
проблем більше, оскільки кожен член сім’ї має право на задоволення власних 
бажань. 

В Україні впродовж десятиріч гострою проблемою, яка і досі нерозв’язана, 
було забезпечення сім'ї власною квартирою або будинком. Наприкінці існування 
СРСР у найбільших містах кількість сімей, що перебували на обліку на одер-
жання житла, становила близько 30% від загальної кількості міських сімей (у 
Києві – 26%). Нині в нашій країні понад 2 млн. сімей потребує житла. Ця цифра 
враховує лише тих, хто згідно з існуючими в Україні нормами має право стати в 
чергу на отримання житла. Досить сказати, що оптимальні за нинішніми стан-
дартами п’яти-, шестикімнатні квартири для сімей з трьома – чотирма дітьми у 
нас взагалі навіть не передбачаються проектами. Багато сімей з дітьми живуть в 
однокімнатних квартирах. 

Однією з важливих проблем життєдіяльності сім’ї є проблема її харчу-
вання. Нині сім'я з чотирьох осіб витрачає на харчування понад 70 % сімейного 
бюджету (в США – 15%).  
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У XX столітті практично у всіх розвинених країнах розпочалося інтенсивне 
залучення жінок до суспільного виробництва. У США вона становить приблиз-
но 44% зайнятих, у нас – понад 60%, а є галузі майже повністю фемінізовані, де 
жінки є головним контингентом працівників (наприклад в освіті, медицині, 
культурі тощо). Більше половини жінок серед працюючих мають вищу освіту, 
але за рівнем зарплати відстають від чоловіків (у них вона становить 53–86 % 
від заробітку чоловіків, на відміну, наприклад, від Швеції, де цей показник 
перевищує 90%). 

Крім того, впродовж десятиріч впроваджується ідеологія емансипації, 
рівноправності жінок і чоловіків. Якщо раніше свобода чоловіка в сім'ї ужива-
лася поруч з несвободою жінки, то тепер жінка стала також вільною, як і чоловік 
(принаймні психологічно вона вимагає цього). Отже, конфлікти в сучасній сім'ї 
приречені самим прогресом, і вони можуть стримуватися лише взаємними по-
ступками чоловіка і дружини. Те, що тепер сім'я будується не на прозаїчному 
фундаменті економічного інтересу, а на почутті любові, не робить її міцнішою, 
а тим більше безпроблемною. 

Аналогічна ситуація спостерігається у всіх розвинених країнах, за винят-
ком, можливо, Японії, де вплив індустріального розвитку ще не встиг послаби-
ти традиційно міцні сімейні відносини. До речі, хоча в Японії також зростає 
кількість розлучень, але загалом сім'я тут є предметом особливої турботи і дер-
жави, і бізнесу, і суспільства. Багато великих фірм мають у своїх штатах інструк-
торів з роботи з сім'єю. Понад 40 тис. штатних співробітників і 16 тис. добровольців 
у країні опікуються реалізацією програми планування сім'ї. Якщо в 1950 р. у 
Японії 95,4% пологів приймалося поза медичними установами, високою була 
дитяча смертність, різні хвороби, епідемії, то до теперішнього часу дитяча смерт-
ність зменшилася в 12 разів і є найнижчою в світі. Тут найвища тривалість життя, 
незважаючи на дуже інтенсивний трудовий ритм. 

За даними Держкомстату народжуваність в Україні реально зростає з 
2002 р., а у всій Європі – з 2001 р. У січні-серпні 2012 р. в Україні народилося 
330 тисяч осіб, померло – 472 тисячі. І скорочення населення триває. Зараз воно 
становить близько 45,8 мільйонів осіб. Хоча, як би не зростала народжуваність, 
все одно смертність в Україні її перевищує. 

Труднощі перехідного періоду 1990-х рр. в Україні, які спровокували 
економічну і демографічну кризу, загострили проблемну ситуацію у шлюбно-
сімейній сфері. Насамперед це стосується соціально-демографічної бази відтво-
рення населення. В кризовому соціумі посилилася економічна і загально соціальна 
роль шлюбу та сім’ї, їхньої захисної функції як засобу виживання. Шлюбно-
родинна підтримка є тим амортизатором, який пом’якшує напругу в сім’ї та 
суспільстві й полегшує та прискорює адаптацію до нових умов. У такий спосіб 
забезпечується також збереження і збагачення устоїв життя і традицій та самої 
людності України.  

В Україні з 90-х рр. зберігається тенденція падіння шлюбності. У 2000 р. 
було зареєстровано 274,5 тис. шлюбів (194,4 тис. – в містах і 80,1 тис. – в се-
лах), що майже вдвічі (1,8 рази) менше порівняно з 1989 р. (489,3 тис.) і на 
20,4 % – порівняно з 1999 р. (344,9 тис.). Кількість розлучень продовжує зро-
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стати, практично кожна друга сім’я в Україні розпадається. У 2007 р. 43% усіх 
шлюбів в Україні розпалися [4, 43]. 

Несприятливі тенденції шлюбності завдають збитків шлюбно-сімейній 
структурі населення, насамперед з огляду на занадто низьку народжуваність в 
Україні. Через підвищену розлученість у 2000 р. продовжувало зменшуватися 
поповнення цієї структури новоствореними подружжями. У 2000 р. приріст шлюб-
них пар у середньому на 1000 жителів України становив лише 1,5 порівняно з 5,8 у 
1989 р. Він зменшився у всіх поселеннях України майже в 4 рази, у містах – у 5,3 
рази, в селах – у 2,2 рази. 

З кожним роком ослаблюється прогресивна, з точки зору відтворення на-
селення, тенденція омолодження шлюбно-сімейної структури населення, яка 
спостерігалася в умовах ранньої шлюбності у 80-х рр. Ослаблення тенденцій 
омолодження віддає перевагу тенденціям постаріння згадуваної структури на-
селення. Це тривожна ситуація, оскільки зменшуються демографічні передумо-
ви підвищення народжуваності, зупинення депопуляції та подолання демографічної 
кризи в Україні в майбутньому. Посилення тенденцій постаріння небажане і в 
контексті формування нової соціальної структури українського суспільства, 
тому що шлюбно-сімейна структура є однією з її складників. 

Україна належить до країн з високим рівнем розлученості, за останні роки 
вона посідає за цим показником четверте місце серед країн світу. Така ситуація 
пояснюється насамперед традиціями, згідно з якими статеві і шлюбно-сімейні 
стосунки тут регулюються в переважній більшості юридично оформленими 
шлюбами (спрацьовує залежність – чим більше шлюбів, тим більше розлучень). 
Проте в 90-ті рр. серед головних чинників, які провокували розлучення, поси-
лився вплив економічних труднощів і соціальних зрушень.  

За даними фахівців Інституту економіки НАН України у 2000 р. посилю-
валася загальна тенденція збільшення тривалості припинених шлюбів. Особли-
во поширеною вона була для шлюбів, які проіснували 20 років і більше. У 
міських жителів на такі розлучення припадала майже 1/5 частина від загальної 
їх кількості. Частка припинення шлюбів тривалістю до одного року також 
підвищувалася швидшими темпами у міських жителів. Незважаючи на поси-
лення тенденції до збільшення тривалості припинених шлюбів, у 2000 р. більше 
половини розлучень (54%) припадало на шлюби, які проіснували до 10 років. 
Отже, частіше розлучаються ті шлюбні пари, які мали б народжувати й вихову-
вати дітей. 

Розлучення спонукають до утворення значної частки психологічно нестій-
кого населення, адже розпад сім’ї – це фінансова нестабільність, залишені без 
батьків діти та необхідність самостійно долати труднощі, що особливо важко в 
економічно нестійкому середовищі. Як показують соціологічні дослідження, ос-
новними причинами подружніх конфліктів, які завершилися розлученнями, були: 
ревнощі або зрада одного із членів подружжя (44%), несерйозне ставлення до вико-
нання обов’язків чоловіка, дружини (37%), егоїзм (37%), різне розуміння щодо 
розподілу домашніх справ (26%), втручання батьків та неекономні витрати одним з 
подружжя (по 25%), погані житлові умови (24%), безвідповідальне виконання 
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подружніх обов’язків та надмірна втома чи нездужання, хвороби (по 18%), різні по-
гляди (16%), нелюбов до дитини (10,1%) [2, 37]. 

До головних наслідків деформації шлюбності і розлученості належать: 
різке зменшення частки приросту молодих подружніх пар та зниження темпів 
омолодження шлюбно-сімейної структури населення через відкладання молоддю 
шлюбів та послаблення установок на взяття шлюбу в умовах малозабезпеченості; 
зниження дітності сімей; посилення тенденції до зростання частки неповних 
сімей; поширення соціального сирітства (при живих батьках); збільшення кіль-
кості дітей-сиріт та інші. Отже, шлюбна ситуація може бути визнана гостро-
проблемною.  

Найгострішою проблемою з огляду на переважну малозабезпеченість є 
виховання дітей здоровими і соціальне благополучними. Згадувані деформації 
шлюбно-сімейних процесів є наслідком типових проявів демографічної кризи. 
Загальною позитивною особливістю шлюбності в Україні є національні стійкі 
традиції. Згідно з ними офіційно оформлені шлюби тут продовжують переважа-
ти, а рівень показників шлюбності навіть за умов їх різкого зниження дещо ви-
щий порівняно з рядом європейських країн. До того ж шлюби і народження 
дітей стають більш виваженими. Позитивні структурні зрушення шлюбності 
зумовлюються і такою особливістю шлюбно-родинних зв'язків в Україні, як 
взаємна матеріальна підтримка і допомога батьків молоді, молодим подружжям 
у створенні сімей та вихованні дітей і державні матеріальні виплати по народ-
женню дитини. 

За результатами соціологічних досліджень серед основних причин, що спо-
нукають до розлучень, можна виділити наступні: фінансові, житлові та побутово-
господарські; антисуспільні явища, які часто пов'язані з жорстоким ставленням до 
іншого члена подружжя і дітей; подружня зрада, в основі якої лежить порушення 
духовної та сексуальної гармонії; різні погляди на життя; втручання родичів у 
сімейне життя; безвідповідальне ставлення партнерів до своїх сімейних обов'язків; 
порушення психологічної рівноваги в сім'ї; фізіологічна невідповідність, неможли-
вість мати дітей, хвороби. Вченими з'ясовується багато різних причин і мотивів 
розпаду сім’ї. Але найзагальнішою причиною є те, що найбільші соціальні зміни в 
суспільстві (передусім урбанізація) значно випередили духовний, етичний, 
культурний розвиток членів суспільства. Старі устої зруйновані, нові не створені. 
Тут наочно виявляється стан аномії, коли для індивідів втрачають значущість 
соціальні норми. 

Останнім часом спостерігається тенденція відкладання вступу до шлюбу і 
народження дитини через загальне падіння рівня життя. У цілому зараз стан 
сім’ї в Україні можна охарактеризувати як кризовий. Статистика розлучень 
свідчить, що нині вже не кожна третя (як це було нещодавно), а майже кожна 
друга сім’я розпадається. Очевидним є зв’язок між становищем у сім’ї та 
кризою в суспільстві, яка торкнулася соціально-політичної, економічної, ідеологіч-
ної, моральної, релігійної та екологічної (передусім, Чорнобильська катастрофа) 
сфер. Інші наслідки соціальної кризи в галузі сім’ї – збільшення союзів між 
чоловіками і жінками поза офіційним шлюбом на основі особистої домовленості, 
збільшення кількості неповних сімей, матерів-одиначок, безпритульних дітей, 
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дітей – соціальних і біологічних сиріт. Україна знаходиться серед перших країн 
світу за кількістю абортів (це проблема не лише медична, а й моральна). 

Показовими є також соціологічні дані щодо змін в основних функціях 
сім'ї в Україні: відтворення членів суспільства (фізичне і духовне) та збережен-
ня їхнього здоров’я. Так, зокрема, в останні сім років кількість народжених є 
меншою, ніж кількість щорічно померлих. Збільшується кількість дітей із 
вродженими вадами розвитку. Є також багато гострих і нерозв’язаних проблем 
у галузі виховання і навчання в сім'ї та школі, пов’язаних, зокрема, з відміною 
старих форм та інститутів соціалізації молоді і відсутністю нових, руйнуванням 
цінностей та ідеалів тощо. 

Отже, сім’я і шлюб все більше втрачають свої соціальні функції і як 
соціальний інститут перебувають у кризі. Яких форм вони наберуть після вихо-
ду з неї, якими будуть зміни й основи їх функціонування в майбутньому – це 
проблемне питання. 

Сім’я та шлюб зазнали серйозних трансформацій упродовж XX століття. 
Скорочення вільного часу різко зменшило час сімейного спілкування як у под-
ружжя, так і в батьків з дітьми. Повноцінне сімейне виховання було замінене 
державним конвеєром (ясла – дитсадок – школа з групами продовженого дня). 
У цих умовах виросло кілька поколінь, відчужених від батьківського дому, від 
родинних стосунків. Останніми роками порушився й уклад сімейного життя, 
сформований за роки радянської влади, його норми і стереотипи. Через те, що 
сімейний спосіб життя офіційною ідеологією схвалювався, сімейним людям, а 
особливо багатодітним, надавалися певні пільги. До кінця 80-х рр. більшість 
сімей мала приблизно один «середній» достаток. Обидва члени подружжя зви-
чайно працювали. Професійна і трудова орієнтація дітей була досить устале-
ною. Матеріальні статки сім'ї, питання, хто більше заробляє, – чоловік чи жінка, 
як правило, не загострювалися. Як не критикувалася негласно ідеологічна сис-
тема, вона пронизувала все життя суспільства і ставила чіткі вимоги до поведінки 
його членів у сім'ї та поза нею, постулювала певні традиційні цінності – вірності, 
дружби, безкорисливості. 

Екзистенціальне переживання порушених основ буття, притаманне нашим 
людям, можна охарактеризувати як феномен почуття «бездомності». Домівка 
традиційно вказує на вкоріненість, батьківщину, захищеність, облаштованість у 
цьому світі, надійність, стабільність, місце, де тебе чекають близькі, рідні люди, 
де ти можеш бути самим собою. 

Сучасна сім'я переживає тією чи іншою мірою втрату, порушення домівки. 
За даними соціологів, наша сім’я є переважно сім’єю міського типу, яка жорстко 
не прив’язана (традиційно чи економічно) до землі, до місця проживання, куль-
турно-історичної, родинної спадщини. Проте потреба в усталеності, захищеності, 
укоріненості, пов'язана з певним способом і середовищем проживання, зберігає-
ться і зараз. Тому особливо гостро втрату домівки переживають мігранти – люди, 
цілі сім’ї, які змушені переїжджати на інші місця, покидаючи «насиджені гнізда». 
Це стосується, перш за все, переселенців із Чорнобильської зони, які у 1996 р. 
першими в Україні масово змушені були покинути рідну домівку. Цікаво, що, за 
даними досліджень, переселенці – «чорнобильці», які потрапили у місця прожи-
вання, подібні до рідних, відчували себе більш комфортно і швидше адаптувалися. 
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Проблеми втрати домівки переживають і ті наші співвітчизники, які покидають 
країну в пошуках кращої долі та заробітків за кордоном (у 1992 р. спостерігався 
найбільший відплив інтелектуалів). 

Трансформаційні процеси, які відбуваються в середовищі української 
сім’ї, мають негативні тенденції, що посилюють напруженість у суспільстві, 
зокрема: поширення орієнтації на роздрібнення сімей, як наслідок, – перева-
жання простих (нуклеарних) сімей; посилення регулювання кількості і термінів 
народження дітей у сім’ях, стійка орієнтація подружжя на малодітну сім’ю; 
формування підвищеної частки неповних сімей, які складаються з матері і дітей 
(частіше, ніж батька і дітей), внаслідок збільшення кількості розлучень і без-
шлюбного материнства; підвищене варіювання частки молодих сімей, стосунки 
яких юридично не оформлені; значна і стійка частка сімей, у складі яких пере-
бувають один із батьків подружжя, або інші родичі; поширення безшлюбної 
самотності та підвищення частки одинаків не лише у старшому, але й у молод-
шому шлюбному віці (як наслідок матеріальної невлаштованості, особливо 
відсутності житла тощо, підвищеної смертності у середньому і старшому віці, 
трудової міграції) [3, 23] 

Нинішній стан української сім’ї дослідники описують як кризу сім’ї. Ця 
криза є доволі поширеною, виявляється в кількісних (зменшення показників 
народжуваності дітей, значна кількість розлучень, проблемних сімей) та якісних 
показниках (трансформація суспільних та сімейних цінностей, ослаблення 
виховної функції, психологічні проблеми членів сім’ї тощо) [5, 82]. 

Аналіз наукових праць та даних соціологічних досліджень дають підстави 
стверджувати, що причина кількості розлучень сімей, зокрема молодих, коріниться 
не тільки в наявності незадовільного соціально-економічного стану подружжя, 
а й у неготовності молодять до сімейного життя, відсутності в них знань щодо 
доцільності організації побуту, виховання дітей, пасивності їх волі у подоланні 
побутових негараздів. Усі ці обставини послаблюють почуття сімейного 
обов’язку та відповідальності і вказують на низький рівень культури сімейних 
стосунків, що є свідченням нерозвиненості системи духовних цінностей у под-
ружжя. Типова для сучасної культури орієнтація на споживання матеріальних 
цінностей тільки поглиблює цю проблему, віддаляючи її вирішення. 

Підвищення рівня шлюбності, народжуваності дітей, міцності сімейних 
стосунків для успішного соціально-демографічного розвитку країни не можна 
досягти, розв’язуючи тільки соціально-економічні проблеми сімей. Потрібна 
науково вивірена, чітко спланована державна політика просвітницької та соціально-
культурної роботи з родиною. Велику роль тут повинна відіграти і пропаганда 
цінностей сім’ї і шлюбу, звернення до православних традицій в українській історії 
культури, використання досвіду центрів соціальної підтримки, сімейних, молодіж-
них, жіночих, батьківських клубів тощо [1, 11]. 

Сучасна сім'я потребує соціально-психологічної і психотерапевтичної до-
помоги. По-перше, тому, що криза в суспільстві торкнулася самої сім’ї – її норм 
і цінностей, а також широкого соціального контексту її існування, по-друге, 
сім'я як непересічна цінність, як найближча мала соціальна група може стати 
для її членів, що переживають стрес, як реабілітуючим чинником, так і психо-
травмуючим. 
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Українські науковці пропонують низку рекомендацій, впровадження яких 
видається можливим і в кризових умовах, зокрема: 

– удосконалити сімейне законодавство України з урахуванням кризової 
соціокультурної ситуації в державі; 

– виробити державні та ринкові механізми кредитування і підтримки мо-
лодих та малозабезпечених сімей; 

– запровадити державну гарантовану систему забезпечення сімей дошкіль-
ними та шкільними закладами за їх місцем проживання; 

– вирішити питання щодо організації дитячих будинків сімейного типу та 
забезпечити їх підтримку на державному рівні, а також питання усиновлення 
громадянами України; 

– розглянути шлюбно-сімейні процеси у контексті становлення як нової 
соціальної структури українського суспільства, так і механізмів взаємодії, чи-
нників та особливостей прояву і наслідків економічної та демографічної кризи; 

– надати особливої ваги розробці й уточненню національної сімейної та 
молодіжної політики щодо протидії демографічній кризі та поглибленню її 
проявів у шлюбно-сімейній сфері; 

– заохочувати утворення системи державних та регіональних фондів 
фінансової підтримки, розвитку освіти та педагогічних інновацій, підтримки 
студентської науки, товарних фондів пільгового забезпечення молодих сімей; 

– створити в системі державних служб сім'ї відділення з медико-психоло-
гічної, медико-терапевтичної та профілактичної допомоги сім'ям, які цього по-
требують. 

Таким чином, сім'я як одна з найстаріших біосоціальних спільнот нині 
зазнає велетенських змін. Ці зміни носять глобальний універсальний характер і 
пов'язані з руйнацією традиційних цінностей і форм сімейного життя і шлюбу. 
Однак це не означає загибелі сім'ї як такої: нові часи відкривають нові, незнані 
раніше обрії у стосунках чоловіка, жінки і дітей. Роль науковців полягає в тому, 
щоб вчасно помітити позитивні та негативні нові явища, дослідити їх, виявити 
тенденції і перспективи, нагромадити інформацію для вироблення виваженої 
державної сімейної політики, дієвої у масштабах всієї країни. 
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У статті розглянуті теоретичні питання художнього відтворення картини світу. 

Автор зосереджує основну увагу на аналізі сутнісних характеристик понять «картина 
світу», «образ світу», «модель світу» 
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The article describes the theoretical question of artistic reconstructions of the world 

view. Researcher focuses mainly on the analysis of the essential characteristics of the con-
cepts of the notions «world view», «world image», «world model». 

Key words: reality, personality, artist, outlook, world view, illusion. 
 
Світ існує незалежно від того, що знає чи хоче знати про нього людина. Од-

нак людина, як унікальна локальна структура, є невід’ємною складовою цілісного 
світу, який постає перед нею глобальною причиною чуттєвого пізнання і спонукає 
до визначення сенсу, ролі й меж людських знань про нього. З часу виділення з 
природи людська істота, опинившись у світоглядній ситуації й використовуючи 
притаманні тільки їй інтелект, свідомість, пам’ять відчуття, що мають почуттєвий 
характер, сприймає, осмислює, оцінює світ, шукає своє місце в ньому, вдаю-
чись до продуктивної діяльності й самопізнання. Людина й справді здатна 
пізнавати природу, однак, на думку Сократа, найвищим рівнем пізнання слід 
вважати самопізнання, що дає їй можливість досліджувати свій внутрішній світ 
як найбільш значиму цінність, гармонізувати духовні і фізичні сили у зовнішній 
діяльності [15, 20], оптимально використовуючи засоби, котрими вона володіє.  

Поступово складаючи уявлення про саму себе, усвідомлюючи свою вищу 
цінність, щодо речей і предметів, котрі її оточують, людина намагається само-
утвердитись у навколишньому середовищі, якісно відрізнити світ природи від 
світу культури, знайти відповіді на запитання про сенс і призначення власного 
існування. Проте одвічна проблема сенсу життя належить до найскладніших, 
приречених на неможливість остаточного розв’язання, оскільки полягає в 
зівставленні надто різних за масштабом величин: скінченності життя людини й 
нескінченності буття. 

Через образи, уявлення, переживання, вірування людина, мобілізуючи всі 
свої сутнісні здатності, прагне осягнути картину багатогранного світу, з`єднати 
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її розрізнені частини воєдино, використати потенційні можливості, щоб 
усвідомити, відобразити й спробувати змінити в доступній їй галузі. Важко 
переоцінити значення картини світу, яка постійно змінюється у часі й постає 
численними варіантами у просторі, в життєдіяльності людини. Саме на неї на 
кожному історичному етапі розвитку людства покладено виконання цілої низки 
важливих функцій, як то: орієнтація людини в бурхливому потоці соціальних 
явищ, наповнення культурним змістом сприйняття нею оточуючих речей, «опо-
середковування людських комунікацій, сприяння виробленню програми практич-
ної поведінки» [20, 296] щодо реалізації обраного способу життя.  

Термін «картина світу» у філософській науці вперше запропонував Л. Віт-
генштайн, що знадобився вченому як для відображення особливостей самої лю-
дини у контексті буття, так і для фіксації специфіки умов її існування у світі. 
Фундаментальне поняття «картина світу» слід тлумачити як одну з форм «сві-
тоглядного подання об’єктивної реальності в суспільній свідомості» й безпосе-
редньо представляти через образ освоєної в практиці дійсності, що становить 
«вихідну умову людського буття, створюється в процесі практичної діяльності 
людей» [27, 271].  

Накопичуючи буттєвий досвід та створюючи систему власних принципів, 
ідеалів і цінностей, людина, набуваючи певних суб’єктивних переконань, які 
містять в собі основний мотив її ставлення до світу, формує власний світогляд, 
що і є основою особистості. Спираючись на світоглядні засади, людина визначає 
себе як індивіда, демонструє особистісні норми мислення та вчинки, свої 
наміри й устремління, свою життєву позицію. Інтерпретуючи світ, виправдо-
вуючи його, людська істота прагне дійти порозуміння з ним, зробити доступ-
ним, і, нейтралізуючи ворожість, виправдати свою присутність. Однак у світогляд-
ному самовизначенні людина певним чином відмежовує себе від світу, поділяючи 
його на реальний та уявний, демонструючи у різні епохи несхожість тлумачень як 
світоустрою, так і своєї місії в ньому. При цьому світопізнання, що є рухом від 
чуттєвого до раціонального, й створення цілісної завершеної світоглядної моделі, 
де «логічне осмислення реальності має особливу значущість» [7, 417], вимагає опа-
нування людиною, яка від народження налаштована на пізнавальну діяльність, 
різноманітними видами знань, котрі б давали їй можливість формувати відповідні 
картини світу, демонструючи власне світорозуміня як рівень світогляду. Та варто 
зазначити, що, на думку Демокріта, людина, має обмежені природою можливості, 
хоч істинні знання й «виступають як ідеальна конструкція понять, суджень вис-
новків, що перевіряються суспільною практикою» [14, 168]. 

Важливим є той фактор, що специфіку картини світу, в основі якої лежить 
своєрідний остов уявлень про світ – світоглядна модель – визначає обов’язкова 
залежність від тої «призми, через яку здійснюється світобачення» [18, 55]. При 
цьому світоглядна модель, серед основних ознак якої назвемо «семіотичність, 
статичність, стабільність» [29, 39], подібно до картини світу, несе в собі як 
загальні «інтуїтивні уявлення про реальність» [21, 175], так і хибні погляди лю-
дини на світ, її фантазії, мрії, але демонструє це схематично «у спрощеному, 
скороченому вигляді» [29, 5]. Хоча у світоглядно-активному вимірі змісту 
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культури моделі світу й передовсім його ціннісно-смислові варіації постають як 
перетворені на глибинному рівні свідомості форми людського буття. 

Отож, цілком очевидно, що саме картина світу, визначаючи раціональну 
схему узгоджень, пов’язану з цілісним уявленням про його побудову, є «ядром 
світогляду і претендує на створення цілісного образу світу» [12, 34], слугуючи 
інтегральною типологічною характеристикою культури. Своєї черги образ світу, 
як правило, не постає його дзеркальним відображенням, але в силу історичної 
обумовленості «унаслідується соціально, передається від покоління до покоління» 
[7, 417]. Відображаючи реальність в різних аспектах і різними способами, кар-
тина світу фактично вибудовується як системний структурований образ світу, 
однак, відповідним чином «змінений у свідомості людини, тобто у світобаченні 
людини, яке утворилось внаслідок її фізичного досвіду та духовної діяльності» 
[31, 315].Отже, використовуючи лише певний сегмент від загальної моделі 
світу, розуміння й усвідомлення котрої має індивідуальний характер, людина 
вибудовує власний образ світу, своєрідність якого певним чином залежить від її 
інтелекту, вікових характеристик, освіченості, соцільного статусу тощо.  

Прагнучи сформувати картину, модель або ж образ світу, що в психології 
визначається як «сукупність гіпотез-моделей світу» [23, 19] чи «ієрархічна сис-
тема когнітивних репрезентацій» [1, 64], людині, спираючись на власний інфор-
мативний досвід, слід виявляти й специфічну здатність до перцепції, рефлексії, 
кодування, що певним чином обумовлюється особливостями її діяльності. При 
цьому пізнавальна діяльність індивіда, спрямована на здобуття знань, є резуль-
татом відображення оточуючого світу, але по суті людина «влаштована так, що 
її не задовольняють погано пов’язані між собою фрагменти знань, у неї існує 
сильна потреба в цілісному, нерозірваному розумінні світу» [17, 22]. Звідси 
прагнення опанувати й систематизувати природничі знання, які надають змогу 
відтворити у свідомості чи то конкретного індивіда, чи окремої суспільної гру-
пи, чи ширше – суспільства – фізичну, природничу й математичну картини світу 
як структуровану єдність знань, упорядковану сукупність уявлень про реальність, 
де панують «універсальні закони математики, застосування яких можливе в 
будь-якій сфері людської творчості» [4, 154]. Однак, на думку Сократа, жодні 
знання й навички самі по собі не гарантують людині благополуччя, не роблять 
її щасливою, оскільки технічні й інші знання корисні лише залежно від пізнан-
ня добра і зла [15, 20]. При цьому будь-які знання завжди відносні за своєю 
природою, оскільки відображають лише частину загальної картини світу, особ-
ливо коли йдеться про знання окремого індивіда. Тим не менш, «людина прагне 
яким-небудь адекватним способом створити собі просту і ясну картину світу 
для того, щоб певною мірою спробувати замінити цей світ створеною таким чи-
ном картиною…– зазначав А. Ейнштейн. – На цю картину світу і її оформлення 
людина переносить центр ваги свого духовного життя, щоби в ній здобути спокій і 
впевненість, які вона не може знайти у надто тісному запаморочливому круго-
вороті власного життя» [5, 124]. 

Дійсність, репрезентована в суспільних знаннях, відкриває людині соціальну 
картину світу, зіткану з таких важливих світоглядних понять, як людство, нація, на-
род, населення, цивілізація, прогрес, і котра, на думку М. Гайдеггера, «означає не 
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картину, яка відображає світ, а світ, який розуміється як картина» [28, 45]. Значну 
роль у діяльності індивіда відіграють і мистецькі знання, а також його життєво-
художній досвід, що мають свій особливий прояв у мистецьки орієнтованому 
світогляді. Оволодіння ж людинознавчими знаннями сприяє розкриттю психолого-
особистісної, мовної й, зрештою, художньої картини світу. Структурована за допо-
могою моделі світу й сповнена інтуїтивних уявлень, емоційних реакцій, мистецьких 
образів, які несуть в собі ідеї та ідеали, типове чи індивідуальне, загальне чи оди-
ничне, художня картина світу постає, на переконання А. Потебні, в нерозривній 
єдності таких понять, як «дійсність» – «поетична думка» – «художній твір» [19, 25].  

Набутий життєвий досвід і різноманітні форми контакту людини зі світом 
у складному процесі його пізнання – розмаїті й можуть бути виражені як через 
споглядання, так і через предметно-практичну діяльність світоперетворення, 
зокрема через творчість, покликану відігравати домінуючу роль у відтворенні 
художньої картини світу. Творчість, вважав свого часу І. Кант, передбачена вже 
самою природою пізнання, адже «в творчій уяві присутній момент довільності, 
спонтанності, вона є корелятом винахідливості. У творчості присутній момент 
необхідності (споглядання), вона опосередковано пов`язана з ідеями розуму і, 
відповідно, моральним світом» [10, 114].  

У процесі творення художньої картини світу, яку можна тлумачити як 
«цілісну систему художньо-образних уявлень про реальну дійсність, обумовле-
них художньою практикою» [8, 120], задіяні усі сфери й рівні свідомості люди-
ни – від різноманітних процесів сприйняття, відчуттів, уявлень до найвищої 
форми психічної діяльності індивіда – мислення, самосвідомості. У художній 
картині світу, сформованій в почуттях, думках та ідейних спрямуваннях творчої 
особистості, її емпіричних враженнях, об’єктивна реальність виникає як така, що 
багаторазово оцінена й перетворена свідомістю митця. На відміну від наукової 
картини світу, яку можна виразити, застосувавши категорії математичної логіки, 
сутність котрої лежить в площині об’єктивного відображення законів природи і 
суспільства й унеможливлює особистісне ставлення до об’єкта та предмета 
відображення, художня картина світу, навпаки, передбачає суб’єктивний підхід. 
Незаперечним є твердження про те, що суб’єктивне ставлення митця до світу є 
тим підґрунтям, яке уможливлює, хоча і не гарантує, народження істинних 
художніх цінностей. Прагнення художника представити у творі таку картину 
світу, яка б найкраще демонструвала гармонійність відносин людини зі світом і 
забезпечувала б рівновагу всіх сфер її життєдіяльності, вимагає від нього 
історично конкретної й соціально-детермінованої системи художнього зобра-
ження дійсності. Однак будь-яке, навіть зовні віддалене від життя, мистецтво, 
незалежно від ставлення до реальності художника, його бажань і прагнень, не є 
нейтральним, оскільки воно утверджує і формує певне ставлення до світу, 
відіграє свою соціальну роль. «Я твердо знаю, що будь-яке справжнє мистецтво 
розкривається завдяки враженням, що прийшли до нас від зовнішнього світу – 
під впливом «переживань» – писав Б. Барток. – Той, хто пише пейзаж заради 
пейзажу або творить симфонію тільки щоб її написати, той у кращому разі – не 
що інше, як ремісник. Я не можу собі уявити художню творчість, у якій не 
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відображаються безмежне захоплення, відчай, горе, гнів, помста, посмішка, 
сарказм його творця. Поки я сам не переконався у цьому, я вірив, що твори пе-
редають події й пристрасті, які є визначальними для життя людини, точніше 
ніж його біографія. Щоправда, йдеться про справжнього художника» [3, 97].  

Отже, світоглядна позиція митця, його світоглядні орієнтири стають пе-
редумовою прагнення знайти відповіді на смисложиттєві запитання, а також є 
визначальним фактором успішної практичної реалізації світоглядних устано-
вок, їх втілення у художній тканині твору. 

Саме в художній творчості людина, пізнаючи й освоюючи світ, 
відповідно до ціннісних орієнтацій та ідеалів, відображає його через конкретно-
чуттєві художні образи. Осягаючи життєві явища, митець пропускає їх через 
своє художнє бачення, перетворюючи «свою душу на концентричне дзеркало, 
де відбивається цілий світ» [2, 25] й віддзеркалюючи в творі різнорівневу 
поліфонію стану свідомості як власної, так і масової. Це зовсім не свідчить про 
те, що мистецька творчість є дзеркальним відображенням дійсності, оскільки 
вона безпосередньо пов`язана з оцінкою людини різноманітних явищ дійсності, 
тобто носить ціннісний, зацікавлений характер, чим докорінно відрізняється від 
наукової творчості. Суб’єктивна реальність, яка відкривається реципієнтові 
твору мистецтва, продукується художником відповідно до закономірностей йо-
го індивідуальної свідомості. Але для того, щоб художник спродукував 
справжній мистецький твір, котрий би хвилював глядачів, слухачів, читачів, 
необхідне відкриття. Адже мистецтво індивідуальності, як правило, не повто-
рюючи відомого, дивує безпосередньою щирістю, багатогранною новизною, 
несподіваністю, внутрішньою мірою, якістю. Отже, митець, природно, прагне 
відшукати й представити таку систему художніх образів, яка б, ніби розши-
рюючи Всесвіт, давала можливість проникати в причини явищ, встановлювати 
їх взаємозв`язок, розкривати й виявляти певні грані людських почуттів, пере-
живань, характерів, зрештою – соціальних стосунків. Виходячи з положення 
про первинність реальної дійсності як моделі мистецтва, слід зауважити, що 
«дійсність не просто відображається у мистецькому творі як фрагмент концеп-
туальної картини світу автора, а являє собою образ, відображений з позицій певно-
го естетичного ідеалу конкретної епохи, даного суспільства» [20, 297]. На 
думку О. Бальзака, художня картина світу як певна цілісність створюється за 
допомогою умовних виразних засобів, що належать різним видам мистецтва й 
занурені в розмаїті етнокультурні пласти та історичні контексти. «Людина 
відчуває хвилювання, – зазначав митець, – і щоб виразити його запозичує барви 
з усього навколишнього світу; вона забарвить свої почуття прекрасним блакит-
ним небом, якщо це італієць; сірим туманом, якщо це німець; містицизмом, як-
що це християнин п`ятнадцятого віку; скептицизмом, якщо це філософ 
вісімнадцятого… Коли окремі твори будь-якої нації утворюють дзеркало, де ця 
нація відбивається цілком, то великим поетам дано виразити думку народів, се-
ред яких вони жили…, бути епохою, втіленою в людині» [2, 31].  

Використовуючи художні засоби як своєрідний інструмент творення влас-
ної моделі світу, художник творить суб’єктивну проміжну реальність відносного, 
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в якій існують несподівані зв’язки, що народжуються у його свідомості. Однак в 
різних видах мистецтва, за умови використання специфічних виразних засобів, 
які одночасно виступають і пізнавальними засобами, відображення реальності не 
здійснюється однаково, хоча і зберігає як образно-конкретний, так і умовний ха-
рактер. Свого часу А.А. Потебня вбачав в умовності «внутрішню форму взає-
модії мистецтва і дійсності» [19, 105], таку форму, яка б дозволяла непомітний 
зовні перехід одне в одного. Вчений зазначав, що в будь-якому виді мистецтва є 
«своя умовна неправда, котра… становить природу цього мистецтва» [19, 86]. 
Приміром, у музиці відображення дійсності не може бути представлене через 
безпосереднє відтворення якихось реальних об’єктів картини світу, оскільки 
художній образ у музиці організований лише як сукупність звуків, що певним 
чином виражають і відображають почуття переживання людини, її суб’єктивне 
ставлення до світу. При цьому музичний художній образ має чітко виражене 
індивідуальне забарвлення, базується на «особистісно-ціннісному та філософсь-
кому підґрунті» [17, 23]. 

Своєрідним є відображення дійсності і в хореографії. В танці художній 
образ створюється засобами пластичних рухів з ритмічно чіткою і безпере-
рвною зміною виразних положень людського тіла, що набувають «естетичного 
змісту і водночас по-своєму відображають почуття, думки і прагнення людини» 
[25, 208]. При цьому емоційний образ дійсності втілюється виражальними засо-
бами в хореографічних фігурах, композиціях, рухах. Танок, на думку Ю. Лотмана, 
постає складним художнім текстом, в якому висловлення природною мовою пере-
творене в ритуалізовану формулу і закодоване вторинною мовою. Танок поєднує в 
єдине ціле «тексти на принципово різних мовах» – словесну формулу і ритуаль-
ний жест: «Так, перетворення ритуалу в балет супроводжується перекладом усіх 
різноструктурних підтекстів на мову танцю. Хореографічною мовою передаються 
жести, дії, слова, крики та самі танці». Саме завдяки цій знаковій формі танець, як 
текст, важко інтерпретується [13, 129]. 

Умовний світ театру неможливо поєднати з реальним, він неодмінно гине 
при зіткненні з останнім, оскільки, на думку Андре Базена, «вогні рампи не 
схожі на світло осіннього сонця» [11, 134]. Вже саме місце драматичної дії, йо-
го обмеженість відділяють виставу від реальності, як і умовна форма акторської 
гри, костюми, грим і навіть стильові особливості драматургічного твору, в яко-
му слово дійових осіб є основним засобом інформації про минуле героїв, ото-
чуюче середовище, про час, епоху тощо. Слово, що звучить, багатство значень 
якого виявляється й розкривається як у пластиці актора, так і в загальній 
атмосфері сценічного дійства, в образному змісті сценічного простору, є осно-
вою художнього образу в театральному мистецтві. Однак, на думку В.І. Неми-
ровича-Данченка: «Маючи в основі майстерність актора, театр намагається 
гармонізувати і живопис, і пластику, і скульптуру, і архітектуру, і музику. 
Дійде й до кіно» [16, 58]. 

За умови таланту актора й режисера словесна дія в спектаклі виступає 
підґрунтям не тільки творення живих людських характерів, але й містить ту кон-
центровану інформацію, котра розкриває діалектику взаємодії цих характерів і ото-
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чуючого світу. Картина світу відкривається на театральних підмостках через 
лицедійство реального актора (з усім розмаїттям його психологічної дії), таїну 
особливої сценічної реальності, через майстерність акторського перевтілення, 
що дозволяє по-своєму відображено показати той же світ, але в душі однієї лю-
дини. Умовний образ світу, відтворений сценічними засобами декорацій, освіт-
лення, інтонації слова, його емоційно-інтелектуального впливу, виникає й зав-
дяки імпровізованій співтворчості актора і глядача, наділеного багатством уяви 
й асоціативним мисленням. Свого часу К. Станіславський виправдовував теат-
ральну умовність, відрізняючи її від грубої імітації й зазначав, що саме умов-
ність допомагає відтворити в спектаклі «життя людського духу…, правдопо-
дібність життя», змушує повірити в сценічний художній образ і «самого актора, 
і глядача» [24, 315].  

Специфічними особливостями у відтворенні реальності володіє і кінемато-
граф як своєрідний прояв світоглядної культури. Відіграючи суттєву роль у 
формуванні особливого світоглядно-мистецького бачення дійсності, кіно відоб-
ражає різноманітні почуття, численні думки, глибинні процеси, котрими напов-
нений внутрішній світ людини, відтворює його становлення, розвиток, транс-
формацію. При цьому світоглядний вплив кінематографа значною мірою 
залежить від того, наскільки глибоким є проникнення митця у суспільні явища 
й внутрішній світ людини, а також від діалектичної єдності художнього сприй-
няття ним дійсності, що є «основою й першоджерелом творчості, моделлю» [2, 
18] та і її відображення мистецькими та технічними засобами. Мета й завдання 
як художньо-технічних засобів неподільні, адже відомо, що «досягнення 
кінотехніки лежали в основі багатьох художніх відкриттів» [6, 86]. При цьому, 
завдячуючи особливому «ефекту достовірності екранного зображення» [9, 149], 
кіно уможливило візуалізацію всього того, що «тривалий час знаходилося вик-
лючно у людській свідомості» [22, 69]. Саме через кінематографічні засоби, що 
«закріпилися як творчий досвід художнього пізнання» [6, 9], вдалося предста-
вити широкому загалу можливість «побачити сутність іншої людини через ек-
ран» [22, 70]. Образні екранні системи стали свідченням якісно нового розкриття й 
відображення дійсності як бачення і створення живої нової реальності; надали 
змогу через унікальний спосіб чуттєвої об’єктивізації руху свідомості в звуко-
зорових образах втілювати поняття, що визначають світоглядні ідеї. Синтезую-
чи й трансформуючи художній досвід таких дотичних до нього мистецтв, як 
література і театр, музика і хореографія, образотворче, фотографічне й циркове 
мистецтво, кіно, використовуючи тільки йому властиві зображально-виражальні 
засоби, відтворює світ у художніх та художньо-документальних образах, роз-
ширюючи «як сферу художнього освоєння життя, його нових сторін і явищ, так 
і сферу естетичного переживання» [30, 205]. Екранна реальність – увесь необ-
межений навколишній світ. В цьому сенсі «простір екрана – центробіжний, на 
противагу сценічному» [11, 46], йому вдається подолати просторову обмеженість 
сцени. Відтворення дійсності в кінематографі лежить в площині синтетичної при-
роди звукозорового образу, де «сила візуального перевищує чутне, тобто на 
перший план виступає не тільки актор, ритм мови, але й середовище, здатне пе-
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редати невисловлене, те, що чується за словом»[11, 31]. У кіно засобом 
художньої інформації є багатогранна аудіовізуальна система дослідження світу 
і людини в композиційних елементах кадру, побудованого за законами живопи-
су й фотографії, кадрів, які монтажно поєднані в епізоди, сцени, смислові час-
тини фільму. При цьому, якщо в театральному мистецтві відтворення дійсності 
здійснюється через характер героя, то в кіно об’єктом художнього дослідження 
й відображення може бути не тільки людина, але й сама реальність – оточуюче се-
редовище, історія, соціальна сфера, побут, природа тощо. Отже, кінематогра-
фічний образ світу матеріалізується в звукозоровому образі, виростаючи з 
монтажної організації монтажного ряду, композиції його складових й тим самим 
набуваючи глибинного виміру. Уявляється, що єдиною умовою існування цього 
виду мистецтва і є реальне середовище. Однак, створюючи оригінальну (кіне-
матографічну) дійсність, цей вид мистецтва насправді не відображає світ, а, 
матеріалізуючи ілюзорне, лише імітує його. Екранна реальність не тотожна 
об’єктивній, оскільки створюється за кінематографічними законами як розта-
шована у часі фаза, розчленована на дискретні складові. Хоча здається саме 
синтетична природа кіно і зняла певну обмеженість, умовність, характерні для 
названих вище видів мистецтва, й дозволила кінематографічному процесу стати 
тим технічним досягненням, яке «озовнішнює внутрішню мову людини» [22, 68]. 

Оперуючи засобами кінематографічної техніки, що надають змогу фото-
графічно відтворити фізично рухоме й наповнене звуками зображення, кіно тим 
не менш, створює, на думку В. Скуратівського, «ірраціональну картину світу, 
формує свою ілюзію» [22, 66], презентуючи на екрані «ілюзію як справжню 
реальність» [9, 150]. Незважаючи на зовнішню подібність, реальний світ на 
екрані – умовний і обмежений, пропущений через свідомість митця й, певним 
чином, усічений. У книзі В. Ждана «Естетика екрана і взаємодія мистецтв» 
аналізуються різноманітні якості та форми умовності – однієї з найважливіших 
категорій художнього пізнання, що виявляються в кінематографічному синтезі. 
Зокрема, автор акцентує увагу на умовності драматургічній, зображально-
композиційній, акторсько-виконавчій, музично-звуковій, зрештою, глядацькій 
[6, 10].  

Використовуючи унікальні зображально-виражальні засоби творення ху-
дожнього образу дійсності, кінематограф представляє його глядачеві з точки 
зору знімальної кінокамери, що, перетворюючи простір та час, тільки фіксує на 
плівку деякі елементи реальності, оскільки володіє «широкими можливостями в 
реальному передаванні нереального» [6, 99]. Крім того, якими б різноманітними 
виразними можливостями не володів кіноапарат, будь-який його рух, котрий 
зовні несе ознаки неупередженості, насправді виражає безпосереднє ставлення 
режисера до відображуваного, закарбовує лише ту концентровану умовну 
дійсність, що заздалегідь піддана селекції творчою уявою митця й організована 
складним виробничим процесом. 

Спробуємо припустити, що деяка частина накопичених людством знань 
про світ, представлена в кінотворах, може бути розкрита на підставі розгляду 
понять «картина світу» і «модель світу». Вираження ж картини чи моделі світу 
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за допомогою кіномови назвемо відповідно кінематографічною картиною (що є 
своєрідною гранню концептуального образу дійсності) й кінематографічною 
моделлю світу, зробивши акцент на індивідуально-авторській частині моделі. 

В поняття «модель» в наукових колах вкладається різноманітний зміст. Так, 
у деяких дослідженнях поняття «модель» (від лат. modulus – міра) виступає у 
вигляді ідеалізації об’єкта вивчення і будується на основі аналогії його системного 
вираження. Завдяки такій теоретичній і до певної міри концептуальній моделі 
можна виявити не дані закономірності явища, а їх опосередковані прояви. При 
цьому нагадаємо, що моделювання (англ. – scientific modelling, simulation, нім. – 
modellieren, modellierung, simulation) – це метод дослідження явищ і процесів, що 
ґрунтується на заміні конкретного об'єкта досліджень (оригіналу) іншим, 
подібним до нього (моделлю – франц. – modele, від лат. тodulus – міра). Тобто мо-
делювання передбачає «відтворення характеристик деякого об’єкта… на іншому 
об`єкті, спеціально створеного для їх вивчення [26, 252].Таким чином, моделю-
вання у широкому сенсі – це процес створення та дослідження певної моделі. 
Своєї черги, модель постає засобом, формою пізнання світу. 

Надалі модель будемо розуміти як об’єкт будь-якої природи (уявна або 
матеріально реалізована система), котрий, відображаючи чи відтворюючи в 
певному сенсі об'єкт мистецтвознавчого дослідження, здатний заміщати його 
так, що вивчення моделі дає нову інформацію про мистецький об'єкт.  

Отже, модель як форма наукового дослідження є тим узагальненим обра-
зом, який замінює та відтворює структуру й функції конкретного об’єкта 
соціологічного дослідження як системи у вигляді сукупності понять та схем. 
Модель завжди віддзеркалює загальні, уявно виділені сторони явища у всіх йо-
го різноманітних та складних властивостях. Тому вона являє собою конкретне 
мистецьке явище у так званому «чистому» вигляді як теоретичну схему, 
ідеальний образ, аналог реально існуючих фактів, фіксує елементи складних 
явищ і процесів. Високий ступінь абстракції моделювання створює підстави для 
наукового передбачення, яке базується на врахуванні поліфонії мистецького 
життя суспільства, традицій, досвіду, завдань та шляхів розв`язання, глибинно-
го пізнання художніх явищ. 

Подальші розвідки будуть спрямовані на дослідження чинників, які зу-
мовлюють специфічні конфігурації кінематографічної моделі світу. 
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ПРОБЛЕМИ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ 
У СУЧАСНОМУ МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ  

(НА ПРИКЛАДІ МАРІЇНСЬКОГО АРХІТЕКТУРНОГО КОМПЛЕКСУ) 
 
У статті представлено погляд на сучасні наголоси і проблеми синтетичного по-

єднання різних видів мистецтва у міському середовищі. Надзвичайно показовим у до-
слідній площені є класичний приклад дивовижної пам’ятки української культури та 
мистецтва – Маріїнський архітектурний комплекс. 

Ключові слова: синтез, мистецтво, пам’ятка, культура, архітектура, ландшафт, 
середовище, стиль, бароко, фасад, ордер, орнамент, парапет, ваза, балюстрада, колір, 
балкон, деталь, парк, палац, площа, комплекс, ансамбль, композиція, корпус, живопис, 
пано, скульптура, ритм, форма, фронтон, фігура, пластика, колона, ліпнина, решітка. 

 
This paper presents the view of modern accents and problems synthetic combination 

of different kinds of art in the urban environment. Very revealing in research ploscheni is a 
classic example of the amazing sights of Ukrainian culture and art - Mariinsky architectural 
complex. 

Key words: synthesis, art, attraction, culture, art, architecture, landscape, environ-
ment, style, Baroque facade, order, ornament, parapet, vase, baluster, color television, de-
tail, garden, palace, square, complex The ensemble, composition, building, painting, 
pictures and sculpture, rhythm, form, gable, figure, plastic columns, moldings, grille. 

 
Коли нам зустрічається узагальнення будь-якої паркової будівлі – як 

ландшафтно-архітектурний комплекс – ми розуміємо, що мова йде про синте-
тичне поєднання багатьох компонентів як видів мистецтв між собою, так і син-
тезу цих видів мистецтв з технічними, науковими та інженерними досягненнями 
суспільства. 

У різні історичні часи та епохи у мистецькій культурі ми можемо спосте-
рігати як якийсь з видів мистецтв превалював над іншими або, навпаки, в пев-
ний проміжок часу центральне місце посідав синтез деяких видів мистецтв. 
Існують різні теорії синтетичного мистецького сприйняття світу, викладені Ве-
ликим Леонардом та не менш великим Гетте. Але сама проблема синтезу у мис-
тецтві і досі мало вивчена та виявлена у сучасному українському культурно-
мистецькому середовищі. 

Сучасне мистецтво майже повністю демонструє різні рівні мистецького 
синтезу між різними видами мистецтв, до яких приєднуються сучасні наукові 
технології у різних галузях знань. Тобто сучасні просторові та часові види мис-
тецтва як ніколи, завдяки напряму розвитку суспільства, синтезуються у нові 
сучасні течії та напрями. Синтез царює у сучасному мистецькому та культур-
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ному середовищі, і ми не можемо зараз виділити будь-яке мистецтво, яке б гос-
тро цікавило нашого сучасника, оскільки живопис царював у добу Ренесансу або 
музика – у добу Романтизму. Ми є свідками нового філософсько-соціального уза-
гальнення, проявлення сучасних проблем життя та людських стосунків через 
синтетичне поєднання, раніше неможливих компонентів культурно-технічного 
середовища у мистецтві. 

Комп’ютерний дизайн та комп’ютерне мистецтво, сучасна архітектура, 
що сама по собі є синтезом у синтезі, у поєднанні з музично-звуковим оформ-
ленням та сучасними мульти-медіатехнологіями та комп’ютерними програмами 
два – Де три –Де студія, об’ємною комп’ютерною графікою, інсталятивно-
суб’єктивного вираження митця створює сучасне тло мистецького, а водночас 
соціального середовища нашого сучасника. Можна сказати, що сьогодення зро-
било мистецтво сучасним середовищем існування як у елітарних його проявах, 
так і у проявах масової культури, кічового мистецтва та масової поп-культури.  

Що за «трансформер» утворився з цього поєднання? Можемо дискутува-
ти та аналізувати до нескінченості, але основні підсумки – за часом. Дозволяю-
чи певні висновки та аналізуючи середовище існування сучасної людини, 
можна припустити, що воно суперсинтетичне, і, як ніколи раніше, поєднало у 
собі мистецтво у всіх його проявах та повсякденний побутовий ритм. 

Сучасний мегаполіс є найяскравішим проявом, «замовником» та «спожи-
вачем», а також творцем «гіперсинтезу» нового «технологічного мистецтва», 
що є якісно новим етапом у розвитку людської цивілізації. Сучасне міське се-
редовище – взагалі найбільший синтезатор всіх рівнів існування людини в її 
творчих проявах. 

Однією з дуже важливих проблем сучасного синтезу мистецтв в міському 
середовищі є його планові та непланові зміни, збереження поряд з цими змінами 
історичних пам’ятників культури та мистецтва нашого народу, яким є перлина 
архітектурно-паркового мистецтва – Маріїнський палацево-парковий комплекс.  

Розвиток садово-паркового мистецтва на теренах України та збереження 
парково-палацових ансамблів у інфраструктурі сучасних розбудованих міст, 
невеликих містечках та селищах постійно потребує до себе пильної уваги. Ма-
ріїнський парково-палацовий ансамбль перебуває сьогодні у стадії реконструк-
ції, яка, на жаль, проходить дуже повільними темпами, зважаючи на те, що це 
єдиний царський палац та центральний нагірний парк у столиці України. 

Архітектуру палацу вирішено в стилі бароко, характерними рисами якого 
є вільне компонування об'ємів споруди, а також такі прийоми й деталі обробки 
фасадів, як рустовка стін на кутах будинку, композиція із здвоєних півколон 
корінфського ордера, розкреповані карнизи з невеликими виносами увінчува-
льних частин, наличники і сандрики вікон із вкомпонованими в них орнамен-
тами, картушами, масками, овальної форми вікна високих парапетів; вази на 
балюстраді парапету й балкона, введення кольору тощо. 

Стіни будинку пофарбовані у бірюзовий колір, капітелі колон – у темно-
зелений, а елементи декору – антаблементи, півколони, наличники й сандрики 
вікон, орнаменти – в білий. Світлотіньові контрасти, бірюзовий колір стін у по-
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єднанні з рельєфними білими деталями надають будинку мальовничого і ошат-
ного вигляду. 

Перед будинками ансамблю розташований Першотравневий парк (Місь-
кий сад), на місці старого парку, звідки відкривається чудовий краєвид на за-
дніпровську далечінь, гідропарк на Трухановому острові та пляж. 

Палацова група будинків, що є пам'ятником архітектури XVIII–XIX сто-
літь, входить тепер до створюваного Маріїнського паркового комплексу і площі 
перед будинком Верховної Ради України. 

Садово-паркове мистецтво – вид архітектурно-художньої творчості, спе-
цифіка якого полягає в його синтетичному характері – поєднанні природи, архі-
тектури, пластичних мистецтв у композиційно цілісний твір. Використання для 
організації простору живого рослинного матеріалу, що безупинно змінює свій 
вигляд, вносить у твори садово-паркового мистецтва ні з чим незрівнянну есте-
тичну і емоційну своєрідність. 

Як форма синтезу природи й різних мистецтв сад, пов'язаний з історич-
ними стилями, розвивався у взаємодії з філософією, літературою, естетикою 
побуту, живописом, архітектурою й відображав ставлення, що змінюється в 
кожну епоху, людини до природи. Тому садово-парковий стиль відбиває також 
стиль епохи в його єдності й розмаїтті. 

В архітектурному обрисі Києва Маріїнський палац має особливе значен-
ня. Це не тільки цінна пам’ятка архітектури, декоративно-прикладного та садо-
во-паркового мистецтва, але й один з елементів архітектурно-ландшафтного 
ансамблю, що історично склався на площі Верховної Ради України, і компози-
ційний центр комплексу нагірних київських парків. 

Види мистецтва, задіяні у парково-палацовому Маріїнському ансамблі, 
підкреслюють синтетичну основу садово-паркового мистецтва загалом. Можна 
наголосити, що досягнення різних галузей знань і творчої практики закріплю-
валися у вигляді різноманітних прийомів, що систематизувалися в естетичні та 
технологічні принципи формування невеликих ландшафтів, які згодом і нарек-
ли садами чи парками. Діамантом розглянутого нами ландшафту є витвір архі-
тектурного мистецтва – палацевий комплекс строго симетричної композиції. 
Головний фасад орієнтований на південний схід, виходить на широкий курдо-
нер (передній двір), обрамлений з двох боків раніше одноповерховими, а сього-
дні – двоповерховими боковими корпусами. 

Треба зауважити, що мистецтво архітектури само по собі є класичним си-
нтетичним мистецтвом, яке включає в себе скульптуру, живопис, декоративно-
прикладне та інші види мистецтва. У Маріїнському палацовому комплексі у 
внутрішньому оздобленні використовувалися живописні панно, які виконував 
художник К. Алліауді. Стіни палацу у багатьох залах прикрашали живописні 
роботи багатьох найвідоміших художників світу. Унікальна колекція живопису, 
у якій за свідченнями було крім інших робіт тільки 18 робіт Тиціана, нажаль, 
повністю втрачена у часи жовтневої революції. В інтер’єрах палацу – орнамен-
тальний розпис залів, кімнат, кабінетів. 
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Маріїнський палац виникає перед відвідувачами не одразу. Тільки прой-
шовши повз будівлю Верховної Ради України по площі, відкритій у бік задніп-
ровських далей, вони бачать ритмічний ряд граціозних стовпів огорожі, 
прикрашених вазами з ажурною решіткою поміж ними. Її криволінійні м’які 
обриси підкреслюють певну інтимність архітектури палацу порівняно з урочис-
тими формами будинку Верховної Ради України. Отже, мистецтво художнього 
кування гармонійно вплітається у вінок мистецтв, поєднаних в комплексі у та-
лановитому синтезі. 

Фасад головного корпусу розчленований трьома ризалітами, оздобленими 
спареними колонами коринфського ордера з бронзовими капітелями, ліпними 
прикрасами з макаронами (масками людських голів) над вікнами і складними 
аттиками (завершеннями над карнизами). Частина центрального ризаліту, що 
видається вперед над головним входом, увінчана лучковим (сегментної форми) 
фронтоном з композицією «Милосердя і правосуддя», яка складається із фігур 
напівлежачих жінок, в руках однієї – сувій законів, в іншої – емблема добробу-
ту (жезл Меркурія). Така композиція була на фронтоні палацу в Перові, тому 
ймовірно, що була вона і на фронтоні київського палацу, хоча на обмірному 
кресленні А. Меленського вона відсутня. Її відновлює К. Маєвський, і, судячи зі 
старих фотографій, ця композиція була ще в 1910-х рр. Пізніше вона була втра-
чена, і П. Альошин у своєму проекті реставрації палацу цю групу не поновлю-
вав. Насичені пластичними елементами ризаліти контрастують зі стінами 
фасаду, скупо оздобленими наличниками. Це – улюблений прийом В. Растреллі, 
яким він підкреслює значення головних частин архітектурної композиції будо-
ви. Стіни палацу пофарбовані у світло-бірюзовий колір, рустований (розграф-
лений «під камінь») цокольний поверх, колони, ліпні прикраси та карнизи – 
світло-жовті. 

Крізь решітку огорожі видно широкий парадний двір – курдонер – з дво-
ма симетрично розташованими вздовж дороги до головного входу газонами, в 
центрі яких стоять водограї з групами «путті» (дітей, що граються). Якою була 
садова скульптура палацового комплексу в часи Растреллі – тепер невідомо. 

Цікавою є історія цих скульптур. Автори проекту реставрації, розпочавши 
пошуки аналогічної скульптури в музеях, знайшли в Київському музеї західного 
та східного мистецтва дуже близьку за характером до садової скульптури XVIII 
століття прекрасно виконану групу пустотливих «путті» видатного скульптора 
Ж.Б. Пігаля. Парну групу цього самого скульптора автори проекту реставрації ви-
явили в Останкінському музеї у Москві. Виготовлені з невеликим збільшенням, ці 
скульптури були встановлені на водограях курдонера. 

Газони з килимовими візерунками кущів самшиту та низькі бордюри во-
дограїв підкреслюють площинний характер усіх елементів курдонера. Тому по-
рівняно невисокий палац (близько 16 м) здається величним і урочистим. 

Архітектура малих форм представлена у цьому комплексі й іншими фор-
мами. Наприклад, майданове півколо прикрашене по всій довжині дерев’яними 
лавками з ажурними металевими спинками, орнаментальними бронзовими під-
локітниками зі спіралевидним візерунком, маленькими металевими колонками 
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з кулеобразними ліхтарями. Все це виповнено у вираженому класичному стилі, 
що дуже гармоную з архітектурним стилем самого палацу, де поєднується 
стиль бароко і класичний стиль. 

Важливо включити в ландшафт витвір будівного мистецтва так, щоб він 
являв собою продовження природного ландшафту. Найбільш художня споруда 
має не тільки продовжувати природу, а й завершувати її. Ми розрізняємо два 
способи гармонійного поєднання будівель з довколишнім ландшафтом: за подібніс-
тю і за контрастом. Часто в одній споруді можуть бути одночасно і риси, які поєд-
нують її з місцевістю, і риси, якими вона вирізняється, привертає до себе увагу. 

В українській архітектурі є багато повчальних прикладів зв’язку споруд з 
ландшафтом. 

Синтез природи і мистецтва – одна з найцікавіших проблем ландшафтної 
архітектури сьогодення, що має коріння в історії розвитку світової культури. 
Художник і скульптор в своїй діяльності також стикаються з ландшафтною ар-
хітектурою. У наші дні творча співдружність художника і ландшафтного архі-
тектора набула нового змісту. Ця співдружність допомагає повніше і точніше 
передати красу оточуючої нас природи. 

На прикладі парково-ландшафтного ансамблю Маріїнського палацу ми 
можемо простежити ретроспективні композиційні прийоми та унікальні синте-
тичні можливості ландшафтної архітектури в цілому.  
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АНАЛІЗ ВЗАЄМОВПЛИВУ МИСТЕЦТВА, МОДИ ТА КУЛЬТУРИ 

 
У даному дослідженні мода розглядається не тільки як символічний продукт, але 

і як культурна практика. Окрему увагу надано виробництву культури моди, яке під-
тримується системою моди, до якої належать окремі особи, організації та інститути. 
Описано коло організацій та їх стандартна діяльність, а також діяльність індивідуумів, 
що виробляють на фізичному і символічному рівнях предмети культури моди, части-
на яких стає відомою і навіть популярною, але більшість – безслідно зникає. 

Ключові слова: мода, інститут моди, модельєр, теорія виробництва культури, 
імідж, художня система, стратифікація виробників моди. 

 
In this research a fashion is examined not only as symbolic product but also as cultural 

practice. Separate attention in this work is spared to the production of culture of fashion, 
supported by the fashion system, which individuals, organizations and institutes, belong to. 
The circle of organizations and their standard activity is described in the represented work, 
and also activity of individuals productive at physical and symbolic levels the articles of cul-
ture of fashion, part of which become known and even popular, but majority – without trace 
disappear. 

Key words: fashion, institute of fashion, designer, theory of production of culture, 
image, artistic system, stratyfykatsyya of producers of fashion. 

 
Досліджені багатьма авторами різні підходи до моди – як до імітації суспіль-

них відносин або як до ірраціонального явища, що постійно змінюється, – хоч і іг-
норують системний характер її виробництва, проте слугують відправною точкою 
для подальшого вивчення моди як комплексної системи. Значна частина того, 
що пишеться сьогодні про моду в засобах масової інформації, відлякує учених і 
особливо соціологів, оскільки вони сумніваються в легітимності даного об’єкта 
досліджень, який вважають ефемерним і, згідно з поширеною думкою, непіддат-
ливим для раціонального аналізу. 

Відповідно до цього, метою даної роботи є визначення кола організацій 
та їх стандартної діяльності, а також вивчення діяльності індивідуумів, які ви-
робляють на фізичному та символічному рівнях предмети культури та моди, 
частина яких стає відомою і навіть популярною, але більшість – безслідно зникає. 

Суперечки про те, чи є мода мистецтвом, чи ні, не стихають дотепер, але, 
поза сумнівом, одне: мода відповідає тим параметрам, які соціологи сформулю-
вали для мистецтва. Учені, які виходять з того, що мистецтво слід вмістити в 
певний просторовий і часовий контекст, роблять акцент на відношенні художни-
ка та його твору до позаестетичних реалій [1, 267-293]. П’єр Бурдьє [2, 178-
219] та Говард Беккер [3, 79-125] аналізують соціальну побудову естетичних ідей 
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та цінностей і фокусують свою увагу на творчому процесі, виробництві, інсти-
тутах і організаціях.  

Фахівці у галузі створення та вивчення моди можуть зробити свій внесок в 
культурологічний аналіз суспільства, сконцентрувавши увагу на інститутах мо-
ди, соціальних відносинах між професіоналами у сфері моди, диференціаціях між 
групами модельєрів, їх статусі та їх етнічній спадщині, а також на різних системах 
моди всього світу. Саме комплексний підхід до вивчення взаємовпливу культури і 
мистецтва як проявів естетичних поглядів індивідів, і моди як моделі соціальної і 
культурної поведінки в суспільстві, визначає важливість соціоструктурних проце-
сів культурного виробництва і споживання і надає їм суттєвого значення. 

Вивчаючи культуру, необхідно розуміти не тільки технічні процеси і сис-
тему виробництва чи розподілу культурних феноменів, але й ту культуру, через 
яку продукти знаходять своє модне значення. Важливо з'ясувати, як такі модні 
продукти розповсюджуються та набувають певного значення в контексті різно-
манітних виробничо-споживацьких стосунків.  

Як прийнято вважати, культура – це засіб, за допомогою якого люди на-
повнюють сенсом світ, що їх оточує; культурні світи конструюються за допо-
могою інтерпретацій, переживань і дій, пов'язаних з виробництвом та 
споживанням матеріальних продуктів. Такий підхід вміщає культуру в систему 
конкретних соціальних і культурних інститутів [2, 93-106]. 

Оскільки культурологія дозволяє вивчати моду як штучно створений 
культурний об'єкт, соціологи моди можуть багато що запозичити у соціологів, 
які спеціалізуються на аналізі інших культурних інститутів, що продукують такі 
символи, як мистецтво, наука і релігія. Об'єкти культури підлягають, зокрема, і 
аналізу з погляду споживання і виробництва. Мода також може бути пов'язана 
або з особистим споживанням і процесами формування ідентичності, або з ко-
лективним виробництвом і розподілом.  

Підстав для вивчення моди як символічного об’єкта культури і як пред-
мета, штучно виробленого соціальними організаціями, достатньо. Моду не мо-
жна побачити або торкнутися її, а тому її яскравим символічним виразом слугує 
модний одяг. Процес створення символів моди акцентує динамічний характер 
діяльності культурних інститутів. Вони забезпечують виробництво нових сим-
волів, а процеси виробництва самі є культурними феноменами в тому сенсі, що 
визначають поєднання значущих дій, за якими стоять різні способі поведінки 
людей та їх самосприйняття в організаційному контексті [4, 25-31]. 

Згідно з даною точкою зору, створення витвору мистецтва є процесом, 
що припускає співпрацю декількох суб'єктів і що охоплює певні соціальні ін-
ститути. Як і мистецтво, мода має соціальний характер, соціальну основу та іс-
нує в соціальному контексті. Крім того, вона зачіпає величезну кількість людей. 
Як і інші соціальні явища, включаючи мистецтво, мода не підлягає тлумаченню 
поза своїм соціальним контекстом, проте дуже незначна кількість дослідників 
намагалася уважно вивчити організаційний аспект створення моди [4, 48-132]. 

Соціологія культури, що найяскравіше проявила себе у вивченні організа-
цій та інститутів, безпосередньо пов'язаних зі сферою мистецтва, також відома 
як теорія виробництва культури. У її основі лежить гіпотеза про те, що вироб-
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ництво об'єктів культури припускає соціальну взаємодію, колективну діяль-
ність і наявність окремих соціальних груп. Ці об'єкти культури стають її части-
ною і сприяють її розвитку. Теорія виробництва культури вельми успішно 
пояснює стрімкі зміни в поп-культурі, де на передній план виходить виробницт-
во, а тлумачення новизни і змін є доречнішим за тлумачення статичності [5, 
120-164]. У межах даного підходу немає іншого, більш відповідного предмета 
для вивчення, ніж мода, тому що новизна є ключовим аспектом поняття моди. 

Спільність соціальних і неестетичних чинників ставить вивчення моди в 
один ряд з вивченням образотворчого мистецтва або класичної музики. Як і мис-
тецтво, моду можна розглядати у межах соціології професій та організацій; в 
процесі її вивчення теж відбувається нівелювання ролі художника або модельєра 
з огляду на визнання його геніальності, а плоди їх творчості стають предметом не 
тільки захоплення, але і аналізу – замість генія з'являється майстер, чий стиль 
роботи можна піддати систематичному вивченню. Традиційно підкреслюється 
особлива роль творчої особистості в мистецтві, але зрештою саме соціальні 
групи перетворюють мистецтво, музику, літературу, телевізійні новини і моду в 
соціальний феномен.  

Цей механізм стає предметом досліджень в соціології культури: якими є 
критерії, котрими керуються видавці, ухвалюючи рішення про те, друкувати 
чи ні ту або іншу книгу [6, 196-202]; якою є роль радіо і звукозаписної індустрії 
в змінах, що відбуваються у світі музики [5, 83-98]; як реалізується контро-
лююча функція, що її виконують комерційні галереї в художньому житті [7, 
161-192]. Відправною точкою для інших авторів слугує аналіз Говарда Беккера, 
присвячений дослідженню соціальних відносин культурного виробництва, – від 
композиторів та виконавців до виробників музичних інструментів, спонсорів 
тощо. Беккер виділяє в мистецтві соціальні ієрархії, процеси ухвалення рішень 
та естетичні наслідки цих позаестетичних чинників [3, 154-186]. 

Особливо важливо при обговоренні моди та модельєрів в контексті со-
ціології культури і мистецтва підкреслити фундаментальний принцип, загаль-
ний для соціології моди і соціології культури та мистецтва: ні соціологія 
культури, ні соціологія мистецтва не вважають об'єкти культури плодом твор-
чості геніальних індивідуумів. Дослідники моди і творчості модельєрів можуть 
багато що запозичити з робіт Говарда Беккера про мистецтво та художників, а 
також з проведеного Річардом Пітерсоном дослідження музичної індустрії та му-
зикантів. На противагу теорії про те, що культурні артефакти – це результати 
творчості окремих художників, що потрапляють згодом до широкої аудиторії, 
Річард Пітерсон [5, 43-67] підкреслює: елементи культури викристалізовують-
ся в межах професійних груп і в тому соціальному середовищі, де виробництво 
системи символів є основним видом діяльності. З іншого боку, Говард Беккер [3, 
302-317] нагадує своїм читачам про те, що в основі його аналізу лежить соціаль-
но-організаційний, а не естетичний принцип. Він стверджує, що створення тво-
рів мистецтва припускає колективну діяльність, яка координується загальними 
домовленостями або правилами і узгодженими визначеннями, сформульовани-
ми в процесі створення одними людьми «художніх світів», спрямованості до та-
ких світів інших людей і активного запрошення третіх осіб до «населення» цих 
світів. У розумінні Беккера, культурна і соціальна цінність мистецтва забезпечує 
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такі умови для творчої співпраці, які навмисно створюються формальними 
культурними організаціями. 

Проте виробництво культури не зводиться виключно до виготовлення 
матеріального продукту. Культура – це не просто продукт, який виробляється, 
розповсюджується і споживається, але і спосіб мислення – продукт, який під-
дається перетворенню під дією організаційних і макроінституційних чинників. 
[8, 239-254]. 

Сучасні модельєри сконцентровані на відтворенні власного іміджу, а 
імідж, який проектується за допомогою одягу, знаходить своє віддзеркалення в 
особистому іміджі самого дизайнера як індивідуума. У цьому сенсі індустрія 
моди займається переважно створенням іміджу. 

Не зважаючи на те, що Говард Беккер користується терміном «худо-
жні світи», а в даній роботі центральним є поняття «художня система», у до-
сліджень цих понять є багато спільного з аналізом об'єктів культури, проведеним 
вказаним автором [3, 28-43]. Оскільки соціологів цікавлять перш за все соціальна 
структура і соціальний процес, переважна більшість соціологічних досліджень 
мистецтва присвячена структурі і діяльності певних груп і інститутів, які займаю-
ться мистецтвом.  

Говард Беккер вивчає матеріальні, соціальні і символічні ресурси, не-
обхідні для створення значущих об'єктів культури. Він не стільки цікавиться 
значенням одержуваних в результаті об'єктів, скільки намагається пояснити, 
що в них є соціального. Він зосереджує свою увагу на широкому спектрі різ-
номанітних зв'язків між «творцями» та «допоміжним персоналом», які необхідні 
для виробництва об'єктів культури.  

Критики, галеристи та співробітники музеїв, як і всі інші мешканці «ху-
дожніх світів» Беккера, просто виконують свою роботу. Американського соціо-
лога не дуже цікавить їх особлива влада в світі мистецтва або відношення 
естетичної стратифікації культури до соціальної ієрархії. Він не загострює 
увагу на тому, яким чином ці ієрархічні чинники, соціальні чи естетичні, ста-
ють частиною процесу виробництва культури [3, 47-54]. 

У даній статті, навпаки, в дослідницький аналіз включені стратифікацій-
ні характеристики виробників моди, зокрема модельєрів, щоб виявити соціаль-
ні відмінності серед тих, хто моделює одяг в системі моди. Культурологічний 
аналіз Бурдьє [9, 10-28] спрямований на стратифікаційні функції культурних 
систем, тобто на те, як соціальні групи ідентифікуються за своїми культурними 
смаками або здібностями створювати культурні інститути, відповідні пред-
ставникам їх соціального шару. Отже, Бурдьє опікувався виявленням відмінностей 
між групами, які споживають символи культури, – в даній роботі розглядається 
стратифікація всередині професійної групи паризьких модельєрів. Теорія куль-
турної стратифікації в інтерпретації Бурдьє будується на припущенні про те, 
що культурні відмінності і суспільна увага до них мають важливе соціологічне 
значення, оскільки вони пов'язані з фундаментальними моделями соціальної 
стратифікації, тобто засновані на відмінностях культурних характеристик лю-
дей, які належать до різних шарів суспільства. Позиція, яку модельєри займа-
ють в стратифікаційній системі, визначає статус продуктів, які вони виробляють. 
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В той же час соціальний статус модельєра відображається на статусі тих, хто 
споживає результати його праці. 

Більше того, теорія виробництва культури включає в себе роботи, пов'я-
зані з безліччю різних аспектів культури, і може застосовуватись до дослі-
джень мистецтва, інформаційної та поп-культури, ринкових структур і систем, 
які контролюють професійне зростання і діяльність творців культури [10, 58-73]. 
Роботу Гаррісона і Синтії Уайт (яка вже вважається класичною) [11, 169-243], 
присвячену імпресіоністському мистецтву XIX століття у Франції, теж можна 
розглядати у межах теорії виробництва культури. Дослідники визначили, що 
стара академічна система художнього виробництва розпалася під тиском влас-
них структурних особливостей, а художники-імпресіоністи стали користувати-
ся успіхом завдячуючи зароджуваному на той час ринку мистецтв, розвитку 
якого сприяли паризькі критики і галерісти. 

Підхід теорії виробництва культури нерідко звинувачували в ігнору-
ванні «характерних особливостей об’єкта мистецтва як такого», схильності 
до емпіризму та відмові вміщати окремі інститути в ширший соціальний кон-
текст. Критикують цей підхід і за антиісторичність, відсутність пояснюваль-
ної сили та критико-соціологічну значущість [12, 73-91]. Проте дана теорія 
часто слугує основою для проведення дрібномасштабних, але дуже докладних 
досліджень, що допомагають в найтонших деталях вивчити процеси та інститу-
ти, зайняті в художньому виробництві, і поглянути на модний одяг значно ши-
рше, ніж на суто матеріальний об'єкт. 
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ЕСТЕТИЧНА ТЕОРІЯ СУЧАСНОГО ТАНЦЮ ТА БАЛЕТУ 

 
У статті досліджуються естетичні концепції сучасного танцю і балету, загально 

хореографічні принципи та вузькоспеціальні формально-технічні чинники створення 
танцю сьогодення; аналізуються теоретична концепція побудови танцю, балету, жан-
рово-стилістичні форми, зображальні та виражальні засоби представниками неокла-
сики, модернізму і постмодерну в хореографічній культурі. 

Ключові слова: хореографія, балет, танцювальна техніка, побудова танцю, ком-
позиція балету, танцювальний експеримент. 

 
This article explores the aesthetic concepts of modern dance and ballet. Simple-

choreographic principles and highly specialized formally-technical factors of the formation 
of the dance of the present; analyses the theoretical concept of the dance, ballet; genre-
stylistic forms, graphic and expressive means of the representatives of the neoclassical 
modernism and postmodern in the choreographic culture. 

Key words: choreography, ballet, dance technology, composition of dance, song bal-
let, dance experiment. 

 
Актуальність дослідження зумовлена тим, що хореографічне мистецтво є 

унікальним феноменом зображального і конкретно-чуттєвого вираження зміс-
тової реальності. Щоб краще зрозуміти особливості, а головне філософію і теорію 
мистецтва танцю і балету, треба проаналізувати його сутність, зрозуміти його ви-
токи, формування, естетику та формально-технічні критерії репрезентації. 

Мета даної статті – проаналізувати мистецтво танцю та балету ХХ сто-
ліття та сьогодення. Завдання – визначити особливості естетичної теорії про та-
нець і балет представниками неокласики, модернізму і постмодерну в хорео-
графічній культурі, їх критерії, жанри, стилістику, архітектоніку танцю і балету 
сучасності, висвітлити їх критичну оцінку щодо негативних рис у танці та бале-
ті ХХ століття і сьогодення. 

Даною проблематикою опікувалися Дж. Баланчін і Фр. Мейсон – «101 розпо-
відь про великий балет» [1]; М. Гваттерині «Азбука балету» [5]; Т.Н. Добро-
вольська «Леонід Якобсон» [2], Ф.В. Лопухова «Хореографічні відвертості» [6], 
М. Марсель, І. Жінот «Балетне мистецтво» [8], Д.І. Шариков – «Класифікація 
сучасної хореографії» [13]. 

Розглянемо естетичні концепції сучасного танцю і балету Михайла Фокі-
на, Рудольфа фон Лабана, Бориса Ейфмана, Стіва Пекстона. 

Михайло Фокін (1880−1940) – російський артист, соліст балету, перший 
балетмейстер і теоретик сучасного балету. У своїй книзі «Проти течії» (1961 р.), 
охоплює початок розвитку сучасного балету у період 1905−1935 рр. у Росії, За-
хідній Європі, США. Ми проаналізуємо, на наш погляд, найважливіші тези 
М. Фокіна, які до сьогодні в українському мистецтвознавстві у галузі хореогра-
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фії не було проаналізовано, – «модерністський танець»; про «аматорство і деле-
танство у танці і балеті»; про «5-ть принципів у новому балетному мистецтві», 
про «балетні канони і виворотність, рухи корпусом і ногами» [13, 81−83].  

Фокін пише про «модерністський танець»: «Прибічники модерністсько-
го німецького танцю вважали, що це “абсолютно нове мистецтво”, що це є 
“стиль рухів сьогодення, початок ХХ століття – 1900–1940 рр. Тобто: модерні-
стське німецьке мистецтво танцю, його техніки засновані на “німецькій гімнас-
тиці – теорія Лабана, Вігман”, яка не має гігієнічних чи атлетичних цілей, а має 
індивідуальний інтелектуально-тілесний розвиток через вільний імпульс, метод 
роботи тіла як інструмент танцю”. Отже, творці модерністського танцю самі 
протирічать собі, вважаючи тіло механічним інструментом для танцю або для 
виконання рухів, при цьому додаючи індивідуальний тілесний розвиток через 
імпульс! Парадокс! Якщо є імпульс, воля у виконанні, індивідуальність, то тіло 
як інструмент просто не може існувати. Людське тіло створене Богом, призна-
чене не тільки для роботи як механізм, а й для радості спілкування, співтворчо-
сті із Творцем, якщо йдеться про художню культуру та види мистецтв. 
Інструмент сам по собі не може мати імпульс або волю, він лише залежить від 
впливу на нього! Воля, імпульс, індивідуальність є лише ознаками високого 
творіння. І якщо мова йде про тіло, то воно богоподібне, і ні в якому разі не ін-
струмент! Ця концепція представників модерністського танцю більше нагадує 
західноєвропейську і американську, капіталістичну, протестантську, атеїстичну 
концепцію світосприйняття та її світові цінності» [11, 234−236]; 

про «5-ть принципів у новому балетному мистецтві»: «По-перше, не 
створювати комбінації з готових і танцювальних рухів, а створювати у кожному 
випадку нову форму, яка відповідає сюжетові, виражальній формі, історичні 
добі та національному характеру; по-друге, танець і жест є виключно виража-
льними засобами драматичної дії та повинні чітко і послідовно відповідати змі-
сту і сюжету балетного твору; по-третє, умовний жест є важливим, лише через 
стилістику балету; по-четверте, у балеті ансамблевий танець повинен бути яск-
равим і виражальним за змістом; по-п’яте, балет повинен бути у співдружності 
з іншими мистецтвами – музикою, театром, живописом» [11, 137−140]. 

про «балетні канони і виворотність, рухи корпусом і ногами»: «Потрібно 
багато вчитись, пройти серйозну школу, вивчити головні рухи, пози, а також, 
перш за все, вивчати своє тіло, підпорядкувати його собі, навчитись відчувати 
кожну його рису, м’яз, удосконалити себе у розвитку різних рухів; балетна гім-
настика повинна збагачуватись новими і раціонально-потрібними рухами і 
вправами, які відповідають сучасності та мають можливість вдосконалити тіло 
танцівника; en dehоrs – дійсно розвиває гнучкість ніг та уповільнює деякі рухи, 
але en dehоrs розвиває рухливість ніг лише однобічно; балетний танець є не та-
нець віртуозної техніки ніг, а танець всього тіла, яке повинно бути яскравим і 
виразним у балеті; використання пуантів повинно бути там, де вони необхідні 
та відповідають змісту і художньої цілі; для танцівника потрібно вміти, як це не 
дивно, звичайно і непримусово рухатись, а також вміти звичайно ходити і біга-
ти у балеті, зберігаючи лише дрібні сценічні характеристики кінцівках ніг».  

Рудольф фон Лабан (1879−1958) – німецький (австрійський) артист теат-
ру, хореограф, викладач модерністського танцю, автор теорії про хореотику − 
просторові форми у танці; еукінетику − виразна динаміка танцю, а також кінес-
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феру – простір навколо тіла, яке можна охопити руками і ногами. Він теоретич-
но обґрунтував свою філософську модель та ідею про танець! Також є автором 
нової системи запису рухів і композиції танцю, яка отримала назву «Лабанатація» 
[13, 69].  

У своїй книзі «Вивчення сучасного танцю» (1968) [12] охоплює початок 
розвитку теорії сучасного танцю у період 1925−1950 рр. у Німеччині, Британії, 
Західній Європі та США. Ми проаналізуємо лише найважливіші теоретичні 
принципи і положення, на яких наголошував Лабан у своїй теорії експресіоніст-
ського (модерністського) танцю у вигляді розділів і паттернів (зразків) у статтях.  

Лейтмотив творчості Лабана – зробити танець самостійною галуззю мис-
тецтва. Але це не зовсім так, оскільки у 1708 р., за часів Бошана і Фельйо, балет 
і танець остаточно виділилися з опери і театру в окремий вид мистецтва, і на 
той час вже існувала королівська академія танцю [12].  

Він та його учні створили у 1922 р. театральну трупу «Tanzbuehne Laban», 
яка виступала з гастролями по всьому світу. Лабан шукав нових шляхів викори-
стання танцю, працював над створенням «театру автентичного жесту». Під час 
свого раннього періоду в італійському містечку Аксона, Лабан багато працював 
з імпровізацією. Він ставив танцюристам загальні контури композиції, усередині 
яких вони створювали свій власний танець, говорив, що в центрі його драми − 
вселенські питання, пошук нових альтернативних форм життєвого досвіду, в яко-
му танець відіграє головну роль. Лабан присвятив багато років створенню системи 
аналізу та запису танцю, яка набула популярності як «Лабанатація». Він шукав 
загальні закони руху − не просто новий стиль, а універсальну систему, яка не 
залежала б ні від будь-якого стилю.  

Піднесений роботами Платона «Закони» [9], Лукіана «Трактат про пляску» 
[7], музичною гармонією і математичними теоріями Піфагора, також філософією 
експресіонізму, Лабан закликав вивчати рух у системі стосунків людини з космо-
сом. З метою знайдення загальних законів − «хорологічного порядку» руху – він 
займався народними танцями, анатомією, фольклором, архітектурою і навіть 
кристалографією. Ця ідея заснована на тому принципі, що танець − не послі-
довність кроків, а незалежний засіб вираження, зі своїми внутрішніми законами, 
поняттями та структурою. Найважливішою із знахідок Лабана є те, що інструмент 
експресії − це не тіло, а простір. (Хоча ми пам’ятаємо, що саме «про тіло як 
інструменті для рухів» і критикував Фокін послідовників Лабана, і можливо, його 
самого.) Він відображає внутрішню природу руху. Таким чином, Лабан зосередив 
увагу на тілі у просторі, а не на розташуванні частин самого тіла. У своїх спробах 
просунути аналіз руху він створив дві концепції – «Хореотику» (сhoreutics − від 
грец. χορέότικ дослідження кіл) та «Евкінетику» (еukenetics − дослідження вираз-
ної динаміки танцю) [12]. 

«Про Ікосаедр – форма кришталю»: за Лабаном людина схильна слідувати в 
своїх рухах лініям, які з’єднують дванадцять вершин ікосаедра, переміщуючись 
немовби по невидимій мережі траєкторій; що «переміщення по деяких з цих 
траєкторій дає досвід гармонійних і спокійних почуттів і образів, тоді як дот-
римання інших траєкторій спонукає до почуття образи, злості, нещастя та 
дисгармонії». Ікосаедр надає змогу детально описувати орієнтацію. Вісім вер-
шин куба з’єднують шість квадратних поверхонь. Працюючи з тривимірним 
простором, можна виділити три прямокутника з чотирма вершинами (три пло-
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щини, перетинають одна одну). З’єднавши вершини, можна отримати 12 точок, 
що стосуються поверхні сфери. Поверхні між точками утворюють 20 рівно-
сторонніх трикутників, формуючи тим самим ікосаедр. Це майже сфера, яка 
визначає простір, в якій кожен індивід може рухатися, і вона забезпечує 
відмінні способи розпізнавання та впорядкування напрямків, що використову-
ються в русі людини [12].  

Борис Ейфман (1946) – радянський естрадний і російський сучасний ба-
летмейстер постмодерного драматичного балету (з 1975 р. до сьогодні). Врахо-
вуючи, що Борис Ейфман, маючи величезний творчий репертуар російського 
сучасного постмодерного балету, на жаль не має власних авторських, теоретич-
но викладених робіт про свій погляд на сучасний балет, танець, мистецтво і 
психологію людини! У нашому дослідженні ми спираємося лише на інтерв’ю з 
цим великим майстром сучасного балету кінця XX – початку XXI століття. 
Проаналізуємо його погляди на сучасний танець і балет у період 1975−2010 рр. 
[13, 99−100]. 

«Про сучасний балетний театр та постмодерну хореодраму»: «Сьогодні 
світовий балет переживає непростий період. Стало очевидно, що так званий 
«modern dance» (постмодерністські перфоманси), з яким протягом значної час-
тини другої половини XX століття асоціювався розвиток хореографічного мис-
тецтва, практично вичерпав себе. Балету необхідні нова мова, новий стиль 
пластичного мислення. Танець знову повинен звернутися до внутрішнього світу 
людини, до її психологічної та духовної сутності. І я впевнений, що справжнє 
спортивне мистецтво початку XXI століття будуватиметься на базі традицій і 
законів психологічного театру, який раніше вважався винятково привілеєм 
драми. Час повернути танець у сферу театрального мистецтва як такого і пере-
стати сприймати балет як набір абстрактних рухів під музику. Цим, власне, і 
займається наш театр (Санкт-Петербурзький Академічний театр балету імені 
Бориса Ейфмана), який вже впродовж 35 років створює унікальний і успішний 
сучасний балетний репертуар. Не хочу аналізувати свій художній метод, давати 
йому якісь дефініції, розбивати на складові. Це робота художніх критиків і 
дослідників-мистецтвознавців. Я можу міркувати як художник, який протягом 
тривалого творчого шляху досліджує і розширює можливості людського тіла 
(задля передання складних психологічних станів шляхом синтезу хореографії, 
музики, драми) як дивного інструменту пізнання душі. Працюючи з різними 
стилями і системами – класичний, народний, історичний, дуетний, модерн 
джаз, бальний танець, контактна імпровізація, акробатика, пантоміма – я можу 
використовувати як неокласику, так і вільну пластику постмодерністського 
танцю. Форма і стилістичний канон − не самоціль і не догма для мене! Головне 
моє завдання − висловити життя чоловічого духу за допомогою мови тіла. 
Досліджуючи світ людських пристрастей, я наближаюся до найпотаємніших 
таємниць буття, намагаюся дати відповідь на глобальні філософські питання та 
ідеї. Саме тому хореографічна мова наших спектаклів так емоційно насичена, 
багатогранна і, скажемо прямо, непроста для виконання. Хореограф не може 
описувати словами те, що у виставі зображується за допомогою танцю. Це без-
глузда робота. Можу тільки сказати, що мова тіла зберігає величезну кількість 
інформації про чуттєве життя багатьох поколінь наших предків. І якщо успішно 
розшифрувати цей генетичний код, то тоді танець стає універсальним засобом 
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вираження рухів людської душі, і кожен навіть найскладніше емоційний або 
психічний стан виявляється підвладним пластичній мові. Людина − це, безпе-
речно, найбільша таємниця світобудови. І у хореографа є безцінний привілей − 
хоч і не набагато, але все-таки наблизитися до розгадки. 

Я ставлю балети за мотивами творів класичної літератури, спираючись на 
традиції академічного балетного театру. Ці традиції йдуть ще від Жан-Жоржа 
Новерра, великого французького балетмейстера, який двісті років тому ставив 
балети за творами Іогана Гете та Вільяма Шекспіра. У своїх «Листах про та-
нець» він писав, що балет повинен існувати на рівних з драматичним театром 
правах, зачіпати важливі, глибинні, філософські проблеми. І спиратися на висо-
ку літературу (Гомер, Есхіл, Софокл, Еврипід, Данте, Петрарка, Шекспір, Гете, 
Бомарше). Ми продовжуємо традиції світового і російського балетного театру. 
Двадцяте століття зробило можливим збагнення глибин людської психіки, 
знайшло такі інструменти вираження почуттів мовою тіла, що балетному театру 
стало доступно проникнення в глибини підсвідомості (психоаналіз Зігмунда 
Фройда і Карла Юнга). Тому коли ми беремо класичну літературу як матеріал 
для створення спектаклю, ми не займаємося ілюструванням її, а прагнемо 
відкрити в літературі те, що і словом не висловити того, що знаходиться між 
рядків (апокрифи). Саме в цьому − цінність мистецтва балету! Сучасні хорео-
графи – Мерс Каннінгем, Уїльям Форсайт, Піна Бауш, Іржи Кіліан, Едвард 
Клюг намагаються вивести танець з театру, створюють програми танцювально-
го дійства, що не мають до театру відношення. Не знаю, добре це чи погано. 
Балет повинен розвиватися в різних напрямках – як в абстактно-асоціативному, 
так і в хореодрамі. Таким чином, ні Форсайт, ні Кіліан, ні Бауш не створюють 
балети за мотивами літератури. Я проповідую «Тотальний театр» (від франц. 
total – «весь, повний», від лат. totalis, totus – «весь, цілий» повний, загальний, 
всеохоплюючий, всеосяжний), створюю за допомогою мови тіла глибокі 
психологічні драми. Роблячи це, я розвиваю можливості балетного театру. Цим 
займалися найвидатніші хореографи – Жюль Перро, Август Бурнонвіль, Маріус 
Петіпа, Джон Кранко, Кенет Макмілана, Юрій Григорович. І я, певною мірою, є 
продовжувачем цієї традиції на рубежі століть. Крім того, не секрет, що молодь 
не дуже переймається читанням книг Пушкіна, Толстого, Чехова, Булгакова. І 
не утруднює себе переглядом постановок за їх творами в драматичних театрах. 
Тому ми займаємося ще й просвітницькою діяльністю. Молоді люди прийдуть 
на спектакль «Чайка», в якому танцюють хіп-хоп, або на «Онєгіна», де є рок-
музика, і, можливо, захочуть ознайомитися з «літературним оригіналом», відк-
риють книгу. «Карамазови» завжди були для мене дуже привабливим романом. 
Колись я просто марив Достоєвським. Мені завжди дуже хотілося знайти адек-
ватне втілення унікального поєднання складного сюжету і найглибшої філо-
софії. «Чайка» − це п’єса про мистецтво художника, про ті проблеми, які хви-
люють творчих людей. Всі питання, які в ній ставляться, для мене завжди 
актуальні! «Анна Кареніна» − це балет про страсті, я завжди ставив спектаклі 
про пристрасті. Мене дуже приваблює і вражає глибина аналізу психології 
жінки. Мені було цікаво зробити психологічний балет про жінку, яка могла за-
ради пристрасті зруйнувати все. «Онєгін» − це спроба поглянути на ситуацію 
пушкінського роману в розрізі сьогоднішнього дня. Дізнатися, що сталося з 
Росією в останні 20 років, як змінився тип Онєгіна. Поєднання вічного, пуш-
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кінського і гострого, сучасного мені здалося цікавим. Одним словом, ми беремо 
ці твори не тому, що вони популярні, а тому, що вони великі і можуть надихну-
ти нас на власне творче переосмислення» [3].  

Стів Пекстон (1939) – хореограф, експериментальник у галузі синтезу 
танцю, імпровізації, східних бойових мистецтв. Засновник експериментальної 
форми танцю, «контактної імпровізації», яка використовує фізичні закони тертя 
та інерції, гравітації та інерції, щоб досліджувати стосунки між танцюристами. 
Його творчість і теорії охоплюють початок розвитку теорії постмодерніст-
ського танцю у період 1975−2010 рр. у США, Західній Європі. Ми проана-
лізуємо його погляди на «теорію руху і танцю, про контактну імпровізацію» у 
статтях «Нотатки про внутрішню техніку», «Матеріал для хребта, цікавий розви-
ток ідей з бойових мистецтв крізь контактну імпровізацію до технічної системи».  

«Контактна імпровізація, як правило, проводиться в дуеті, тягне елемен-
ти з бойових мистецтв, соціальні танці, спорт, і гру дитини. Після введення 
контактної імпровізації структури два тіла повинні об’єднатися, щоб створити 
точку контакту (тобто назад до зап’ястя, плеча, до стегна, з голови до ніг, спина 
до спини. Можливості безмежні), дати вагу однаково один до одного, а потім 
одним рухом створити діалогове вікно, яке може затягнутися на невизначений час, 
так довго, як учасників, так повністю завантажені. Контактна імпровізація може бу-
ти зроблена будь-якою людиною, тому що поява руху словника залежить від 
конкретної «touch» (торкання) і початку обміну ваги з іншою людиною» [10]. 

«Про нотатки, про внутрішню техніку»: «Я дійшов думки, що контактна 
імпровізація найкраще описується від протилежного − це не мистецтво і не 
спорт. Це так само не є більшою частиною речей, що характеризують танець 
нашого сторіччя. Тілесність видається складним переплетенням соціальної, 
фізіологічної, просторової, гормональної, інтимної і біографічної інформації, 
отримати яку, викласти на предметну дошку не так вже просто. Я починав з оз-
найомлення студентів, які вивчають східний танець, з технікою айкідо, проте 
незабаром я перестав викладати айкідо і почав працювати зі специфічною 
внутрішньої технікою. Те, що їм потрібно, − це певний погляд з боку східної 
філософії бойових мистецтв, що лежить в основі техніки айкідо (або деяку її 
заміну). Техніка «release», «айкідо» і деякі інші методи застосовувалися мною у 
відповідності з моїм уявленням про ту галузь, яка була названа «контактною 
імпровізацією». Крім того, були знайдені вправи для розвитку відчуттів, пов’я-
заних з польотом, сприянням і розвитком навичок володіння цими екстремаль-
ними формами. Необхідна для цього фізична сила знаходилась у результаті 
«правильних», тобто найлегших рефлекторних дій, пов'язаних швидше з внутріш-
німи відчуттями, ніж із зовнішньою формою» [10]. 

«Про матеріал для хребта, цікавий розвиток ідей з бойових мистецтв 
крізь контактну імпровізацію до технічної системи»: «Не треба забувати, що 
контактна імпровізація і матеріал для хребта є системами для досліджень, це як 
входи в рух, але системи – це завжди спрощення, а імпровізація – ширше і 
глибше. Робота «Матеріал для Хребта» Пекстона не має прямого відношення до 
імпровізації. Це техніка, що дає можливість відточувати майстерність. Як робо-
та з тілом, вона годиться для багатьох видів танцю. Будучи спрямованою на де-
тальний розгляд відчуттів, система дає широкі можливості проводити персо-
нальну роботу з рухом і формою, заглиблюючись в технічні деталі пристрою 
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опорно-рухового апарату. Однією з базових концепцій дослідження є розуміння 
взаємозв’язків ланцюжка взаємодій мускулатури від області тазу до пальців рук – 
м’яка енергетична система важелів − яка, можливо, і є шлях, по якому тече 
енергія, звана у східній термінології. І це одна з базових концепцій, загальна 
для бойових мистецтв і танцю Стіва Пекстона. Філософія руху, що здається на 
перший погляд дещо незвичайною, тому що в нашому житті ми спираємося на 
філософію руху, звернену тільки до великої мускулатури, і пряму логіку мис-
лення...» [10]. 

Отже, естетичні концепції танцю і балету ХХ століття та сьогодення роз-
виваються у двох спрямуваннях. По-перше, у неокласичному, де оновлені 
танцювальні канони, балетна естетика, розширена палітра художньо-образних 
засобів, тем, технологій, форм, жанрів з орієнтацією на стилі та напрями художньої 
культури – імпресіонізм, модерн, неокласицизм, кубізм, абстракціонізм. По-друге, 
у постмодерному, де запропонована абсолютно нова модель сприйняття танцю 
та його репрезентації, формально-технічних засобів, тем і образів, а також 
орієнтація на стилі та напрями художньої культури – модерн, футуризм, 
експресіонізм, сюрреалізм, поп-арт, кубізм, абстракціонізм, перформенс. Го-
ловне, що поєднувало два спрямування, це, на фізичному рівні – створення об-
разу і формально-технічної репрезентації, завдяки імпровізації, синтезу мистецтв 
та власному авторському методу і мисленню; на ідейному рівні – переведення 
хореографічної тематики в галузь філософії, психології, психотерапії та арт-
терапії, а також інтеграція та комунікація хореографії з іншими соціальними 
сферами – спортом, масовою субкультурою, езотерикою, медициною тощо. 
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Стаття присвячена аналізу естетичних та функціональних особливостей по-

всякденного європейського костюма на межі XІX–XX століть. У живописі й графіці 
видатних художників доби модерну Ж. Беро, А. Мухи, Л. Бакста. Розглядаються 
особливості розвитку модних форм костюма під впливом культурних та соціальних 
явищ, аналізуються новаторські рішення щодо практичного одягу видатного фран-
цузького кутюр’є XX століття П. Пуаре. 

Ключові слова: повсякденний костюм, практичність, раціональність.  
 
This article analyzes the aesthetic and functional qualities of everyday European 

dress at the turn of XIX-XX century in painting and drawing important artists of the modern 
era J. Beraud, A. Mucha, L. Bakst. The features of the development of fashionable dress 
forms under the influence of cultural and social events, analyzes the innovative solutions 
practical clothes great French couturiers of the XX century. P. Poiret. 

Key words: casual clothes, practicality, rationality. 
 
На межі XІX–XX століть зміни у європейській моді пов’язані з соціальним, 

художнім та інтелектуальним життям, що визначалося впливом такого явища, як 
модерн. Незважаючи на те, що модерн мав різні художні особливості залежно від 
тієї країни, де розвивався («ар-нуво» – у Франції, «ліберті» – в Італії, «югендштиль» – 
у Німеччині, «сецессіон» – в Австрії), він втілював ідею створення цілісного про-
стору, що охоплював усі сфери життя людини.  

Образна мова костюма формується у стилістичні єдності з архітектурою, 
скульптурою, декоративно-прикладним мистецтвом: скрізь панує плавна, теку-
ча лінія, вигнуті обриси. Саме у цей період мистецтво костюма тісно пов’язано 
з образотворчим мистецтвом – живописом і графікою, відповідно, із творчою 
співпрацею модельєрів і художників.  

Окрім розкішних жіночих суконь складного крою, з характерним S-подіб-
ним силуетом на основі корсету, з прозорого шовку, прикрашеного численною 
кількістю мережива, вишивки, квітів, у цей період продовжує розвиватися 
раціональний, практичний костюм. Він використовувався для візитів, прогуля-
нок пішки, верхової їзди, різноманітних подорожей. За багатством візуальних 
образів модерну, що спалахнули у творчості таких художників як А. Муха, 
Ж. Шере, Анрі де Тулуз Лотрек, а також після російських сезонів С. Дягілєва, 
котрі шокували Париж екзотикою Сходу, в костюмах і декораціях видатних 
російських художників Л. Бакста, А. Головіна, А. Бенуа, Н. Реріха, цей костюм є 
зовсім непомітним і не має нічого спільного з мереженими воланами і мусліновими 
оборками. Він складався з жакета і спідниці, іноді, всупереч загальноприйнятим 
нормам, з жакета і брюк, доповнювався блузою, невибагливим декором. Мод-
ний жіночий костюм у стилі «модерн» належав жінці привілейованих класів з 
обмеженими соціальними ролями, був засобом демонстрування матеріального 
становища родини; підкреслював жіночність, зніженість і характеризував жінку 
пасивну, несамостійну, залежну. Нова ж радикальна естетика форм виражала пере-
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дчуття реформ, здатних звільнити тіло і відповідати потребам різноманітних сфер 
діяльності – освіти, медицини, комерції, сфери послуг, мистецтва – котрі усе більше 
опановували жінки, які активно виборювали свої права у світлі рухів емансипації. 
Як правило, стриманий раціональний жіночий костюм відповідав призначенню по-
всякденного одягу, тобто такого, який на перше місце ставить зручність і комфорт.  

На противагу жіночому, чоловічий одяг відповідав статусу «ділової людини» 
з такими характеристиками як активність, заповзятливість, розважливість, цілесп-
рямованість. Складовими такого костюма були сюртук і брюки, піджак і брюки, 
доповнені сорочкою, жилетом, краваткою, циліндром.  

Модні тенденції за добу модерну висвітлені в численних працях істориків 
костюма, мистецтвознавців Р. Захаржевської, Т. Плаксіної, І. Блохіної, О. Васильєва 
та інших. Важливими підґрунтям у дослідженні саме повсякденного одягу за-
значеного періоду стали матеріали щодо розвитку модних форм костюма почат-
ку XX століття, подані у роботі Е. Косарєвої [7], випуск з історії моди О. Ва-
сильєва, присвячений моді й подорожам [4], монографія французького історика 
моди А. Латур [9]. Але усе, що стосується саме практичних форм одягу, розкри-
то фрагментарно, посідає другий план після характерних для стилю модерн 
тенденцій; відсутні дослідження, з формування практичного стилю, який згодом 
набуде рис ділового костюма. Отже, актуальність даної роботи визначається 
необхідністю дослідити важливий етап розвитку раціональних форм костюма на 
межі XІX – XX століть, відображеного у творах живопису і графіки. Метою 
статті є висвітлення образно-стильових характеристик костюма у взаємозв’язку 
творчості художників і модельєрів зазначеного періоду.  

Базовими матеріалами для дослідження стали видання, які містять репро-
дукції картин художників Ж. Беро [6], А. Мухи [10], Л. Бакста [2; 5], а також авто-
біографічне видання видатного паризького кутюр’є XX століття П. Пуаре [11].  

Жіночі й чоловічі образи межі XІX – XX століть відображені у багатьох 
творах образотворчого мистецтва. Розпочати розгляд саме повсякденної моди 
хотілося б з живописних полотен Жана Беро (1849 – 1935), французького са-
лонного живописця. Численні образи його героїв – парижан і парижанок – 
зображені на вулицях Парижа, у сценах і подіях паризького життя, у театрах, 
кафе. За його картинами можна скласти повну уяву про життя міста і людей у 
ньому: дізнатися, якими були транспорт, архітектура, як прикрашалися вітрини, 
як відпочивали і розважалися, працювали і просто переходили вулицю.  

У практичний костюм вдягнена його «Модистка на Єлисейських полях» 
[14]. На ній двобортний жакет сірого кольору з англійським коміром, чорна 
помірно пишна спідниця, чорна блуза із коміром-стійкою. Вузька смужка білого 
мережива на комірі поєднується з білими оборками нижньої спідниці, яка виг-
лядає з-під верхньої через те, що дама трохи підняла поділ лівою рукою. Дов-
жина спідниці – до середини литки. Це свідчить про те, що жінка багато ходить 
пішки, що було б дуже незручним у довгій спідниці. Художник і зображує її в 
русі, вона поспішає. Хоча це вбрання є яскравим зразком саме практичного 
одягу, все ж таки силует костюма – вузькі плечі, тонка талія під корсетом, пиш-
на спідниця, бюст, вигнутий вперед, прямо поставлена голова – свідчать про 
існування цієї практичної моди у межах модерну. У лівій руці – парасолька, у 
правій – чохли для шляп; судячи з задоволеної усмішки, відбулася вдала покуп-
ка, а скоріше за все, чоловік, що стоїть на тротуарі й проводжає її поглядом, 
сказав щось приємне. На чоловікові костюм паризького денді – фрак, доповне-
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ний брюками, жилетом, краваткою, циліндром. Характерними аксесуарами для 
такого костюма є тростина і перчатки.  

Дуже схожий образ представлений на картині «Капелюшниця» [14]. Кос-
тюм складається з однобортного жакета за чоловічим кроєм, тобто з англійським 
коміром, та спідниці трапецієвидного силуету. Блакитна блуза доповнена крават-
кою в тон – теж за зразком чоловічих краваток. Смілива постать і впевнені рухи 
свідчать про те, що ця жінка є прихильницею незалежних позицій, активного 
способу життя. 

Робота «Модниці Парижа» [14] знайомить нас із костюмами для прогуля-
нок. Костюм на жінці, яка зліва, – червоного кольору, комір, манжети і деталь 
спідниці оздоблені чорною тканиною із рядами декоративних ґудзиків. Костюм 
на жінці, що справа, чорного кольору з відкладним коміром, доповнений хутря-
ним боа. Про те, що ці костюми для прогулянок, свідчать: довжина спідниць – 
до кісточок, що було можливим лише для повільної ходи; оздоблення, котре 
додає жіночності простим формам, а також вишукані аксесуари і доповнення – 
хутро, шляпи, ридикюлі. Такий костюм побудований за схемою костюма-
тальєр, запропонованою англійським кравцем XIX століття Джоном Редферном 
для візитів, прогулянок, занять спортом. 

Цікаве різноманіття жіночих і чоловічих образів, що яскраво відображають 
повсякденну моду, можна побачити на картинах «Кондитерська», «Пан і пані 
Джелін по дорозі до жокей-клубу» (1877), «Біля мосту Pont De l’Europe» (1878) [14], 
«Повітряний день на мосту мистецтв» [13] та інших. Перелічені роботи є деталізо-
ваними ілюстраціями паризьких буднів, і разом з тим практичної моди «прекрасної 
епохи». Високосвітські дами, а також жінки, що працюють, – відчули зручність і 
естетику костюма, який запозичив крій чоловічого, спрощеного за конструкцією та 
звільненого від квіткових і рослинних декоративних елементів. 

Період творчості Альфонса Мухи, пов'язаний з графікою «золотої доби», 
пронизаний багатими орнаментальними композиціями [10]. Жіночі образи ро-
мантично одухотворені, насичені переплетенням складок вбрання, локонів, 
квітів, орнаментів, візерунків. Серед його робіт виділяється «Портрет місіс Му-
хи з омелою» (1903). Жінка вдягнена саме у практичний костюм – жакет з 
англійським коміром, довгу спідницю, що розширюється донизу. Блуза світло-
кремового кольору з коміром-стійкою поєднується з блакитним кольором кос-
тюма. Під коміром жакета оригінальна деталь – мережена накидка такого самого, 
як і блуза, світло-кремового кольору, що додає романтичного характеру усьому 
костюму. Доповнює блузу вузенька видовжена краватка – з чоловічого гарде-
робу – одного тону з костюмом. Дуже виразний приклад побудови структури 
костюма на основі зближення жіночої і чоловічої моди. 

Вже наприкінці XIX століття видатний французький кутюр’є Поль Пуаре 
на початку своєї кар’єри в будинку вишуканого і тонкого паризького майстра 
високої моди Жака Дусе створював практичний костюм. Про це він пише у 
своїй книзі «Вдягаючи епоху»: «Я створив цілу колекцію костюмів, котрі скла-
далися з жакета та спідниці з дуже вузькою талією. Ці костюми вдягалися по-
верх корсета… Поділ спідниці мав збиратися фалдами» [11, 59–60]. Автор при-
водить ескіз костюма для прогулянок – однієї з перших своїх моделей [11, 57]. 

У 1901 р. Ж. Дусе запросили до найпрестижнішого будинку моди Чарльза 
Фредерика Ворта. Син прославленого майстра Гастон Ворт зробив йому 
пропозицію у такий красномовний і жартівливий спосіб: «…Будинок Ворта з 
давніх пір вдягає коронованих осіб усього світу та їх придворних. У нас 
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найзаможніша клієнтура, яка тільки може бути, але ця клієнтура носить не лише 
парадні туалети. У наш час принцеси іноді їздять в автобусі, а то й ходять по 
вулиці пішки… Клієнтки запитують прості й практичні сукні. Наша фірма, як 
знаменитий ресторан, де не бажають подавати нічого, окрім трюфелів. Тому 
нам необхідно відкрити «відділ жареної картоплі» [11, 74]. Ось так один з 
найвідоміших модних будинків світу зреагував на нові потреби життя, на 
необхідність поповнення гардеробу зручним функціональним одягом.  

Суттєвим кроком раціоналізації костюма була поява брюк у повсякден-
ному жіночому гардеробі – теж внаслідок впливу Поля Пуаре. Згадаємо, що у 
XVIII – першій половині XIX століття жінки носили брюки лише як складову 
костюма для верхової їзди або як маскарадного костюма, коли вони перевдяга-
лися в чоловіків і навпаки. Ці традиції були розповсюдженими в Європі та 
Росії. В середині XIX століття брюки у вигляді укорочених шароварів (блумерсів) 
з’являються під впливом руху емансипації та першої реформи жіночого одягу, 
активізованої американками А. Блумер і М. Джонс, а також через появу вело-
сипеда, популярності занять спортом, активного відпочинку. Але вони не були 
прийняті як повсякденний одяг.  

На межі XIX–XX століть брюки з’являються під впливом Сходу, але на 
цей раз – вперше за всю історію моди – вони приймаються усіма верствами 
суспільства, і жінок вже не засуджують за їх повсякденне носіння. 

Починаючи з 1909 р. європейська мода значно збагатилася під впливом 
сходу і слов’янської культури внаслідок грандіозного успіху російського балету 
під керівництвом Сергія Дягілєва. Цьому сприяли музика І. Стравінського і 
С. Прокоф’єва, костюми і декорації видатних російських художників Л. Бакста, 
А. Головіна, А. Бенуа, Н. Реріха, надзвичайна хореографія А. Павлової, Т. Краса-
віної, В. Ніжинського. Декорації і костюми постановок «Клеопатри», «Половець-
ких танців», «Псковитянки» 1909 р. та інших балетів надали поштовху до нових 
тенденцій моди. У 1910 р. екзотика сходу підкорила парижан у «Шахерезаді».  

Декорації до балетів і ескізи костюмів зібрані й представлені у виданні 
«Сергій Дягілєв і російське мистецтво» [5] та у виданні О. Васильєва «Костюми 
“Російських сезонів” Сергія Дягілєва» [2]. Ескізи костюмів Л. Бакста стали 
прикладом і джерелом натхнення для ілюстраторів моди: пастельна кольорова 
гама модерну змінилася на контрастні кольорові поєднання, орнаменти і складні 
деталі, розшиті золотом тканини, тюрбани з пір’ями, турецькі шаровари. Мане-
ра Л. Бакста надзвичайно вплинула і на творчість Поля Пуаре, який відвідував 
усі прем’єри Російських сезонів. Він вносить у жіночу моду новаторські 
рішення: категорично відмовляється від корсета, вводить кольорові поєднання 
яскраво-синього з жовтим, ізумрудного з оранжевим, рожевого з жовтим, а та-
кож використовує східні тканини: оксамит, парчу, газ, вишивки сріблом і золо-
том. У 1910 р. П. Пуаре одягнув манекенниць у «східному стилі» – у костюми з 
довгими спідницями-брюками, доповнивши образ тюрбанами. Ці моделі у 
вигляді костюмів для прогулянок і подорожей, а також денних ансамблів Пуаре 
у своїй книзі називає «шальварами».  

У 1911 р. він влаштував грандіозне театралізоване свято «Тисяча і одна 
ніч», де гості були вбрані в яскраві шовкові шаровари, кольорові манто, 
справжні персидські костюми. Під впливом нової моди інтер’єри стали меблю-
вати низькими диванами з численною кількістю маленьких подушок; пластика 
танцю і костюми вражали настільки, що до денних і вечірніх ансамблів дами 
часто вдягали шальвари, які прикривалися спідницею або тунікою. Спідни-
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ця-брюки мали ще одну назву – «танго» – через захоплення танго спочатку Па-
рижем, а потім і усією Європою.  

Хвиля захоплення брюками збігається з етапом реформи костюма – бо-
ротьбою проти носіння корсетів, підтриманої лікарями та їх доводами щодо 
шкідливих наслідків їх застосування. Розвиток фізичної культури як серед пра-
цюючих жінок, так і представниць вищих соціальних верств, став суттєвим 
фактором у розвитку модних форм костюма. На це вказує у дослідженні моди 
XX століття О. Косарєва: «Увійшло у моду займатися гімнастикою, їздити на 
велосипеді, грати в теніс, кататися на роликових і звичайних ковзанах. Для цих 
занять створювалися спеціальні костюми, більш полегшені й зручні у русі. 
Окремі елементи і навіть принципи раціонального спортивного костюма почали 
проникати у повсякденний одяг» [7, 28]. Автор наводить модні ілюстрації, на 
яких представлений практичний одяг початку століття: повсякденні костюми, 
дорожні манто, пальто. Характерними рисами цього одягу є запозичення 
конструкції чоловічого крою, відсутність зайвого декору, практичні тканини, 
зручність у пересуванні.  

Отже, спочатку як одяг для активного способу життя [3], а потім як по-
всякденний, він став засобом виявлення і підкреслювання природної краси ста-
тури і грації руху. Рішення нових форм костюма бачимо в книзі А. Латур 
«Чарівники паризької моди» [8, 288, 291]. Автор називає це сучасною модою на 
костюми із звуженою талією в жакетах і вкороченими спідницями, так що з-під 
них видно взуття.  

Одним з найсильніших засобів розповсюдження модних тенденцій була 
театральна мода. Сценічні костюми демонстрували моду на нові лінії крою, 
зачіски та інші нововведення. Зразками для наслідування були актриси театру 
Сара Бернар, Елеонора Дусе, балерина Айседора Дункан.  

Сара Бернар – одна з перших актрис, яка з’явилася на сцені, а потім і у 
повсякденному житті у чоловічому костюмі. Для театральних ролей «Гамлет» і 
«Орлятко» 1900 р. вона у чоловічих костюмах виразно зображена у художній 
графіці Альфонса Мухи. «Готуючись до нової ролі у п’єсі Е. Ростана «Орлятко», 
Бернар приїхала до Відня і відвідала замок Шенбрунн, де жив син Наполеона. 
Вона розшукувала гравюри із зображенням австрійських солдат у військовій 
формі й навіть зразки тканин, з яких ця форма була зшита» [8, 207]. Костюм для 
Сари Бернар у цій виставі створював Поль Пуаре.  

Чим можна пояснити такий інтерес актриси до чоловічих ролей і до 
носіння брюк у той час, коли це сприймалося революційно? Книга С. Бернар 
«Моє подвійне життя» розкриває не лише цікаві сторінки її життя і творчості, а 
й неповторні риси епохи, характеристики видатних людей і творчих особисто-
стей, з якими актриса зустрілася на своєму шляху. Описаний період, актриса 
називає «…першим етапом свого життя – етапом розвитку фізичних і духовних 
сил» [1, 459]. Мемуари пронизані духом сильної жіночої природи, котрий 
ніколи не допускав посягань на власну свободу. «Роблячи кар’єру як чоловік, 
відмовляючись у той же час бути лише актрисою, нехтуючи насмішками, вона 
займалась живописом, скульптурою, літературою, порушуючи тим самим інте-
лектуальний порядок тієї епохи, якій аж ніяк не властиво різноманіття творчих 
захоплень», – пише у передмові до книги К. Ерманн, наголошуючи далі, що ма-
ло хто з актрис зіграв стільки чоловічих ролей [1, 6]. Отже, там, де мова йде про 
порушення певних стереотипів, про наявність чоловічих рис у характері – це 
обов’язково супроводжується і стилем в одязі, а саме – перевагою чоловічих 
форм костюма.  
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Інтерес до брюк був притаманний і російським жінкам. Поетеса «срібної 
доби» – так іменується період розквіту російської поезії 1880 – 1920-х рр. – 
Зінаїда Гіппіус любила шокувати публіку чоловічими костюмами. Яскравим 
свідченням цього є графічний портрет, написаний Л. Бакстом на папері у 
1906 р., переданий у Третьяковську галерею м. Москви у 1920 р. із колекції 
російського колекціонера і музиканта С. Кусевицького. Історію цього портрета 
розповіла старший науковий співробітник галереї В. Бялик: «Зінаїда Гіппіус по-
зувала у костюмі хлопчика – героя оповідання англійської письменниці Бард-
нед 1886 р., переведеного на сімнадцять іноземних мов, у тому числі і на 
російську – лорда Памплероба. Він – семирічний американець, котрий волею 
долі опинився в Англії. Дізнавшись, що від народження він є лордом, герой по-
водиться демократично і дружелюбно з усіма. Цей золотоволосий хлопчик 
представ перед читачами у чорному бархатному костюмі, у коротких пантало-
нах, у сорочці з мереженим жабо, за модою хлопчиків кінця XIX ст.» [14]. 
З. Гіппіус вбралася у такий костюм. Вона також мала пишну зачіску, але на 
відміну від хлопчика – гордовитий вираз обличчя. Цей портрет у той час був 
скандальним, непристойним не лише через оголення ніг, а й через сам факт – 
перевдягання жінки у чоловічий одяг. У такий спосіб через знаково-смислові 
характеристики костюма сталося певне перевтілення у чоловічу сутність, вира-
жену у вільному поводженні, провокації, розкутій позі, гордовитому погляді.  

У передмові Є. Курганова до книги З. Гіппіус «Живі обличчя» – спогадів 
про чоловіка Дмитра Мережковського, її віршів і автобіографічної прози, наво-
диться характеристика З. Гіппіус: «Поряд із боттічеллевським, світлим, в Зінаїді 
Гіппіус уживався і демонічний, вибуховий початок, схильність до богохульст-
ва, більше того, в ній відчувався виклик спокою налагодженого побуту, 
духовної покірності й смиренню. Загальна гармонійність образу стали не про-
сто зміщеною, – вона вся пронизана трагізмом – суб’єктивним відображенням 
того катастрофічного часу» [4, 8]. Відомими є характеристики її сучасників у 
дусі символізму: її називали «декадентською мадонною», «зеленоокою на-
ядою», зухвалою «сатанесою», «відьмою»… Її літературну спадщину – вірші, 
оповідання, романи, драми, літературну критику, щоденники, мемуари – також 
вирізняє нежіночність та гостроту думки. «Вона штучно виробила в собі дві 
зовнішніх риси: незворушливість і жіночність. Всередині вона не була спокійною. 
І вона не була жінкою» [4, 12]. 

У книзі «На берегах Сени» [9] російська поетеса І. Одоєвцева описує 
життя російських емігрантів (поетів, письменників) у період післяреволюційної 
Росії в Парижі, обрисовує їх індивідуальні особистості у житейському оточенні. 
Є в книзі епізод, присвячений знайомству із З. Гіппіус та Д. Мережковським 
взимку 1925–1926 рр. у Парижі. З ретельного опису З. Гіппіус наведемо фраг-
менти, що дозволяють зрозуміти внутрішні мотиви її зовнішності й поведінки: 
«…вона зовсім не схожа на портрет Бакста…, втім, одним вона все ж таки схо-
жа зі своїм уявним портретом – пристрасним бажанням подобатися, “пробуд-
жувати усюди захоплення”, що пронизує кожен жест, кожне слово» [9, 38]. 
Фраза, яку вона вимовляла багато разів доречно і не зовсім, була «Я не згод-
на!», через свою короткозорість весь час тримала в руках монокль з одним 
склом (його носили старики і снобістські молоді люди, але не дами!); явище 
жінки з моноклем було зовсім немислимим. «Знала я, звичайно, і вірші Зінаїди 
Гіппіус. Вони мені не дуже подобалися своєю безстрасністю і, головне, тим, що 
вона писала про себе в чоловічому, а не в жіночому роді» [9, 36]. Гіппіус 
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підписувалася чоловічим псевдонімом – «Антон Крайній». Це був жорсткий 
критик прози і поезії.  

Отже, зовнішній вигляд і манера поведінки поетеси демонструють зміну 
гендерних установок. Вона дозволяє собі жити за власною мораллю і за влас-
ною модою, котра надавала можливість опанувати недоступні простори і ролі, 
приховувала особистісні смисли – демонстрацію переважання чоловічого нача-
ла, можливість ідентифікації у певній частині суспільства.  

Підводячи підсумки викладеному, можна констатувати, що костюм доби 
модерну був невід’ємною частиною предметно-просторового середовища, а 
рішення нових форм костюма було обумовлено розвитком матеріальної і 
духовної культури суспільства. Поряд з костюмом стилю «модерн» як відгук на 
потреби часу, на зміну суспільного становища жінок, розвивається практичний, 
раціональний костюм, який посів місце в гардеробі й сприяв поступовому роз-
витку одягу з опорою на плечовий пояс. Альтернативою складним формам на 
корсетній основі стали жакети, спідниці й блузи, які носили жінки, котрі пра-
цювали і прагнули підтримати сувору ділову зовнішність, а також представниці 
вищого світу як одяг для прогулянок, візитів, спорту, відпочинку.  

Костюм, незважаючи на потужні кроки щодо раціоналізації костюма, все-
 таки обмежується призначенням повсякденного одягу, не розповсюджується на 
широкий загал споживачів. Це станеться пізніше – після Першої світової війни, 
у творчості Г. Шанель, що і буде предметом дослідження у подальших 
публікаціях автора. 
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ЖЕСТУАЛЬНІСТЬ МОДИ В КОНТЕКСТІ  

НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
 
Мода як культурне мовлення в обрії сучасної культури є важливим інструмен-

тарієм, який потребує свого алфавіту й своєї граматики. В статті розглянуто жестуаль-
ність як певну тілесну комунікацію моди, що має свій власний артикуляційний механізм. 
Жестуальність моди досліджується як невербальний комунікативний акт, обернений як 
усередину тіла людини, так і назовні.  

Ключові слова: мода, жестуальність, жест, комунікація, одяг, культура.  
 
Fashion as a cultural broadcasting in the horizon of the modern culture is the impor-

tant tool, that demanding the own alphabet and the own grammar. In the article it is consid-
ered a gesturality as a certain corporal communication of fashion which has the own 
articulation mechanism. The geastuality of fashion is investigated as the nonverbal commu-
nicative act turned as inside a body of the person, and outside. 

Key words: fashion, gestuality, gesture, communication, clothes, culture. 
 
Явище моди в даній статті досліджується як соціокультурний феномен, що 

за своєю сутністю є тотальною комунікацією. Кожна людина, яка бере участь в 
соціальному житті суспільства, й незалежно від того, приймає вона моду чи про-
тивиться їй, стає агентом модної інформації в культурному просторі. З розвитком 
інформаційних технологій та їх впливом на суспільство особливої актуальності 
набуває розуміння знакової функції моди в контексті комунікативних механізмів. 
Так, в соціальному житті суспільства акт комунікації являє собою процес поши-
рення, обміну, передачі інформації та певний зв’язок, що відбувається за допомо-
гою комунікативних каналів та механізмів. Прийнято вважати, що вербальна 
комунікація здійснюється як взаємодія людей звуковою мовою, що включає в себе 
систему фонетичних знаків (принцип фонетичний та синтаксичний), а невербаль-
на комунікація відбувається без слів, за підтримки рухів, жестів, міміки. Мода й 
одяг, манера одягатися розглядається нами як специфічне культурне мовлення, що 
володіє властивостями, відповідними до комунікативного явища. Як висловлю-
ються автори Джозеф Хіз та Ендрю Поттер, одяг подібний до мови, що має власну 
граматику та синтаксис у вигляді виразних засобів, що можуть шуткувати, робити 
зауваження, використовувати метафори та вживати сленг [24]. Такої думки 
дотримується й М. Люшер в роботі «Сигнали особистості» [18]. Елісон Лур’є в 
роботі «Мова одягу» [17] стверджує, що одяг є словником індивидуума, за допо-
могою якого, до початку словесної розмови між людьми, відбувається розмова 
архаїчною універсальною мовою.  

Досліджень, в яких розглянуто явище моди в контексті культурних комуні-
кацій, існує достатньо: роботи А. Гофмана, Р. Барта, Ж. Дерріда, М. Люшера, 
Е. Лур’є, Ю. Легенького та інших. Проте феномен моди як особливої невербальної 
комунікації, як жестуальність залишається мало дослідженим. Завданням даної 
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статті є виявлення жестуальності моди як певної образної настанови, що має 
свою артикуляцію сенсів, знаків. 

У словнику української мови надано два пояснення слова «жест»: рух тіла 
чи рук, який супроводжує людську мову або замінює її, та вчинок або поведінка 
людини, що викликано певними намірами [22, 522]. Словник Даля надає таке тлу-
мачення слова «жест» (від франц. geste – рух тіла людини): «Німа мова – вимуше-
на чи вільна, що наділена знаками, рухом думок та почуття» [8]. Таким чином, ми 
можемо розглядати жест, по-перше, як повідомлення, змістовну інформацію, по-
друге, як знакове завершене повідомлення, де знак несе певну інформації.  

Досліджуючи нервову систему людей і тварин, Ч. Дарвін спостерігав за 
впливом емоцій на тіло, що відбуваються незалежно від бажання. Так, збудже-
на нервова система може викликати безпосереднє втручання до волевиявлення. 
Вчений вважав, що будь-які рухи тіла людини обо’язково супроводжуються 
душевним станом, що відразу вбачаються в них автентичні, виразні рухи [9]. 
Проте в контексті нашої проблематики ми говоримо не про почуття, а про їх 
зовнішній прояв, як про знак того почуття. За С. Волконським, кожен знак-
поведінка є імітацією проявлення власного тіла, знак-слово – поняттям про знак 
[6]. У свою чергу, Бродецький в роботі «Безмовленеве спілкування в житті та 
мистецтві. Азбука мовчання» наводить поетапне формування знакової системи 
й визначає, що невербальне візуальне спілкування є основною формотворення 
двох знаків «Я» та єдиного знака «Ми», з урахуванням цінності кожної особис-
тості. Важливість такого спілкування розглядається як один з головних шляхів 
ідеальної гармонії спілкування, де кожен існує сам по собі й в той же час разом 
з іншими. Бродецький здійснює поетапне формулювання знакової системи 
жестів в колі культурно-історичного процесу, зауважуючи на відмінності мов-
ного й безмовного знака, яка полягає в тому, що на противагу від першого він 
не втрачає основного значення навіть при втраті контакту з суб’єктом вислов-
лювання, й може стати інформативним знаком для когось іншого. Таким чи-
ном, невербальний знак, жест набуває змісту при кожному його використанні 
[4, 213–216]. 

У дослідженні невербальної комунікації в театрі та живописі Г. Крейдлін 
окремо розглядає жести, використані в образотворчому мистецтві на прикладі 
італійських досліджень щодо нахилу голови на живописних полотнах: «Форма 
знака: голова нахилена вбік, людина приймає позу, де вертикальна лінія, що йде 
від лоба до носа й центру підборіддя, не є перпендикулярною до плечей. Жест 
нахилу голови здавна відносився до одиниць, що виражають значення поступ-
ливості адресату і покірності перед ним, любові і ніжності, до одиниць, що свідчать 
про “відмінності або перепад сили” комунікантів» [12, 47]. Крейдлін висловлює 
думку, що такий багатозначний жест також може вказувати й на бажання 
прихильності, заспокоєння адресата, при цьому символічно зменшуючи свій 
власний ріст і статус. Вчений робить висновок, що залежно від гендерного фак-
тора, соціального та культурного навантаження один і той самий жест може вис-
тупати в різних контекстах. Відбувається певне змістотворення за допомогою 
тілесних рухів, вписаних в простір культури. Тіло людини виступає артикуляцій-
ним механізмом жестуальних артефактів, а жест, в свою чергу, стає артикуляцією 
ідей, думок. Так, в кожній культурі за жестом та його знаком закріплено власне 
значення, що становить значний відсоток невербального спілкування. Існують 
певні словники, тезаурус жестів щодо передачі інформації. 
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У роботі «Мова тіла: природа й культура», присвяченій еволюційним та кро-
скультурним основам невербальної комунікації людини, М.Л. Бутовська проводить 
аналіз двох точок зору щодо невербальної комунікації: у контексті соціальних і 
гуманітарних наук, де, наприклад, Р. Бірдвістел відстоює тезу детермінації мови 
тіла, що формується в межах певної культурної та лінгвістичної групи. Іншу точку 
зору підтримують фахівці природничих наук – етологи, пріматологи, фізіологи, 
психологи: роботи П. Екмана, Я. Ван Хофа, які особливу увагу приділяють біоло-
гічній поведінці людини, де невербальна комунікація виступає схожою й зрозу-
мілою для різних культур. Головна точка зору, якої дотримується в своїх дослі-
дженнях Бутовська, полягає в тому, що мова тіла є результатом тісної взаємодії між 
біологією й культурою [5, 12-13 ]. 

У широкому розумінні проблеми, як стверджує Н. Маньківська, в культурі 
кінця ХХ – початку ХХІ століття відбувається «виснаження мови», загострюється 
інтерес до тілесного, не до вербального, а візуального, пластичного, жестуального, і 
саме тому загострюється питання між реальним, щоденним, сюрреальним, галю-
ціальним, психоделічним, містичним [19, 74]. Мова тіла створює фізичну сферу 
жорстокості, за А. Арто [1], що втілює волю творця, метафізику в душу через 
шкіру, як вопль, крик, жест, знак-ієрогліф. Так, вдається прорватися по інший бік 
мови, вважає Н. Маньківська, до первинного, космічного, здійснити так званий ек-
зорцистський обряд духовного очищення. Тому мова жестів іноді стає натяком, ме-
тафорою, знаком, загадкою або розгадкою.  

Мистецькими напрямками, найбільш популярними в наш час, що викори-
стовують мову жестів тіла, є пантоміма, балет, театр, німе кіно, театр тіней. 
П. Богатирьов в роботі «Знаки в театральному мистецтві» визначає важливість 
жестів акторів для глядачів театру, зауважуючи, що знаки, виражені актором, 
мають подвійне сприйняття. По-перше, завдячуючи жестам, знаки набувають 
життєвої значущості, а по-друге, нагадують, що не можна ототожнювати актора 
з його обличчям, костюмом, жестами, адже це лише знаки, що зображують дію 
[3, 20]. Таким чином, невербальні засоби комунікації, дії, які здійснює актор в 
театрі, лише відіграють певну роль. Ця роль набуває більшої виразності з вико-
ристанням допоміжних засобів, що втілюють задум режисера та актора. На 
особливість рухів рукавів одягу, що використовуються в китайській культурі, 
звертає увагу Г. Крейдлін в роботі Ю. Сорокіна та А. Морковіної, які досліджують 
типи символіки в мові та культурі Китаю [13, 64 – 71]. 

Тетяна Григорьянц в культурно-історичному аналізі феномена пластичних 
мистецтв фіксує тісні тілесні прояви, що являють собою інформацію, яка доповнює 
картину епохи, надає уявлення про її специфіку, про саму людину, про стан її ду-
ховного світу. Феномен тілесності виступає в єдності двох аспектів – внутрішнього 
світу актора і зовнішнього світу – глядацького сприйняття. Відбувається взаємо-
зв'язок, який визначається приналежністю до культурних зразків і процесів кон-
кретно-історичної епохи. Авторка зазначає: «Ефективним засобом встановлення 
процедури рівнозначності, еквівалентизації ідейного змісту пластичного і ху-
дожнього образ слугує мова тіла. Тілесна мова володіє своєю лексикою, що 
включає в себе такі одиниці, як кіни, аллокіни, кінеми. Це дозволяє адекватно 
переводити ідейний зміст художнього образу в його пластичний еквівалент – 
пластичний образ» [7, 11]. 

Павло Флоренський так проблематизував ідею тіла й одягу:  
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«Одяг – частина тіла. В звичайному житті є зовнішнім положенням тіла, 
аналогічно волосяному покриттю тварин і пташиному пір’ю; він накладений на 
тіло напівмеханічно. Я кажу «напів», тому, що між одягом і тілом є відносини 
більш тісні, ніж лише дотик: пронизані більш тонкими шарами тілесної 
організації, одяг частково вростає в організм. В порядку візуально-художньому, 
він є явищем тіла, і собою, своїми лініями і поверхнею, будову тіла він 
проявляє його [23, 112]». Тобто Флоренський говорить про глибинний зв’язок 
бачення єдності одягу й тіла людини, де одяг стає гучним засобом проявлення 
ідеї тіла. Тобто, якщо тілом визнана здатність конкретно відтворювати 
метафізику людської істоти, то одяг стає допоміжним засобом розуміння «суті 
просвітленної людяності». 

Тіло людини в просторі тієї чи іншої культури, як правило, надітий в 
одяг, який є найближчим оточуючим середовищем. Одяг завжди має місця, 
пояси стикання з тілом. Відрізняють три опорні конструктивні пояси (головний, 
плечовий, набедренний), які взаємодіють з тілом людини, існують завжди і за-
лежно від етапів його розвитку та напрямків в моді можуть набувати свого 
домінування. Так, одяг і всі аксесуари стають ніби «розширенням» тіла і зале-
жать від рухів та постави людського тіла в просторі. Ми помічаємо, коли 
відбувається певний кивок головою, й жіночі аксесуари починають рухатися в 
такт з головою, посилюючи такий жест. Коли в Стародавньому Римі імператор 
робив демонстраційний жест лівою рукою, то його волевиявлення супроводжу-
вала тога (вид одягу, шматок тканини до шести метрів, що покривав тіло), по-
силюючи рішення. Звичайно одяг є й особливим регулятивом норми поведінки. 
Вид одягу вимагає від людини того чи іншого типу поведінки, починаючи від 
первісного ладу й по сьогодні. Жестуальність виступає як комунікативна норма 
поведінки, як рамка, обмежена простором культури. Важливою характеристи-
кою жестуальності є демонстрація, повідомлення єдності між тілом і культу-
рою, між тим «Ти», від якого залежить ким є «Я». Таке питання жестуальності 
направлене на зовнішній бік, в простір культури як певне єднання між «Я» і «Ти».  

Жестуальність моди має свій власний артикуляційний механізм, який в 
обрії сучасної культури є дуже важливим інструментарієм, що тільки шукає 
свого алфавіту, правил артикуляції, своєї граматики. В.Л. Глазичев намагався 
знайти в архітектурі літерно-буквену систему, на основі якої можна було б по-
будувати весь набір архітектурних форм, відомих архітектурній історії. Однак 
він знаходить лише п’ять таких літер: стійка, балка, купол, стіна, коридор, але 
п’яти літер недостатньо для побудови «алфавіту» архітектури, бо він не менш 
грандіозний, ніж вербальний світ, що має набагато більше літер. Всі ці 
паралелі, що шукають аналогів слова і в архітектурі, в зображенні, в моді, є до-
сить поверховими, оскільки логоцентризм, який так ретельно розвінчував Жак 
Дерріда, хоч і є настановою християнської та європейської культури, постає до-
сить пізно.  

Архітектура, як і мода, виникла раніше за слово та алфавітно-буквені сис-
теми. Продуктивнішим є семіологічний підхід, в якому реконструюється певна 
граматологія, за Ж. Дерріда, дискурсивні практики [10]. Якщо граматика 
натуральної мови включає в себе фонетику (артикуляцію), графематику (гра-
фемами є літери, ієрогліфи або інші системи запису), морфологію (поєднання 
складів у слові), синтагматику (просторові відносини у слові та реченні), син-
таксис (взаємозв’язок елементів речення), то такі самі аналоги можливі у 
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живописі, архітектурі, в одязі та в інших невербальних практиках. Такого 
підходу дотримуються багато дослідників. Ю. Легенький – в моді, архітектурі, 
Пясківський – у музиці, Ю. Лотман, Р. Барт – в культурі репрезентують 
семіологічний підхід, вважаючи знакові системи тим конструктором, на основі 
якого розбудовується граматика як система, що описує дискурс як певну 
артикуляцію тексту. Як можуть допомогти в інтерпретації моди дискурсивні 
механізми, що прийшли у мистецтвознавство, культурологію, естетику? Що 
вони дають для того, щоб описати віртуальну реальність моди в контексті не-
вербальних практик, невербального дискурсу? Зрозуміло, що прямих аналогій 
мало, найбільш евристичною є аналогія з архаїчним (логографічним) письмом, 
що представлено в книзі «Система моди» Ю.Г. Легенького, Л.П. Ткаченко 15. 
Тут мода порівнюється з довербальною практикою, з консонантним письмом, 
що описує структури, які мають лише приголосні літери. Беруться пучки при-
голосних, поєднуються і, таким чином, структурується певна інформація як 
аналог предметного ряду. Система детермінативів (допоміжних елементів), що 
характеризується як певні означальні, які описують моду як досить архаїчну 
практику, допомагає репрезентувати дискурс у контексті до-буквеної системи 
артикуляції. «Для модельєра найважливішим є тіло, – говорить Ю. Легенький, – 
його жестуальність, як своєрідний текст. Жест несе в собі інтенції тілесності, і 
для того, щоб оволодіти жестом через образи тіла і тілесну схематику адеквацій 
моди, потрібно уявлення про ціле, про текст як артикуляційну та спів-буттєву сис-
тему комунікації. Текст-простір, текст-людина, текст-модель – це послідовне зчиту-
вання інформації» [14, 113]. Таким чином, вчений вводить нас в простір тієї 
культури, в якій відбуваються мода, її творення та функціонування.  

Важливим в нашому дослідженні є жестуальність як певне тілесне «письмо» 
моди, як розчинений простір тіла, обернений як у середину тіла, так і назовні. 
Відбувається екстраверсія та інтраверсія тілесної артикуляції моди, тілесна транс-
гресія. Так, екстраверсія проходить як артикуляція, направлена на єдність культу-
ри й людини, як її соцілізація. В моді це проявляється як бажання до соціальності 
та прийняття, що диктує певну поведінку та норми. Артикуляційні засоби, направ-
лені в простір культури, варто розглядати як жанри моди (от кутюр, прет-а-порте, 
фірмовий) [25], як спосіб відкритості та соціальної адаптованості. Ще одним 
механізмом артикуляції моди є комунікативні технології створення іміджів [25], 
брендів моди в контексті того чи іншого жанру культуротворчості, символізуючи 
та провокуючи іншу реальність. 

С. Волконський писав, що кожна людина є центром уявного кола, де вона 
є відправним пунком власних виявів і кінцевим пунктом власного сприйняття, а 
ще існує центр в самому собі як спокійна рівновага [6]. Діяльність фізична чи 
духовна відбувається лише в цих напрямках, тому ще одним артикуляційним 
механізмом жестуальності моди є інтраверсія як занурення у власний світ уяви 
та роздумів. Саме прояв тілесного «письма» через власні бачення та сприйняття 
світу свідчать про ті тілесні трансгресії, що відбуваються в моді ХХ століття. Три-
валий час одяг був одним з головних засобів індентифікації статі та соціального 
стану його володаря. Починаючи з часів Першої світової війни, коли жінкам дово-
дилося працювати й виконувати важку роботу нарівні з чоловіками, коли виникали 
феміністичні рухи (наприклад Жорж Санд – французька письменниця, яка у ХІХ 
столітті одягала брюки), коли активно популяризувалася східна культура (колекції 
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Поля Пуаре – «Тисяча друга ніч, або святкування по-персидські», 1911), в моду, як 
прояв рівності й зручності, стали входити елементи чоловічого гардероба. В 1930 р. 
відома кіноактриса Марлен Дітрих знялася у фільмі «Морокко» режисера Йозефа 
фон Штернберга в чоловічому одязі. У ці ж роки Коко Шанель стала першим ди-
зайнером, яка спроектувала й запропонувала жіночі брюки для прогулянок на 
вулиці, відпочинку й занять спортом [20]. Так, поява в європейському жіночому 
гардеробі аналогу чоловічих брюк (бо на сході це був звичний елемент жіночого 
одягу) стала символом втілення переживань масового інстинкту, як тілесне пере-
живання внутрішньої реакції.  

Дизайнер, майстер, кутюр’є передає власні переживання через пластику, 
образотворення та формотворчі настанови. Таким проявом внутрішнього світу 
Коко Шанель стала її легендарна чорна сукня (1926 р.), найвідоміша модель ХХ 
століття [11]. Якщо спробувати виявити артикуляційний механізм як відтворення 
внутрішнього, підсвідомого, що спонукало її діяти й творити, то ми побачимо 
трагічну долю маленької дівчинки, яка виховувалася в притулку при монастирі. 
Саме уніформа монахинь стала в її житті важливим підсвідомим, проявом фор-
мотворчих настанов в колекціях, в більш зрілому віці. Внутрішні переживання, 
бачення контрастного чорного та білого як в одязі, так і взагалі в житті, як чіткі 
конструктивні лінії вбрання монахинь, проходять крізь всю творчість Шанель й 
стають чуттєвим маніфестом жестуальності маленького тіла. З’являється ба-
жання створити новий одяг, жіночніший та елегантніший, але створює вона но-
ву «уніформу». Чорна сукня від Коко Шанель з її варіаціями стає свого роду 
«уніформою гарного смаку» для багатьох жінок ХХ та початку ХХІ століття. Таке 
жестуальне волевиявлення французької жінки зуміло поєднати аристократичні й 
демократичні вподобання жінок в усій європейській моді й означило подальший 
шлях розвитку моди. 

Особливої уваги також заслуговує творчість Крістіана Діора, його алфавітно-
буквена концепція творення силуетів одягу, захоплююча та вражаюча. К. Діор на-
магався створити певну символічну мову моди, що могла б відтворювати внут-
рішню азбуку формотворення та образотворення. Його творчість, направлена на 
оспівування жіночого тіла, була прийнята більшістю шанувальників, адже всі нав-
коло були стомлені та змучені війнами, злиденністю та горем. Проте Діор не про-
понував повернутися в минуле, з його важкими і жорсткими формами та 
корсетами, а запропонував нову лінію одягу, яка створювала жіночу архітектуру 
тіла. Так майстер власною мовою творця передав підсвідоме прагнення більшості 
жінок залишатися об’єктом захоплення та мрій. Прагнення створити невер-
бальну систему знаків, що позначалася на силуетних формах колекції одягу, 
спонукало до появи в 1954 р. лінії одягу, позначеною назвою «Н», де лінія плеч 
та стегон була на одному рівні, в 1955 р. – лінії одягу «Y», що визначалася си-
луетом трикутника, та вже після смерті кутюр’є лінії «А» з рівномірним розши-
ренням силуету, де горизонталь слугувала заниженою лінією талії [20]. Крістіан 
Діор використав структурну динаміку алфавітного коду і переніс його на вияв-
лення жестуальності в лініях одягу.  

Як принцип трансгресії, тілесних імплікацій, як прояв внутрішнього 
сприйняття та перживанння світу можна прослідкувати в творчості Джані Вер-
саче, з його вертикальними розрізами на сукнях, як прояв чоловічого бажання 
(колекція 1994 р). Тут жестуальність проявляється через пластичне рішення в 
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одязі: оголити тіло за рахунок спрямованого напрямку руху очей вздовж 
розрізів на вузьких, довгих сукнях. Одяг Версаче завжди був зухвалий, яскра-
вий, як і саме життя майстра. Він не приховував своїх уподобань до чоловічої 
статі й тому одяг, створений для чоловіків, був також особливий, виразний, 
розкішний [20]. Нетрадиційна орієнтація, прихована глибоко в таїнах, відтворює-
ться як артикуляція образів, іміджів в творчості й інших дизайнерів (Ів сен Ло-
рана, Дольче і Габбана, Жана-Поля Готьє, Тома Форда тощо). Прояв жесту 
може належати як до вродженого, так і до надбаного, але цього питання ми не 
торкаємосі, оскільки нам важливо бачити й правильно трактувати різні прояви 
модних інтенцій. На сьогоднішній день словника кінесетики (один з видів 
невербальної комунікації) моди не існує, тому наші припущення мають підля-
гати детальному опрацюванню. 

Якщо попередній розгляд жестуальності феномена моди ми розглядали як 
приналежність та єднання, то варто також зупиниту увагу на жесті як на 
протесті, як на внутрішньому волевиявленні та не прийнятті, відчудженні, яке 
може відбуватися як на психологічному, культурному, так і на соціальному 
рівні. До такого самовираження можна віднести субкультурні течії та мистецькі 
практики моди ХХ – початку ХХІ століття. Внутрішня боротьба, неспокій, не-
сприйняття світу відбувається за рахунок відмови від усталених естетичних по-
нять краси та гармонії, норм поведінки, прагнення втечі від реальності тощо. 
Такі внутрішні руйнівні процеси спричинюють пошук нових ідеалів, образів, 
кумирів, сенсів життя та вирішення різних культурних питань. До таких течій 
відносяться хіпі, панки, готи, емо, кібер-готи та інші. Крім відчуждження від 
світу в таких субкультурах існує й прагнення до єднання, поширення та розпов-
сюдження своєї ідеології і залучення до своїх рядів нових прихильників. Вони 
створюють власну моду, імідж, особливі артикуляційні механізми, ритуали, які 
зрозумілі лише колу приналежних до даної субкультури. В цьому випадку 
відбувається подвійна жестуальність, направлена як назовні, в культуру (зовніш-
ній вигляд кричить, протестує, розповідає всім про ідеологічне ставлення, залу-
чаючи до комунікації, та жестуальність), так і всередину як волевиявлення 
внутрішнього стану, суму, небажання, протесту, пошуку. Таким чином, жес-
туальність модної течії в субкультурному просторі забезпечує особливий стан 
людини, моделює ту чи іншу манеру її поведінки, породжує нові образи, знаки 
та змісти в культурі.  

Жестуальність є дуже важливим артикуляційним, дискурсивним механізмом, 
характерним для моди взагалі, але особливих ознак вона набуває в останні десяти-
ліття ХХ століття. Проблема волевиявлення тіла, жестуальності як невербальної 
комунікації в моді створює нові образи, силуети, нові формотворчі настанови, що, в 
свою чергу, диктуються та поширюються засобами комунікативних технологій. 
Жестуальність позбулася клішованих архаїчних ознак, як це було в ранніх архаїч-
них культурах, та успадкувала скульптурний, пластичний, космологічний досвід 
культури. Ця жестуальність фіксується в ейдосі, в іконі, в зображенні, у віртуаль-
ному світі, стає пластичним світом, що трансформується за допомогою різних ком-
п’ютерних технологій, що входить у круговорот простору людини як симулякр, 
бренд, як цілісність інформації, представлена на екрані в найрізноманітніших мис-
тецьких і зображувальних практиках. 

 



 253 

Література 
 
1. Арто А. Театр и его Двойник / Антонен Арто; [пер. с франц.; сост. и вступ. статья 

В. Максимова; коммент. В. Максимова и А. Зубкова]. – СПб.: Симпозиум, 2000. – 440 с. 
2. Барт Р. Система Моды. Статьи по семиотике культуры / Ролан Барт; [пер. с 

франц., вступ. статья и сост. С.Н. Зенкина]. ─ М.: изд-во им. Сабашниковых, 2003. ─ 512 с.  
3. Богатырев П.Г. Знаки в театральном искусстве / П.Г. Богатырев // Труды по зна-

ковым системам / Отв. ред. З. Минц. – Тарту: ТГУ, 1975. – Т. 7. – С. 7-36. 
4. Бродецкий А.Я. Внеречевое общение в жизни и в искусстве. Азбука молчания / 

А.Я. Бродецкий. М.: Высш. шк., 1999. – 324 с. 
5. Бутовская M.Л. Язык тела: природа и культура / М.Л. Бутовская // Эволюционные 

и кросс-культурные основы невербальной коммуникации человека. – М.: Научный мир, 
2004. – 440 с. 

6. Волконский С.М. Выразительный человек / С.М. Волконский. – СПб.: Типография 
«СИРИУСЪ», 1913. ─ 268 с. 

7. Григорьянц Т. А. Культурно-исторический анализ феномена пластических ис-
кусств: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. культурологии: спец. 24.00.01 «теория 
и история культуры» / Татьяна Александровна Григорьянц. – Кемерово, 2004. – 20 с.  

8. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского язика: [в 4 т.]. [Электронный 
ресурс]. – СПб., 1863–1866. – Режим доступа:  
http://mirslovarei.com/content_dal/zhest-8073.html (07.02.13). – Название с экрана. 

9. Дарвин Ч. О выражении эмоций у человека и животных / Чарльз Дарвин. – СПб.: 
Питер, 2001. – 384 с: ил. – (Серия «Психология-классика»). 

10. Деррида Ж. О грамматологии / Жак Деррида; [пер. с франц. и вступ. статья Н. Ав-
тономовой]. − М.: Ad Marginem, 2000. − 740 с. 

11. Ермилова Д. История домов моды / Дарья Ермилова – М.: АСАDEMA, 2003. – 287 с. 
12. Крейдлин Г.Е. Невербальная коммуникация в театре и живописи / Г.Е. Крейдлин / 

Alatoo Academic Studies // International Ataturk Alatoo University. – Bishkek, KYRGYZSTAN. – 
Vol 3. – № 1. – 2008. – С. 40–50. 

13. Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика. Язык тела и естественный язык / 
Г.Е. Крейдлин. – М.: Новое лит. обозрение, 2002. – 581 с. 

14. Легенький Ю. Г. Дизайн одягу / Юрій Григорович Легенький: посібник. ─ К.: 
КНУКіМ, 2008. ─ 374 с. 

15. Легенький Ю., Ткаченко Л. Система моди: культурология, естетика, дизайн / Юрий 
Легенький, Леся Ткаченко. − К.: ГАЛПУ, 1998. – 224 с. 

16. Лотман Ю.М. Избранные статьи: [в 3-х т.]. – Т.I.: Статьи по семиотике и тополо-
гии культуры / Юрий Лотман. – Таллин, Александра, 1992. – 472 с. 

17. Lurie Alison. The Language of Clothes / A. Lurie. ─ London: Bloomsbury, 1981. ─ 217 с. 
18. Люшер М. Сигналы личности / Макс Люшер // Магия цвета. – Харьков: АО Сфера, 

1996. – 432 с. 
19. Маньковская Н.Б. Хронотипологические этапы развития неклассического эстети-

ческого сознания. [Электронный ресурс] // Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда. Вып. 1. – М.: 
ИФРАН, – 2005. Режим доступа:  
http://iph.ras.ru/page52503979.htm (07.02.13). – Название с экрана. 

20. Мода и стиль. Современная энциклопедия. – М.: Аванта, 2002. – 476 с. 
21. Сорокин, Марковина И.Ю. Типы китайской символики в языке и культуре / 

Ю.А. Сорокин, И.Ю. Марковина // Этнопсихолингвистика (ред. Ю.А. Сорокин). – М.: Наука, 
1988. – С. 64 – 71. 

22. Словник української мови: Академічний тлумачний словник (1970—1980) [Елек-
тронний ресурс] // Словник української мови: [в 11 т.]. – Т. 2, 1971. – С. 522. Режим доступу: 
http://sum.in.ua/p/2/522/2 (07.02.13). – Заголовок з екрану. 

23. Флоренский П. Иконостас. Избранные труды по искусству / Павел Флоренский. – 
СПб.: Русская книга, 1993. – 366 с. 

24. Хиз Дж., Поттер Э. Бунт на продажу // Джозеф Хиз, Эндрю Поттер ; [пер. с англ. 
Д. Скворцов]. ─ М.: Изд-во «Добрая книга», 2007. ─ 456 с. 

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

 



 254 

УДК 792.01 Алла Олександрівна Медведєва 
кандидат мистецтвознавства 

Київського національного 
університету культури і мистецтв 

 
ПРОБЛЕМИ ЗНАЧЕННЯ МАСОК У КОНТЕКСТІ ЗМІНИ 

КУЛЬТУРНИХ ЕПОХ, ІНВЕРСІЯ ІХНЬОГО СМИСЛУ 
 
У статті розглядаються теоретико-методологічні засади використання маски 

майстрами сценічного мистецтва у різні історичні періоди, походження терміна «мас-
ка», його значення у театральній діяльності митців сцени як культурно-мистецького 
феномена.  

Ключові слова: маска, театральне мистецтво, образ, режисер, актор. 
 
The article examines the theoretical and methodological bases of using masks 

masters of performing arts in different historical periods, the origin of the term «mask», its 
importance in the theatrical artists of the scene as a cultural and artistic phenomenon. 

Key words: mask, theater’s art, image, director, actor.  
 
У широкому спектрі створення сценічного образу ігрова сценічна маска 

займає одне із провідних місць. Відтворена у видовищно-масових та театраль-
но-сценічних формах, вона засвідчила свою значимість у часи політичних ката-
клізмів, соціальних змін та кризових зламів громадського буття. В умовах 
політичної активності, яку нині переживає українське суспільство, ідея сценіч-
ної маски актуалізується у пошуках змістовного, адекватного часові образу. 
Невід’ємна від різноманітних форм та жанрів сценічного дійства маска є бага-
тофункціональним, універсальним, багатоваріативним засобом утілення ідей, 
змінність яких потребує оперативного аналізу – і оглядово-критичного, і систе-
мно-наукового. Проблеми значення масок в контексті зміни культурних епох, 
інверсія їхнього смислу, що є постійною частиною історичного процесу розви-
тку сценічного мистецтва, і досі знаходиться в орбіті актуальних культурологі-
чно-мистецтвознавчих питань від доби античності до сьогодення.  

Здатна відобразити будь-яку емоцію, відтворити як узагальнений, так і 
індивідуалізований сценічний образ, маска привертає увагу не лише теоретиків 
культури та мистецтва, а й практиків – провідних драматургів, режисерів, арти-
стів. Практика звернень сучасних діячів сценічно-театрального мистецтва до 
маски як традиційного елемента ритуалів, площадкових дійств і містерій, кла-
сичного театру з метою надати їй незвичних, іноді непритаманних функцій ста-
новить суперечливий і недостатньо вивчений процес, що, у свою чергу, 
зумовлює потребу сучасного розгляду означеної проблеми. 

Наявні наукові праці посідають вагоме місце в теорії й історії світового 
західноєвропейського, російського, українського сценічного мистецтв, театра-
льних постановочних систем, ігрових технік: М. Абалкіна, А. Авдєєва, М. Акі-
мова, А. Баканурського, Ю. Барбоя, Ж.-Л. Барро, А. Бобильової, І. Богданова, 
Г. Бояджієва, С. Боянуса, Е. Бутенко, Б. Варнаке, Г. Вільсона, С. Волконського, 
А. Гвоздєва, С. Гіппіуса, В. Головні, Б. Голубовського, М. Горчакова, Є. Гро-
товського, М. Гундзі, А. Дживилегова, Ю. Дмітрієва, Н. Донченко, М. Євреї-
нова, К. Жигульського, В. Зайцева, Д. Каллістова, О. Клековкина, С. Клітіна, 
П. Когана, В. Колязина, О. Конникова, Е. Крега, К. Леві-Стросса, Л. Мархасьова, 
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С. Мокульського, М. Молодцової, С. Образцова, А. Піотровського, Є. Полякова, 
О. Рубба, Й. Хейзінга, Г. Емихена та інших. Нові можливості для застосування 
акторської маски потребують аналізу складної мови її зовнішніх виразників, 
видовищних форм, уточнення і перегляду сталих уявлень, а також значення ма-
ски, її ролі в сучасному культурно-мистецькому просторі – у традиційному 
(сценічно-театральному), і в новітньому (екранно-телевізійному). 

Феномен маски привертав увагу дослідників вже за античних часів. Так, 
до питань виникнення драматичного мистецтва, його витоків, розвитку та місця 
в античному суспільстві звернувся видатний грецький філософ Аристотель (384 
до н. е. – 322 до н. е.). Розглядаючи основоположні категорії культури у творі 
«Поетика», який вважають першим в історії узагальнюючим твором з естетики, 
він сформулював тогочасні наукові уявлення про театр та творчість актора. На 
прикладі театру Давньої Греції, який розглянув шляхом аналізу новацій Есхіла 
та Софокла, він представив сценічне дійство у єдності всіх його компонентів, 
одним з яких назвав маску. Такий розгляд маски показує її надзвичайно важли-
ву роль та місце в сценічно-театральному дійстві, починаючи з етапів станов-
лення античного театру. Саме у ньому маска набуває якостей головного засобу 
театрально-сценічної виразності, важливих для професійної акторської практи-
ки та водночас жанрового розподілу тогочасної драми – трагедії і комедії. Саме 
маска, наполягав Аристотель, визначає їх особливості, впливає на «оцінки яко-
сті виконання» і «характер» твору, де, зокрема, характер є те, на основі чого 
глядачі визначають «якості діючих осіб».  

Протягом багатьох століть маску використовують у театральній практиці 
Заходу та Сходу. Важливе значення сценічна маска має у східних народів, де її 
використовують у практиці японського театру Но, індонезійського театру Ва-
янг, у китайській Чао-опері, театрі ритуального військового танцю чхау в Індії, 
у сатиричній драмі Мачо Ратон у Нікарагуа. І якщо на Сході в її застосуванні на 
сцені переважають традиційні прийоми, то на європейській сцені маска, яка та-
кож тривало застосовувалася, в останнє століття зазнала істотних змін як за фо-
рмою, так і за виражальними засобами. У сучасному європейському театрі роль 
маски не обмежується підкресленням лише зовнішньої виразності (грим, мімі-
ка, пластика тощо). Спрямована на розкриття характеру персонажа, його пси-
хології, питомо самої «конструкції» образу, сценічна маска від 20-х–30-х рр. 
ХХ століття отримала нові інваріантні різновиди у вигляді соціальної маски, 
маски commedia dell’arte, народної (вертепної) маски, зооморфної маски, які 
розвинули та продовжили її давні традиційні форми.  

Одним із базових питань в історії сценічно-театрального мистецтва є по-
ходження терміна «маска». Як свідчать дослідження, така назва походить з 
французької мови, де слово masque від італійської maschera (або іспанської 
máscara та арабської maskharah  означає «блазень», «людина на маскараді») та за 
її предметним утіленням є накладкою на обличчя з будь-якого матеріалу з від-
повідними лицевим формам вирізами. У різних мовах її відтінки етимологічних 
значень несуть у собі своєрідне ментально-етнічне забарвлення, що показує ха-
рактерні особливості сприймання маски у різних етно-культурних середови-
щах. Такі певні особливості передає значення слова мashаra арабською, яке 
означає «робитися смішним», «жартувати», «кепкувати», у той час як у росій-
ській мові маска є синонімом слів «морда», «личина», «бешиха» [7, 207–213]. 
Водночас варто підкреслити, що обидва наведені варіанти тлумачення слова є 
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близькими фольклорно-етнографічному сенсу маски, де маска – головний атри-
бут гри, карнавалу, народного свята [8, 226, 78].  

Варто підкреслити, що у театральному мистецтві поняття «маска» також 
має кілька значень. Так, під маскою розуміють: а) відповідний сценічний пер-
сонаж, який сприймається в цілому, – з особливим костюмом, пластикою, голо-
сом; б) один із засобів драматургії щодо типізації та змальовування героя 
сценічного дійства, де він постає як схематичний, узагальнений, сталий тип, з 
певною поведінкою та конкретними рисами характеру, визначальними щодо 
пов’язаного з ним сюжету; в) символ, емблему, логотип, бренд сценічного мисте-
цтва. Такі визначення маски відповідають основним напрямам її сучасного роз-
гляду та аналізу в театрознавстві, загальному мистецтвознавстві та культурології.  

Маску як атрибут сценічного мистецтва, який завдяки своїй архетипності 
та фіксованості вічного, підсилює ефект присутності і дієвості естетичного зна-
ка на глядача, розглянув дослідник А. Баканурський. У своїй праці він зверта-
ється до маски для відкриття нових форм її застосування [4]. Однією із 
провідних ідей його роботи є думка про те, що від зародження маска має ознаку 
театральності не тільки у розумінні певного архетипу культурних традицій, а й, 
що не менш важливо, символу своєрідної роздвоєності, притаманного ігровому 
процесу в театрі. Дослідник наголошує на тому, що початковий у багатьох мо-
вах термін «маска» в процесі її застосування трансформувався у категорію 
«особистість», яку не знають деякі достатньо розвинуті європейські культури. 
Так, давньогрецьке prosopon початково означало маску, якою було закрито об-
личчя актора, а згодом і роль, яку він виконував. Філософи визначили цим тер-
міном соціальну сутність людини. Латинська persona також застосовувалася на 
початку лише у значенні театральної маски, а пізніше стала застосовуватися до 
людини [4, 66]. Термін persona, робить висновок А. Баканурський, у середньо-
вічній латині пройшов приблизно таку ж еволюцію. Отже, маска в театрально-
ігровому аспекті діяльності людини етимологічно виявляється набагато стар-
шою, ніж поняття «особистість». Парадоксальним висновком автора є думка 
про те, що різноманітні прояви індивідуального й суспільного буття являють 
собою безперервний театрально-ігровий акт. Такий підхід дає можливість ви-
явити грані людського життя, світу, культури як видовища, де маска посідає 
одне з головних місць у виразних засобах. Отже, маска «акумулює» віковий до-
свід пращурів, об’єднує навкруги себе соціум під час свят, театралізовано-
ігрових дійств, обрядових народних гулянь, сценічних видовищ, має важливий 
зміст і під час церемоній. 

Маску як культурно-мистецький феномен, який існував не тільки у висо-
корозвиненому суспільстві, а й в архаїчному, розглядає М. Акимов. Дослідник 
відстежує виникнення маски, її міфічні та ритуальні витоки, які походять від 
сакрального маскування первісних людей. Саме вони винайшли, а відтак, стали 
творцями унікального феномена-символу, який належить до одного із найдав-
ніших в історії світової культури. Від первісного до сучасного постіндустріаль-
ного простору, стверджує автор, існувало багато різних форм та засобів застосу-
вання маски, які задовольняли і продовжують задовольняти конкретні потреби 
людини: пізнавальні, інформативні, естетичні, соціальні, виробничі. Окрім того, 
масці належить особлива здатність створення певної індивідуальності, що дося-
гається перевтіленням, тобто тимчасовою зміною особистості, де постійне зо-
браження дозволяє її носію змінити, з одного боку, традиційне сприйняття часу 
та простору, а з іншого, власної особи. Ця поліфункціональність та полівалент-
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ність маски спричинила її активне використання як особливого засобу у худож-
ньо-творчій діяльності, особливо на театральній сцені. Саме ці якості маски за-
безпечили згодом і її власне, особливе місце на естраді. Відтак, історія 
світового сценічного мистецтва як художньо-творча діяльність від її прадавніх 
форм і до сьогодення є історією маски: до цього спонукало її походження та 
трансформація протягом століть аж до нашого часу [3; 7]. 

Важливі положення вміщують також дослідження, присвячені етапам 
розвитку театру та водночас маски, яка є одним із його основних та незмінних 
елементів. 

Так, театр у первісному суспільстві, ґенезу його ранніх форм, зокрема ма-
ски в ньому, розглядає А. Авдєєв [1]. Автор надає масці особливе місце у про-
цесі ігрового перевтілення. Зробивши порівняльний аналіз використання маски 
первісними народами та митцями сценічного мистецтва, А. Авдєєв зазначає, що 
цей знак має єдине коріння з історичним минулим. Значний науковий інтерес 
викликає також ідея А. Авдєєва щодо стійкості традицій, які, незважаючи на іс-
торичний розвиток маски як певного художнього засобу, утрималися у сучас-
ному сценічному мистецтві. Такий висновок дає змогу розглядати застосування 
маски в театрі і на естраді як явище, формування та розвиток якого відповідає 
певним історичним закономірностям, адже «без перебільшення можна сказати, 
що ми не знаємо в історії театру жодної системи, де б актор не звертався до по-
дібної форми перевтілення, до того часу поки маска не була замінена театраль-
ним гримом» [1, 80]. 

Варта уваги також запропонована А. Авдєєвим типологія масок, створена 
за критеріями способу їх одягання, а також за кількісними показниками. Серед 
перших він вирізняє такі типи: маски-наголовники, які носять на голові; маски-
налобники, які прив’язують до лоба; маски-голови, які закривають верхню час-
тину голови або покривають її повністю; маски-личини, які одягають на облич-
чя. Окрім того, дослідник виділяє: маски-костюми, де маска безпосередньо 
пов’язана з вбранням; типи масок, які носять у руках, та масок, які одягають на 
пальці рук, тощо [1, 82]. У всіх зазначених випадках, наголошує науковець, 
призначення маски не змінюється: вона перетворює суб’єкта у зображувану ма-
скою істоту, тварину, людину, духа. Як відзначав А. Авдєєв, маски також поді-
ляються за кількісними показниками: індивідуальні, тобто такі, що розраховані 
на маскування однієї особи-персонажу; парні, які носять два артисти разом, на-
приклад китайські, японські, в’єтнамські леви; колективні, як-от маска з району 
р. Сеник у Новій Гвінеї, яку надягають одночасно не менш 15 людей, або у Ки-
таї деякі святково-сценічні зооморфні екземпляри.  

Окрім того, важливим для дослідження маски має також розгляд А. Авдєєвим 
етапів розвитку сценічного мистецтва та маски як засобу виразності, його ідейно-
емоційного впливу, однієї з головних ознак мистецької творчості [2]. Дослідник 
акцентує на знаковості маски, її сакральності у минулому та водночас нової мо-
дерної «сакралізації» [2], адже входження маски до системи театральних засобів 
супроводжувало набуття нею ознак міфологізму, символу, а також конкретної ху-
дожньої форми у власному значенні театру масок.  

Варто наголосити, що такий напрям узагальнень є досить поширеним: су-
часні дослідники звертають увагу на філософсько-семантичні, клішовані ознаки 
маски, завдяки яким виконавець не відсторонюється (чи не віддаляється), а, на-
впаки, наближається своєю точністю прочитання, архетипністю (від грец. άρχή 
(arche) – початок і грец. τυπος (typos) – тип, образ; прототип, проформа), а отже, 



 258 

й культурною глибинністю співпереживання до тих, хто емоційно сприймає 
урочистість свята. Саме таку ідею, зокрема, висловлює Є. Гротовський [6], який 
звертає увагу на те, що, наприклад, ритуал та його символіка є однією із старо-
давніх форм передачі інформації та уявлень про систему цінностей, які переда-
вали на відстань та у часі у живій ігровій формі, а маска в такому контексті – 
одним із постійних символів і інструментів ритуалу, який отримав значення ви-
значального в античному театральному мистецтві.  

Примітно, що такі дослідження явища маскування, проведені на початку 
ХХ століття, залишаються актуальними в умовах широкого вивчення значного 
кола питань у ділянках соціокультурних процесів. Це підтверджують сучасні 
підходи до тлумачення можливостей маски як виразного засобу, здатного відо-
бразити подію, обставини, випадок, явище, факт, у тому числі їх моделі, що є 
своєрідним «екраном», кодує смисл. Включення маски у систему життєдіяльно-
сті відповідного етносу віддзеркалює нескінченний набір її функцій та функці-
ональних зв’язків у фольклорних і нефольклорних явищах. Досягнення маскою 
ознак карнавальності, розважальної змістовності при збереженні рудиментів 
минулого, коли в обрядових іграх, святкових дійствах народ вирішував екзис-
тенціальну проблему життя і смерті, віддзеркалює особливості її діалектики. У 
такому зв’язку глибинний зв’язок з пародією, гротеском у цілісному загалі смі-
хової культури є одним із напрямів сучасного наукового осмислення маски. 

У другій половині ХХ століття, коли гуманітарне знання піднялося до рі-
вня культурологічних узагальнень, отримав своє наукове визначення і новий 
етап у вивченні театральної маски. Основні положення нового наукового ба-
чення були сформовані у межах літературознавства, зокрема у запропонованій 
М. Бахтіним (1895–1975) філософсько-мистецтвознавчій системі аналізу мисте-
цьких процесів [5]. Праця М. Бахтіна, присвячена творчості Франсуа Рабле і 
народній культурі Середньовіччя та Ренесансу, не тільки підсумувала розробки 
вітчизняних теоретиків культури – П. Богатирьова, Л. Пінського, А. Піотровського, 
В. Проппа, Ф. Фрейденберга та західних – Р. Генона, Дж. Фрезера, Й. Хейзінга, 
а й узагальнила їхній науковий досвід. Її суттєвою ознакою є зіставлення зна-
чення маски в традиційній народній культурі і новітніх ідейно-стилістичних 
утвореннях, як-от у романтизмі. За М. Бахтіним, маска, як елемент народної 
сміхової культури, має важливий ігровий початок з обрядово-видовищних 
форм, створює вигаданий аспект світу і людських відносин. З позицій істориз-
му, у розумінні духовного життя минулого М. Бахтін заглибився у форми та 
символи народних карнавальних гулянь і театралізованих дійств, виявивши сві-
тоглядні основи сміхової культури, причому поняття «карнавал» він застосував 
до багатьох явищ культури, визначивши роль карнавальної традиції, тобто тра-
диції маскування, у різних сферах суспільної свідомості. Стверджуючи, що ка-
рнавальні форми близькі до художньо-образних, а саме – театрально-видовищних, 
автор зазначеного наукового твору теоретично обґрунтував сутність культури 
як пограниччя між мистецтвом і життям. Розвиваючи ідею конфлікту між офі-
ційною та народною культурою, М. Бахтін проаналізував зміст середньовічних 
офіційних свят і виявив нашарування на сталому стабільному світогляді (при 
ствердженні його вічності) вольностей тимчасової відміни ієрархічного устрою, 
скорочення будь-яких дистанцій між людьми, дозволу вільних фамільярних ко-
нтактів як явища соціального порядку, а саме – заперечення соціальної нерівно-
сті. Важливим висновком М. Бахтіна стало визначення найхарактерніших рис 
карнавальної театралізації образу, дуалістично спрямованого до протилежних 
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начал – народження й смерті, верху та низу, хвали та лайки, ствердження й за-
перечення, трагічного і комічного. Варто підкреслити, що всі ці елементи є 
конструктивними складовими сценічного дійства. Завдяки виходу праці М. Бахтіна, 
теорія свята як сміхової сторони середньовічної культури, стала об’єктом наукових 
досліджень істориків, філософів, культурологів, мистецтвознавців.  

Такий напрям новітніх теоретичних розробок змісту маски базувався та-
кож на широкому практичному матеріалі, адже саме у ХХ столітті роль та місце 
маски були суттєво переосмислені, теоретично обґрунтовані, розвинуті та ви-
пробувані на практиці в європейському, значимо у радянському – російському 
та певною мірою, українському театрі. Спостереження щодо особливостей за-
стосування маски у професійній сценічній діяльності та використання такого 
досвіду, отриманого безпосередньо на сцені, сформувало цілий напрям у світо-
вому сценічно-театральному мистецтві ХХ століття. Особливо показовою у та-
кому сенсі була практика режисерів-реформаторів європейської сцени, які 
використовували маску у театральних постановках, експериментуючи з нею.  

Показово, що виразні можливості маски цікавили режисерів різних на-
прямів. У новітній режисурі маска функціонувала і як художня метафора, і як 
інструмент перевтілення актора на сцені, що дозволило діячам сцени виявити 
нові аспекти її неодноразово історично підтвердженої багатофункціональності, 
полівалентності, універсальності. Як виразний засіб маску застосовували у сво-
їх виставах Ж-Л. Барро, М. Браун, Б. Брехт, Є. Вахтангов, М. Євреїнов, Ж. Кокто, 
Вс. Мейєрхольд, Л. Піранделло, Е. Піскатор, М. Рейнхардт, К. Сенд, Д. Стреллер, 
Т. Сузуки, П. Холл, Д. Фо тощо. Використання ними різноманітних типів масок 
змусило шукати універсальні підходи та прийоми роботи, які стали відкриття-
ми. Не зафіксовані своєчасно письмово та аудіовізуально, низка художніх ідей 
та їх практичних рішень була втрачена. Однак реконструкція деяких театраль-
них проектів на основі теорії і практики відомих діячів дозволила сучасним до-
слідниками виділити типологічні, методологічні та методичні особливості 
моделювання персонажу в масці у минулому, а вироблені провідними діячами 
сцени першої половини ХХ століття творчі методи, системи, концепції щодо 
створення артистом театру сценічного образу повернути до життя. Їх зміст, уті-
лений у театральних системах, свідчить не лише про видатні постаті театраль-
них діячів ХХ століття – К. Станіславського, Є. Вахтангова, В. Мейєрхольда, 
Г. Крега, а й про надзвичайно інтенсивний, плідний художній процес цього часу. 
Його характерними рисами є експериментальність, реформаторство, інноваційність.  

Так, реформаторські ідеї К. Станіславського показали багатогранність як 
теорії, сформованої К. Станіславським упродовж 1900–1910 рр., так і конкрет-
ного новаторського на той час методу акторської техніки. Уперше у цій системі 
вирішувалась проблема свідомого осягнення творчого процесу створення ролі, 
визначалися шляхи перевтілення актора у досягненні мети створення образу на 
основі проникнення та відтворення його психологічної достовірності. Теорія 
К.С. Станіславського базувалася на трьох технологіях – ремесло, уявлення, пе-
реживання, які детально описані у його авторській книзі, присвяченій роботі 
актора над собою та оприлюдненій у 1938 р. 

Розвитком теорії театральної маски надалі стала концепція англійського 
актора, художника, театрального та оперного режисера доби модернізму (сим-
волізму) Едварда Гордона Крега (1872–1968), який певний час спілкувався із 
К. Станіславським. Прийшовши до ідеї акторської універсальності, він реалізу-
вав її у системі «актора-маріонетки», що привело до тотальних реформ театру. 
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У праці, присвяченій мистецтву театру, надрукованій у 1912 р. (в англій-
ській версії «On the art of the theatre», 1911 р.), Е.Г. Крег доводить необхідність 
формування сучасної символістської концепції театру, на основі якої визначає 
нові завдання у мистецтві актора. У своєму журналі «Маска» він виголошує не-
обхідність повернення маски на сцену як первинного засобу відродження дра-
матичного театру, у чому вбачає можливості оновлення театру, виховання 
нового покоління акторів, режисерів, художників на новаторських принципах. 

Поява на театральному олімпі Європи та Росії на початку ХХ століття 
плеяди діячів нового типу, які привнесли оригінальне бачення можливостей ви-
стави, завдань постановки, місця та функцій актора, стала поштовхом для істо-
тних зрушень театральної світової культури. Зміна художніх засобів у пошуках 
нової мови спектаклю, як доводять сучасні дослідження, засвідчила осмислення 
маски як однієї із найважливіших складових театрального дійства. Аналіз ви-
словлювань провідних майстрів сцени свідчить, що свідоме поєднання тради-
ційного застосування театральної маски на тлі прийомів театру минулих часів з 
новаторськими ідеями та рішеннями є базовою платформою театру ХХ століт-
тя. Орієнтаційне спрямування до ранніх форм театру, яке простежується у по-
становках першої половини ХХ століття, об’єднує досить різних за характером та 
ідеями російських режисерів М. Євреїнова, О. Таїрова, Є. Вахтангова, В. Мейєр-
хольда, попри те, що у своїй творчій діяльності вони унаочнювали кардинально рі-
зні думки та дотримувалися полярно протилежних систем сценічної дії.  

Здатна до широкого й гострого, актуального відображення соціально-
політичних проблем суспільства, усіх його проявів та процесів, маска – складо-
ва сценічного мистецтва від давнини і до сьогодення, є специфічним виразни-
ком важливих суспільно-громадських та політичних ідей, їх поширювачем, 
своєрідною зброєю у соціальній боротьбі. Завдяки творчій діяльності артистів 
театру та естради, маска міцно увійшла у повсякденне життя мільйонів людей, 
ставши звичною частиною їхнього сьогодення.  
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У статті розглядаються та аналізуються основні питання розвитку сучасної режи-

сури, продуктивність режисерської творчості та вдосконалення підготовки фахівців 
сценічного мистецтва за допомогою новітніх тренінгових технологій. 
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The article reviews and analyzes the key issues of modern directing, directing creativ-

ity and productivity improvement of training theatrics with the latest training technologies. 
Key words: direction, performing art, theater education, directing training. 
 
Сучасні митці сценічного мистецтва намагаються вдосконалити свою 

майстерність, набути нових професійних навичок та вмінь на теренах глибокого 
проникнення у сутність життєвих процесів. І тут парадигмою стає опанування 
та використання творчої спадщини своїх великих попередників. Режисери сьо-
годення сміливо шукають власні, свіжі і оригінальні рішення актуальних твор-
чих питань, творять сучасну театральну культуру. «Що означає для режисера 
бути сучасним? Якщо ви весь час бачитимете перед собою сучасного глядача, 
дивитиметесь на сцену його очима, – ви не можете не бути сучасним. Отже, 
режисер не повинен втрачати відчуття залу глядачів… Головне в тому, що 
розуміти під поняттям сучасність у мистецтві. На мою думку, це – високе гро-
мадське розуміння того, що ми робимо, з одного боку, і високе володіння своєю 
майстерністю, вміння проникати в глибини людського серця – з іншого», – гово-
рив Г.О. Товстоногов на зустрічі з новим поколінням режисерів України [7, 140]. 

Нові і відповідальні завдання, які ставить перед мистецтвом сучасна епоха, 
можуть бути розв’язані лише на шляху відданого служіння митців своїй державі, 
своєму народові, на ниві постійного, безкомпромісного шукання ідейної чисто-
ти творчості. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що режисуру, як явище теат-
рального мистецтва, потрібно вивчати з точки зору культурології, театрознав-
ства, мистецтвознавства, педагогіки, психології, філософії та естетики взагалі. 
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За допомогою такого широкомасштабного ракурсу науковці, митці сценічного 
мистецтва – К.С. Станіславський, В.І. Немирович-Данченко, П.К. Саксаганський, 
Є.Б. Вахтангов, В.Е. Мейєрхольд, Л.С. Курбас, В.С. Василько, М.С. Терещенко, 
М.М. Горчаков, О.В. Неллі, Г.О. Товстоногов, О.Я. Таїров, П. Брук, Г. Крег, 
Є. Гротовський та інші  – протягом останнього століття намагалися визначити 
інструментарій, засоби режисерської творчості, осягнути і розробити методи 
розвитку мистецьких здібностей, навичок та вмінь майбутніх професійних 
майстрів режисерської діяльності.  

Метою даної статті є обґрунтування та узагальнення основних засобів 
та прийомів розвитку режисерських здібностей, визначення правил здобутку 
плідної продуктивності режисерської діяльності. 

Продуктивність режисерської діяльності, розвиток творчих здібностей 
молодого фахівця безпосередньо пов’язані з систематичним проведенням ре-
жисерського тренінгу – процесу свідомої активної участі людини у виконанні 
спеціальних вправ, які моделюють окремі операції професійної діяльності та 
посилюють можливості особистості шляхом розвитку спеціальної психотехніки. 

Головними умовами розвитку професійних здібностей режисера є наявність 
природних даних, своєчасність, тривалість, цілеспрямованість, систематичність 
навчання. Протягом ХХ століття майстрами театрального мистецтва, режисерами-
новаторами були розроблені напрями режисерського тренінгу. Наприклад К. Ста-
ніславський створив спеціальні вправи професійного тренінгу для роботи режисе-
ра з актором; Є. Вахтангов у своєму репетиційному процесі застосовував вправи 
для розвитку асоціативного, образного мислення режисера; Лесь Курбас винай-
шов систему вправ для набуття режисером навичок та вмінь щодо спостереж-
ливості, уваги, уяви, відчуття ритму, вміння будувати сюжет, імпровізувати; 
С. Єйзенштейн особливу увагу приділяв розвитку у режисера здібностей так 
званої ампліфікації, образного, метафоричного, пластичного мислення режисера. 

Головним напрямком спеціального режисерського тренінгу є безпосередній 
розвиток у майбутнього спеціаліста здібностей до сценічного перевтілення і, на 
цій основі, художньо-образного та подієво-видовищного мислення до конкретного 
режисерського бачення, що й є головними професійними якостями режисера як 
майстра сценічного дійства.  

Наукові здобутки, практичний досвід режисерів та акторів минулого і су-
часного театрального мистецтва потрібно вивчати, професійно аналізувати, а не 
помилково прагнути за будь-яку ціну бути оригінальним, вражати глядача яки-
мись незвичайними сценічними ефектами. Бо чим вищий освітній рівень спеці-
аліста, тим він вище на щабель у своїй діяльності. «На відміну від діячів інших 
мистецтв, людина театру вельми обмежена у можливості спілкування з творчістю 
своїх старих майстрів... Звичайно, творчість акторів і режисерів минулого не 
зникає зовсім безслідно. Воно живе в традиціях, передається учнями учням з 
вуст у вуста. За всіма законами фольклору воно існує в легендах, які відіграють 
важливу роль у театральному навчанні, а іноді і в театральному виробництві» 
[5, 431].  
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Однак не всі театральні діячі правильно розуміють використання творчої 
спадщини в своїй роботі. В пошуках нового вони звертають свої погляди до 
явищ театрального життя першої половини ХХ століття. Так, деякі молоді ре-
жисери-новатори в своїх постановках використовують манеру, режисерську 
експлікацію Леся Курбаса, вони, так би мовити, «наслідують» спадщину 
відомого режисера. Але, на жаль, таким чином вони тільки копіюють та повто-
рюють великого майстра сцени, використовуючи лише зовнішні ознаки його 
вистав. Творчість тут зовсім відсутня. А втім багатий досвід Леся Курбаса до-
сить поцінований, насамперед у галузі розвитку акторської техніки. «Час режи-
серських експериментів минає. Єдине, що буде завжди в театрі, – це живий актор, 
привабливий особою і своєю талановитістю... Коли ж у виставі є лише режисер, це 
не довговічне», – наставляв Лесь Курбас майбутніх режисерів [4, 51]. 

Через людину і про людину – призначення режисера і його мета. Через 
почуття до думки, до свідомості – в цьому особливість нашого національного 
театрального мистецтва. Характер мислення режисера незвичайний. Якщо він 
залишається в сфері тільки інтелектуального процесу, то завжди буде обмеже-
ним, тому що, роз'єднавши почуття і думку, порушить тим самим життєву 
правду. Цілісний світогляд митця складається із свідомості та підсвідомості, і 
неможливо відірвати одне від одного та абсолютизувати одне з них. Тому для 
режисера важливе не тільки логічне, а й образне мислення . 

Неправильне поняття основної ролі режисера часто-густо приводить до 
неправильного розуміння «престижності» режисерської посади. Є прихильни-
ки, які стверджують універсальність режисури як професії. За нашою ж точкою 
зору навіть найталановитіший режисер не може бути водночас спеціалістом у 
драматичному, музичному, телевізійному театрі, в масовому дійстві та естрад-
ному ревю. Звичайно винятки можливі, але вони тільки підтверджують  загаль-
не правило. 

Молодому даруванню властиве загострене почуття престижності своєї 
професії і свого місця в ній. Йому здається, що його справа – найголовніша, що 
його робота – найвидатніша. Кепсько, якщо престижність професії молодий 
режисер розуміє як винятковість та елітність і визнає свою творчу роботу найк-
ращою. «Творче взаєморозуміння керівника театру з театральною трупою і ре-
жисера зі складом вистави – важливе питання в існуванні кожного театру. З 
цього приводу написано і сказано стільки прекрасних слів, статей і книг, вста-
новлено стільки безперечних істин і створено стільки чудових рецептів, що 
зостається тільки дивуватися, звідкіля беруться погані актори, нудні режисери і 
невдалі вистави...» [1, 194]. 

Багато що в акторській і режисерській праці засновано на самолюбуванні 
й марнославстві, на прагненні до публічного успіху, і це не недолік, а необхідність 
визнання тут і зараз успішного творчого акту. Театральний діяч завжди чекає 
аплодисментів, жадає визнання глядача, його подяки. Безуспішна творчість його 
не вдовольняє, тому що один тільки репетиційний процес не принесе йому насо-
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лоди. Актор і режисер чутливі до похвали, гостро реагують на критику і зовсім 
не сприймають байдужого до них ставлення. 

Колективна творчість – дуже складна річ. Актор повинен володіти висо-
коморальними якостями, щоб не піддатися спокусі відчути себе кращим серед 
інших, коли чує бурхливі оплески аудиторії. Безумовно успіх майстра повинен 
вінчатися оваціями глядача, але майстру необхідно розуміти дію аудиторії як подя-
ку за його відповідну творчу роботу, як отримання платні за результативну працю. 

Часто-густо у мистецтві трапляються випадки, коли заздрість або ревнощі 
виникають у актора або режисера від успіху колеги, який працює з ними в од-
ному творчому колективі. Колективна, колегіальна сутність театрального мистецтва 
передбачає індивідуалізацію особистих інтересів художника у діалектичному 
зв’язку з інтересами інших митців, колег. Але оскільки особисті людські і творчі 
інтереси, як правило, збігаються, то нерідко до творчої заздрості домішується і 
заздрість особиста. 

У молодого режисера ця заздрість ще більш небезпечна. Самоствердити-
ся, виграти в творчому змаганні з іншим режисером він може тільки вдалою по-
становкою вистави. Важко збагнути, що може породити у роботі над виставою 
одне тільки бажання режисера бути вище свого колеги. Тут вже зовсім не до 
творчості, не до етики, не до автора і актора. Заздрість не дозволяє вчитися у 
інших, вона породжує «ячество». «Люби мистецтво в собі, а не себе в мистецтві… 
Немає маленьких ролей, а є маленькі актори. Інтриганів, заздрісників нещадно ви-
проваджувати з театру» [6, 16]. Ця крилата фраза К.С. Станіславського не перестає 
повторюватися в кожному театрі і сьогодні. Але, на жаль, не стала законом 
театральної діяльності. Тут ще потрібна величезна наполеглива робота художніх 
керівників театральних закладів, здатних власним прикладом виконувати мораль-
но-етичні принципи системи Станіславського. 

Прагнення бути хорошим режисером зовсім не пов’язане з тим, щоб інші 
були поганими. Чим більше вдалих режисерів, тим багатше театр, тим більші й 
можливості кожного режисера, тому що ця професія складається з колективного 
досвіду. Бажають вони цього чи ні, режисери вчаться насамперед один у одного. 

«Біографія істинного художника – це біографія людини, яку безперервно 
крає незадоволеність собою. Справжній художник стає таким не тільки в силу 
здібностей, даних йому природою, але ще й в силу великої праці із шліфування 
своїх природних здібностей. Художник стає дійсним майстром, постійно нав-
чаючись, постійно спостерігаючи й розмірковуючи та закріплюючи те, що ле-
жить у сфері його світогляду. <…> Не мучиться ніякими сумнівами, завжди 
задоволений собою [тільки] аматор. Майстер завжди дуже суворий до себе, 
майстру не властиве задоволення, зазнайство» [5, 348]. 

Немировичу-Данченку притаманна крилата фраза «Митець подібний до 
велосипедиста, він не може зупинитись – упаде», яка ще раз нагадує нам про 
закон життя – безперервний рух всього існуючого і цей закон є головним для 
мистецтва: не зупинятися, розвиватися, рухатися уперед разом із суспільством. 
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Тому що – це життя, в якому театр є найголовнішим його слугою, який виконує 
всі його бажання. 

Слід пам’ятати, що наша країна як самостійна держава існує трохи менше 
чверті століття. І рух створення самодостатньої держави серед інших країн над-
звичайно стрімкий, бо того вимагає третє тисячоліття. 

Життя рухається дуже швидко і режисер повинен встигати його вивчати. Що 
не стало сьогодні об’єктом його уваги, завтра вже не стане, бо все зміниться. А 
особливо невловимо змінюються людські відношення, людська психіка – основний 
матеріал для художньої творчості. Сьогодні, тут, зараз повинно бути законом 
сценічного буття. 

Як виглядає наше сучасне життя? Чим захоплюється його сучасник? Що 
хоче почути від нас глядач і побачити на сцені?   

«Щоб встигнути за бігом часу, драматурги та режисери часто застосову-
ють винаходи лабораторно-експериментального значення. Вони не чекають 
теоретичних обґрунтувань нової форми, нових прийомів. Знайдене сьогодні во-
ни хочуть перевірити на глядачеві одразу ж. Іноді глядача дивують нововве-
дення, які він емоційно не сприймає. Зустрічаючись з такими нововведеннями, 
деякі прихильники театру ремствують. Інші – і їх дуже багато – не почувають 
себе скривдженими: вони люблять нове не лише в завершеності результату, але 
й у неспокійній строкатості експериментів – сам процес пошуків з усіма його 
нерівностями стає джерелом гострих театральних переживань» [3, 86]. 

Режисери-новатори розвивають свої фантазії до такої безмежності, що 
глядач не спроможний в нових ультрамодних прийомах зрозуміти, що він 
спостерігає і куди його запросили. Вже взагалі не йдеться про естетичне задо-
волення від побаченого. 

В наш час, зі зміною політичного устрою в країні, у багатьох людей змінює-
ться світогляд, руйнуються ідеали, поняття, формуються нові якості моралі. Тому 
мистецтво не повинно проводити хибних експериментів, змішувати палітру яскра-
вих фарб творчості з брудом повсякденного життя, якого, на жаль, вистачає у 
молодій державі. 

«Згадані прорахунки найчастіше виникають у виставах, творці яких йдуть до 
сценічного образу не від життя, а від чергового особистого захоплення. І дуже важ-
ливо кожного разу вдумливо, не підпадаючи під гіпноз моди, аналізувати і здобут-
ки, і помилки на шляху пошуків – не заради того, щоб стримувати запал шукачів, а 
для того, щоб не втрачалися марно уроки практики. Ці прорахунки не повинні за-
тримувати творчих пошуків» [3, 88]. 

Необхідними якостями режисера є здібність до художньо-образного мислен-
ня, конкретність режисерського бачення, здатність розкривати основну думку 
літературного твору через емоційно-образне рішення. Одним з найважливіших 
аспектів режисерського обдаровання є хист до акторської творчості. Велике зна-
чення для режисера мають педагогічні та організаційні здібності, уміння чітко ви-
словлювати свої думки і захоплювати своїм творчим задумом інших. 
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Однією з головних умов відповідності режисерській професії є наявність 
педагогічного хисту, тобто поєднання здібностей до педагогіки з любов'ю до 
життя, до людини. І не тільки тому, що режисура без педагогічних прийомів і 
навичок неможлива, а й тому що дуже часто педагогічні здібності допомагають 
режисерові досягти художнього результату. «Якщо майстер активно живе, як-
що він приходить на заняття і з болем в серці говорить про те, що десь гинуть 
ні в чому не повинні люди, убили якогось видатного політичного діяча, якщо 
він прикро вражений тим, що в самому центрі великого міста лебедю Борці 
відкрутили голову, він неодмінно передасть цей настрій своїм учням. Якщо ж 
майстер сам як громадянин інертний і тільки передає секрети майстерності, тоді я 
не заздрю молодим людям, котрі з ним спілкуються. Цей ген індиферентності, 
винятковості професії передається молоді, заражаючи інфантилізмом, інертністю. А 
в результаті вони, як правило, дуже не добирають людяності, багато чого втрачають 
і в професійному сенсі» [2, 37]. Педагогіка – як вид діяльності – неможлива без 
любові до людини, без бажання допомогти їй. Неможлива без цих чинників і ху-
дожня творчість. Справжній педагог і справжній митець – особистості, які стоять 
поруч, адреса їхньої діяльності – людина, її духовний світ. Педагогічний дар – пре-
красна якість людського серця – цілковито необхідний у режисерський справі. 
«Справді, хто, як не мудрий педагог і наставник, запалив молоді серця небай-
дужістю, пояснивши, що наша технологія – це наша ідеологія? І якщо це вдалося 
зробити, то громадські і творчі позиції молодого спеціаліста будуть міцними, 
незмінними, допоможуть йому у роботі, спрямують його пошуки на утвердження 
доброго початку... Ось тоді й професійна кваліфікація цих молодих людей 
неймовірно виросте і повною мірою задовольнятиме всіх нас» [2, 38]. 

Багато що у вдосконаленні підготовки режисерів залежить від вдалого 
поєднання у вищому навчальному закладі індивідуального та колективного 
навчання, індивідуальної і колективної творчості. Саме у вищій школі заклада-
ються ті високі принципи театральної етики, які забезпечують режисеру вміння 
об’єднати творчий колектив у загальній справі. А якщо врахувати, що заняття 
загальною справою без колективу у режисерській професії неможливе, то й 
зрозуміло, що навичками майстерності майбутньому фахівцю не оволодіти. Ре-
жисер-початківець повинен бути обізнаним з силою творчого об’єднання нав-
коло створення мистецького твору. Оскільки театр – справа колективна, то й 
ціна творчої дружби і людського єднання зростає. Це дає майбутньому режисеру, з 
нашої точки зору, дуже багато, тому що допомагає йому проникнути у лабораторію 
їх творчості, зрозуміти природу і специфіку обдарованості. Взагалі, значення 
творчої дружби в театральному вищому навчальному закладі для виховання 
майбутніх фахівців театрального мистецтва дуже велике. Театральна наука і 
педагогіка поки що доволі слабко розробляють проблеми колективних форм 
професійного навчання у творчій вищій школі, впливу творчої дружби, одно-
думства на формування особистості молодого творця. Особливо це стосується 
підготовки майбутніх режисерів – колективістів за характером своєї роботи. 
Театральний педагог, а разом з ним і студент-режисер повинні орієнтуватися у 
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побудові навчального процесу на колективність театральної творчості і комплек-
сність професії режисера. 

При цьому роль режисера особливо багатогранна, він суміщає у собі 
філософа, драматурга, психолога, історика, художника, музиканта, літературо-
знавця, учителя, теоретика, критика, адміністратора тощо. Тому неоціненну 
роль у вихованні режисера-колективіста може зіграти навчальний матеріал, 
який об’єднує студентів режисерського курсу, і ставлення педагогів до колек-
тивних форм творчості. 

Лідерство у мистецтві – річ надзвичайно тонка і складна. Режисер у твор-
чому процесі є одноосібним лідером, вихователем, організатором. Організація 
творчості є визначенням загальної проблеми колективу, об’єднанням всіх праців-
ників на художньо-громадському напрямку діяльності театру. Турбота про ко-
лектив, про кожного члена колективу – перша і неодмінна умова творчого і 
організаційного лідерства у театрі. Історія театру, сучасна практика показують, 
що актори частіше і легше за все йдуть за вчителем. Якщо у режисера є яскраво 
виражений педагогічний хист, захопленість і зацікавленість у колі людей, які 
його оточують, він може стати художнім лідером. Звичайно, за умови, якщо у 
нього є ясна і чітка художня програма. 

Життя не зупиняється, а разом з ним і мистецтво. У третьому тисячолітті 
з’являться нові таланти, розів’ються нові види мистецтва, нові колективи. Ще 
безмежнішими стануть можливості театру. Уже сьогодні практично будь-який 
твір прози по силах театру. Безумовно, театр буде відчувати вплив інших, нових 
видів мистецтва та масових засобів комунікацій, але він буде гідним і благородно 
відстоюватиме свою форму, свій стиль, чистоту жанрів, відшліфовану віками. 
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ЦЕЙ МИТЕЦЬ ВНІС СВОЮ ЧАСТКУ 

В РОЗБУДОВУ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
(Нове про композитора М. Вербицького) 

 
У статті розглядаються твори українського композитора середини ХІХ століття 

Михайла Вербицького, які з різних причин не були проаналізовані дослідниками і не 
виконувалися хоровими колективами. Йдеться про духовні хори композитора і 
патріотичну хорову пісню «Ще не вмерла України…», яка з 1991 р. стала гімном 
України. Поштовхом до написання цієї статті була поява компакт-диска «Михайло 
Вербицький. Духовні твори», які високопрофесійно виконує Камерний хор «Київ» у 
яскраво художній інтерпретації Миколи Гобдича – народного артиста України, лау-
реата Державної премії імені Т. Шевченка. Стаття буде корисною для студентів му-
зичних вузів, молодих педагогів, що читають курс історії української музики та 
широкому колу читачів. 

Ключові слова: літургія, хори на духовні тексти, «Перемишльська учительсько-
дяківська музична школа». 

 
The article examines works by Ukrainian composers mid-nineteenth century Michael 

Verbitsky, who for various reasons have not been analyzed by researchers and choirs per-
formed. It is about spiritual choirs choral composer and patriotic song «Ukraine have died 
...», which in 1991 became the anthem of Ukraine. The impetus for writing this article was 
the appearance of the CD «Michael Verbitsky. Sacred Music», which performs profession-
ally Chamber Choir «Kyiv» in bright artistic interpretation Nicholas Hobdych – People’s 
Artist of Ukraine, laureate of the State Prize of Taras Shevchenko. The article will be useful 
for students of musical schools, young teachers who read the course of history of Ukrainian 
music and readers. 

Key words: liturgy Choirs on spiritual texts «Przemysl Teachers-cantoral music school». 
 
У наш час – на початку ХХІ століття – відбувається постійний перегляд ду-

ховних цінностей. Постає питання, що взяти у нинішню діючу художню культуру 
з минулого. Музичні твори попередніх століть ніби «пересіваються», «пересорто-
вуються». Такий відбір роблять музикознавці, педагоги вищих навчальних зак-
ладів, виконавці, а остаточно «затверджує» процес «переоцінки цінностей» 
сучасне мистецьке життя. 

Подібний «екзамен» склав доробок нашого композитора Михайла Вер-
бицького (1815–1870), творча діяльність якого припала на середину ХІХ століття – 
на часи, не дуже сприятливі для розвитку української національної культури, 
особливо на Західній Україні, що входила до Австро-Угорської імперії. І ще 
одне: композитор прожив майже все своє життя у прикордонному Перемишлі 
(чи його околицях), який переходив від однієї держави до іншої. У 1945 р. уряд 
СРСР передав його Польщі. На щастя частина музичної культури, що там ви-
творилася, залишилася в Україні (подібно й Лемківщина: територіально – в 
Польщі, а культурно й духовно – в Україні). 

На сьогодні одна частина творчої біографії та ряд музичних творів Ми-
хайла Вербицького є відомими, інша ж залишилася маловідомою або зовсім 
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невідомою. Якщо коротко проаналізувати літературу про цього композитора, то 
зазначимо таке. Першу статтю про композитора М. Вербицького написав у 1920 
р. С. Людкевич [5], який тільки поставив питання про потребу збирати музичні 
матеріали і робити перші спроби аналізу його творчості. У 1934 р. з’явилася ще 
одна стаття Людкевича «Михайло Вербицький та українська суспільність», в 
якій дано оцінку творчості композитора: «Михайло Вербицький – це перший 
піонер української музики на Галицькій Україні в 40-х роках ХІХ століття, коли 
у нас ще не було ні Лисенка, ні «Запорожця за Дунаєм», ні «Вечорниць» 
Ніщинського» [5, 243]. Для нас важливим є таке висловлювання С. Людкевича: 
«Михайло Вербицький є найбільшим нашим після Бортнянського духовним хоро-
вим композитором, творцем хорового стилю в Галичині. Він найкраще перейняв 
дух і техніку духовної музики Бортнянського, а такі твори, як «Іже херувими», 
«Достойно», «Отче наш» або й світські пісні, як «Дай, дівчино», «Поклін», «Де 
Дніпро наш», «Заповіт» є і донині непередавненими перлинами хорової нашої му-
зики» [5, 243]. Людкевич дав оцінку і духовній музиці Вербицького із загально-
українських позицій її розвитку: «Вербицький став послідовником Бортнянського, 
його наступником, духовним сином (це велика честь)».  

Л. Архімович у своїй праці «Українська класична опера» (опубліковано в 
1957 р.) розглядає музику до театральних вистав М. Вербицького [1]. На шести 
сторінках дослідження авторка веде мову про музику Вербицького до театраль-
них вистав, у центрі уваги музика до п’єси «Підгіряни», відзначена на компози-
торському конкурсі. Л. Архімович зазначає, що розквіт театральних справ на 
Західній Україні припав на кінець 40-х і другу половину 60-х рр. В обох 
періодах Вербицький активно співпрацював з театром. Важливо, що дослідниця 
брала не тільки самі матеріали про авторів драматичних і музичних творів, 
відгуки на театральні постановки тощо, але й скористалася текстом кандидатської 
дисертації Й. Волинського «Михайло Вербицький і розвиток української 
музичної культури в Галичині у ХІХ столітті (20–60-ті роки)» (дисертація за-
хищена у 1956 р.). 

Нарис про життя і творчість М. Вербицького написала М. Загайкевич у 
1961 р. [2]. Тут багато місць творчої біографії композитора уточнено й допов-
нено, вміщено нотні приклади, що полегшують читачеві осмислити теоретичні 
викладки автора. На жаль, нічого не сказано про твори Вербицького на духовні 
тексти. У «Історії української дожовтневої музики» групи авторів є невеликий 
розділ про М. Вербицького [3]. Найбільш повний матеріал про М. Вербицького 
вміщено в «Історії української музики» (в шести томах. – Т. 2) [4]. 

У даній статті ми зробимо акцент на невідомому, хоча будемо наводити 
деякі факти, подані в названих вище виданнях. Михайло Вербицький народився 
у селі Улючі біля Перемишля у родині священика. З десяти років виховувався у 
єпископа Івана Снігурського, свого родича. Навчання музики проходило у 
музичній учительсько-дяківській школі в Перемишлі, юнак також брав приватні 
уроки у чеського композитора і диригента Алоїза Нанке, постійно співав у хо-
рах. У цій школі здобули музичну освіту багато українських юнаків, згодом хо-
рових диригентів, композиторів і педагогів. Вербицький називав цю школу 
малою консерваторією, бо вона досить швидко стала справжнім вогнищем україн-
ської хорової культури – і церковної, і світської. Тут навчалися композитори 
Іван Лаврівський, Віктор Матюк, Анатоль Вахнянин, хорові діячі Іван Сін-
кевич, Яків Нерунович, Костянтин Матезонський – згодом відомі на Західній 
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Україні люди, та ще багато інших музикантів. Роль Перемишльської музичної 
школи для української музичної культури ХІХ століття була дуже вагомою.  

Ще у 1820-ті рр. із Петербурга до Перемишля привезли ноти хорових 
творів Бортнянського, згодом, наприкінці 40-х рр., театральні трупи Галичини 
мали в своєму репертуарі твори І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка та 
інших. У 30-ті роки, будучи семінаристом у Львові, Вербицький захопився твор-
чістю Ю. Федьковича та М. Шашкевича і навіть включився до протестного руху. 
Боротьба велася студентською молоддю, інтелігенцією з усією серйозністю і за-
вершилася певними успіхами, зокрема впровадженням у церковний спів багатого-
лосся й конкретно хорової музики Бортнянського та Веделя. 

Отже, Вербицький здобув досить добру музичну освіту як на 1830-ті рр., 
його педагог А. Нанке і товариш, чеський композитор Ф. Лоренц сприяли фор-
муванню його професійних засад. У середині 40-х рр. Вербицький повертається 
до Перемишля, де обіймає посаду секретаря канцелярії єпископа. Його творчі 
плани пов’язані з написанням духовної музики, митець прагне дати зразки 
нової української музики для церкви.  

Саме на цьому зосередимо нашу увагу, оскільки у минулі радянські часи 
розмови на таку тему не проводилися, духовна музика не виконувалася і не дос-
ліджувалася. Зараз у зв’язку з виходом компакт-диску із духовними творами 
Вербицького, зокрема з Літургією і хоровим концертом «Ангел вопіяше», це 
стало можливим. Слухаючи ці твори, переконуємося, що вони написані за но-
вими, романтичними нормами. Тут поєднано і високий професіоналізм, близь-
кий до західноєвропейських романтиків першої половини ХІХ століття, і новий 
український народнопісенний тематизм. Загалом духовна музика Вербицького 
яскрава: то урочисто піднесена, то лірично-ніжна, то внутрішньо зосереджена. 
Мелодії творів національно визначені. Якщо в гармонії композитор близький до 
романтиків, то у музичних формах – до класиків (тричастинні, рондоподібні).  

Звернення Вербицького до духовної музики було природним явищем, бо 
він виховувався у такому середовищі. Знаємо, що творів у цьому жанрі в ком-
позитора є чимало, але поки нам доступні Літургія та духовний концерт «Ангел 
вопіяше», виконані Муніципальним хором «Київ» і записані на компакт-диск. 
Навіть ці твори суттєво змінюють думку сьогоднішніх музикантів про творчий 
потенціал М. Вербицького – композитора середини ХІХ століття. 

Літургія написана в 1847 р., тут є 16 номерів. Це – велика композиція, що 
будується на образних, темпових, і мелодико-фактурних контрастах. Частина І 
«Єдинородний Сине» починається урочисто-просвітленою темою (яскравий, 
величний почин), потім дається лірична тема, а за нею звучить побудова, що 
витримана у мінорних тонах (остання перегукується з деякими музичними те-
мами М. Глінки – йдеться про застосування мінорних субдомінант у мажорному 
ладі). Далі звучить урочиста тема на слова «Смертію смерть поправ», потім – ре-
читатив на м’якому хоровому фоні і завершує частину спокійна, лірико-епічна 
музика. Частина ІІ «Святий Боже» порівняно невелика, її крайні розділи 
побудовані на красивій лірико-романтичній темі, середина «Слава Отцю і Си-
ну» досить жвава і контрастна за характером. 

Частина ІІІ «Алілуя» включає в себе великий речитативний фрагмент, 
потім викладається красива музична тема, в якій відчутні пісенно-романсові 
інтонації, вона проводиться кілька разів у різних тембрових барвах: то усім хо-
ром, то тільки жіночим складом хору тощо. У цілому музика світла. Наступна, 
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частина V, починається м’яким речитативом на фоні хору, потім з’являється 
просвітлено-лірична тема. «Іже херувими» (частина VI) витримана у лірико-
оповідному ключі, від куплета до куплета характер музики майже не змінюється, 
це прекрасне ліричне адажіо, тільки наприкінці на текст «Яко да царя» музика 
набуває збудженого й активного характеру (в окремих місцях, зокрема у секвен-
ційному розгортанні, вона перегукується з творами А. Веделя).  

Частина ІХ «Милість миру (спокою)» починається речитативом, а далі 
звучить тиха, спокійна, задушевна тема, в подальшому музика набуває актив-
них рис, розвиток стає напруженим, особливої гостроти досягає композитор в 
кульмінації, де застосовано ряд секвенцій та дисонуючих гармоній; крім того, 
даються зіставлення мажорних і мінорних фрагментів. Остання тема цього но-
мера лірична, м’яка, сповнена романсових інтонацій. Молитву «Отче наш» 
(частина ХІ) Вербицький написав у величних, зосереджених тонах, вона спов-
нена глибоких роздумів, внутрішньої стриманості. «Хваліте ім’я Господнє» 
(частина ХІІІ) – лірика, сповнена глибоких почуттів, широкого мелодичного 
розгортання, вона близька до хорової творчості західноєвропейських композиторів-
романтиків, зокрема Шуберта і Шумана. «Да ісполнятся уста» (частина XIV) 
має жвавий характер, це своєрідне скерцо. «Буди ім’я Господнє» (частина XV) 
має велично-урочистий характер, дещо виокремлюється тільки лірична середи-
на. Остання, XVI частина Літургії витримана в урочистих тонах, вона певною 
мірою перегукується з частиною І «Єдинородний Сине». 

Зупинимося на невеликому хоровому творі «Ангел вопіяше» (рік написання 
невідомий), який близький до окремих хорових концертів Д. Бортнянського. В од-
ночастинному творі Вербицького є п’ять невеликих розділів, написаних за принци-
пами образного, фактурного і темпового контрастів (саме ці риси наближають хор 
«Ангел вопіяше» до хорових концертів Бортнянського, зокрема до початку концер-
ту № 19). Наприклад, перший розділ «Ангел вопіяше» витримано у спокійно-
величних тонах, тут панує світла емоційність. Фактура викладу музичної теми 
гармонічна, акорди розташовані широко, низький регістр басів поєднано із серед-
німи регістрами інших голосів хору. Темп повільний, ритміка спокійна. Все спря-
мовано на формування лірико-зосередженої образності.  

Другий розділ хору «Ангел вопіяше» – швидкий, активний. Він короткий, 
але необхідний образний контраст тут досягнутий. За ним слідує третій – спов-
нений ліричних почуттів, у якому композитор використав українські пісенно-
романсові інтонації. Ця лірична образність певною мірою перегукується із хо-
ровими творами романтиків (Ф. Шуберта, Р. Шумана). Цю тему змінює інша, спов-
нена активності й динаміки (четвертий розділ), вона підводить до поліфонічного 
п’ятого розділу твору, яким по-святковому велично завершується прекрасний твір 
Вербицького «Ангел вопіяше», сповнений справжньою Великодною радістю.  

На компакт-диску є ще три твори на Великодну тематику, названі «Хри-
стос воскресе». За характером музики вони різні, хоча витримані в одному 
святковому ключі. Припустимо, що вони могли входити до «Воскресенського 
канону», який будується як сюїта, об’єднана образами святкової світлої радості. 

Якщо духовна музика М. Вербицького не була відомою ні фахівцям, ні 
слухачам, то інші жанри – хоровий, музично-театральний – більш відомі (тому 
ми тут їх обминаємо). У радянські часи не можна було виконувати хорову 
пісню «Ще не вмерла України і слава, і воля». Відомо, що у 1860-ті рр. Вер-
бицький в своїй творчій діяльності досягає другої кульмінації. Серед вершин-
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них творів назвемо кантату «Заповіт» на слова Т. Шевченка, музику до драми 
«Підгіряни», відзначену на композиторському конкурсі, та цілий ряд інших 
композицій.  

У центрі нашої уваги хор «Ще не вмерла України …». 1861 р. – відміна 
кріпацтва в Російській імперії, помирає Тарас Шевченко (у травні перевозять 
його тіло в Україну). Ці та інші події спричинюють активізацію суспільно-
політичного життя на східних українських землях. Прогресивна інтелігенція 
посилила свою боротьбу проти царату. Молодий поет Павло Чубинський у 1862 
р. написав вірш «Ще не вмерла України …», який потрапив до розряду кра-
мольних (автору тоді виповнилося тільки 22 роки). Про публікацію твору в 
Центральній Україні не могло бути й мови, текст переслали до Львова у журнал 
«Мета», який замінив петербурзький журнал «Основа» («Основу» закрито в 
1862 р.). Отже, серед публікацій «Мети» – вірш «Ще не вмерла України …». 

1864 р. з’явився хоровий твір «Ще не вмерла України …», який написав 
вже добре відомий на той час композитор М. Вербицький, митець з великим 
досвідом. Твір відразу ж був сприйнятий як патріотична пісня. Але шлях до 
всезагального визнання був тривалим і тернистим: у царській Росії та в Ра-
дянському Союзі він був під забороною. В Австро-Угорщині та у Польщі він 
також не виконувався публічно. Тільки в Українській Народній Республіці його 
публікували й виконували офіційно і, звичайно, в Незалежній Україні звучить 
вільно, є Державним гімном. Для композитора і поета – це велике щастя. 

М. Вербицький писав свій твір «Ще не вмерла України і слава і воля» як 
пісню волі, як композицію, що закликає до боротьби, яка вселяє віру в краще 
майбутнє. Музикою передано ряд образів: урочисто-величний, рішуче-дійовий 
та спокійно-епічний. Перший образ створено піднесено-мажорним ладом, його 
просвітленим звучанням (зокрема, чистих тризвучних акордів), велич музиці 
надає широко розгорнута мелодія, підтримувана іншими голосами. Спокійно-
епічні звучання даються у мінорних закінченнях. Найбільш активні місця є на 
початку приспіву, де композитор дає і ладово-загострені інтонації та маршовий 
пульс. В музиці гімну відчуваємо героїку козацьких пісень, що виражена в 
мелодії та супровідних до неї інших голосах, та епічно-величні звучання, що 
підкреслюються в мінорних місцях твору.  

Як і належить гімну, гармонія є повнозвучною, але нескладною; подібно 
простим є і тональний план (до мажор і ля мінор). Дані тональності кілька разів 
чергуються між собою, а це значить, що композитор хоче бути зрозумілим для 
усіх. М. Вербицький орієнтувався на український фольклор, на народне музич-
не мислення. Творення хору «Ще не вмерла України…» відбувалося як акція 
непокори, як голос патріота, який у далеких 1860-х рр. втілював свою мрію про 
Українську державність, вірив, що вона таки прийде. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КВАРТЕТУ 

ІМЕНІ Ж. ВІЛЬОМА 20-х – ПОЧАТКУ 30-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ 
 
У статті досліджуються зміст і напрями гастрольно-концертної, музично-

просвітницької діяльності Всеукраїнського державного квартету імені Ж. Вільома в 
контексті соціокультурних процесів 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття як важливої 
складової становлення й розвитку національного камерно-ансамблевого виконавства. 

Ключові слова: соціокультурні процеси, національна музично-виконавська 
культура, Всеукраїнський державний квартет імені Ж. Вільома, гастрольно-концертна, 
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The article explores the content and direction the concert, musical-elucidative, activ-

ity of the Ukrainian a quartet of. Viloma in the context of sociocultural process of 20-th be-
ginning of 30-th from ХХ age as an important component of formation and development of 
the national chamber ensemble performance art. 

Key words: sociocultural process, national music and performing culture, the Ukrain-
ian a quartet of. Viloma. 

 
Вивчення шляхів розвитку національної музично-виконавської культури 

обумовлено інтенсивним пошуком нових концептуальних засад відродження й 
розвитку української культури. Її дослідження є однією з важливих передумов 
осмислення й аналізу культурних здобутків музично-мистецької еліти попередніх 
поколінь.  

У цьому контексті значний інтерес становлять результати досліджень, 
відображені у працях Г. Дзюби «Концертно-хорове життя України 20-х – по-
чатку 30-х років ХХ століття» [2], А. Карпяк «Флейтове мистецтво в музичній 
культурі Львова (ХІХ – ХХ ст.)» [6], Мороз Л. «Диригентсько-хорове мистец-
тво Галичини другої половини XIX – першої третини XX століття» [9]. Проте 
дослідження специфіки розвитку музично-виконавської культури Східної України 
потребує ще ґрунтовного вивчення.  

Метою даної роботи є дослідження змісту і напряму гастрольно-концерт-
ної, музично-просвітницької діяльності провідного харківського музично-вико-
навського колективу – Всеукраїнського державного квартету імені Ж. Вільома в 
контексті тогочасних соціокультурних процесів як важливої складової становлен-
ня й розвитку національного камерно-ансамблевого виконавства. 

Розвиток національної музичної культури аналізованого періоду відбу-
вався в контексті тогочасних історичних та соціально-культурних зрушень України. 
Ідеологізація на початку 20-х рр. ХХ століття. суспільно-політичного, культур-
но-освітнього життя республіки, тотальне закріпачення національного культур-
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но-мистецького процесу, який зазнав свого розквіту у роки державотворення, 
жорстка робота цензурних органів влади обумовили включення національної 
музичної культури до нової пролетарської системи естетичних нормативів і 
принципів.  

Сутність професійного та самодіяльного музичного мистецтва полягала, 
згідно з новими державними вимогами, у популяризації нової пролетарської 
ідеології передусім серед робітничо-селянського прошарку населення. Центра-
ми концертної роботи стали промислові підприємства, пролетарські околиці, 
робітничі райони тощо. Відповідно до цього основними формами музичного 
обслуговування у цей час були концерти-мітинги та концерти-лекції, які були 
приурочені до революційних подій та були яскравим відображенням радянської 
дійсності [3,13]. 

Новий етап відродження національної культури розпочався із запровад-
женням політики українізації в республіці. Як зазначають автори колективної 
монографії з історії та теорії українізації [1], політика коренізаціі, що в УСРР 
дістала назву «українізація», охопила різні сфери суспільно-політичного й ду-
ховного життя республіки та «…дала змогу українському народові усвідомити 
себе національною спільністю, відчути значення мови, культури, традицій як 
чинників духовного розвитку нації» [1; 8].  

У період розгортання політики українізації відродженню та розвитку 
української музичної культури присвятило свою діяльність Музичне товариство 
імені М.Д. Леонтовича, яке відкрило свої філії у Харкові, Дніпропетровську, Одесі 
та інших містах України, задіяв до співпраці майже весь музичний актив респуб-
ліки. Результатом діяльності національних митців було встановлення міцних твор-
чих контактів з літературними та мистецькими осередками країни, проведення 
музично-просвітницьких вечорів «Суботників», «Галицьких вечорів», музичних 
зібрань Асоціації сучасної музики (АСМ), що діяла при Товаристві, видання 
музичної та методичної літератури, опрацювання музичних архівів та рукописів 
М. Лисенка, М. Леонтовича, К. Стеценка, Я. Степового, дослідження музично-
фольклорної спадщини України [7, 8-9].  

Протягом 1920-х рр. за сприянням національних митців було засновано: 
струнний квартет імені Ж. Вільома, струнний квартет імені П. Чайковського, 
квартет імені М. Леонтовича, симфонічний оркестр народних інструментів імені 
Х. Раковського, капелу-студію імені М. Леонтовича, хор-студію імені К. Стеценка, 
вокальний чоловічий квартет імені М. Лисенка, камерний (домрово-балалаєчний) 
ансамбль імені В. Андрєєва та інші. «Ці творчі колективи, – писав тогочасний 
музикознавець Я. Полфіоров, – грають на місцях велику і важливу роль музич-
них центрів, що збирають навколо себе музичне життя й музично-громадські 
інтереси, отже, виконують найважливішу соціальну функцію, яку тільки можна 
покласти на музичний колектив» [10, 171].  

Слід відзначити, що ці професійні колективи, будучи на мізерному дер-
жавному утриманні, постійно відчували матеріальну скруту, боролися з фінансо-
вими труднощами. Проте, прагнучи до відродження національної культури, особ-
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ливо в період розгортання політики українізації в республіці, самовіддано, часто 
безкоштовно проводили інтенсивну музично-просвітницьку роботу серед ши-
роких верств громади, давали велику кількість концертів як на території 
Україні так і поза її межами. 

Протягом 1920 – початку 1930-х рр. вагому роль у становленні та розвит-
ку національного камерно-ансамблевого виконавства відіграв Всеукраїнський 
державний квартет імені Ж. Вільома. До його складу увійшли талановиті музи-
канти В. Гольдфельд (1 скрипка), О. Старосельський (2 скрипка), А. Свирський 
(альт) та П. Кутьїн (віолончель) [12, 2]. 

Із перших днів існування молодий колектив розгорнув інтенсивну роботу, 
яка спрямовувалась на культурне обслуговування передусім робітничо-селянського 
прошарку населення та червоноармійців. Колектив розпочав свою роботу по 
заводах, фабриках, виробничих підприємствах та червоноармійських частинах 
республіки. 

Основою своєї діяльності учасники квартету вбачали популяризацію 
західноєвропейської, російської, української музичної спадщини, а також про-
ведення інтенсивної музично-просвітницької роботи. Під час гастрольних по-
дорожей по Україні квартет імені Ж. Вільома брав культурне шефство над 
самодіяльними інструментальними гуртками робітничих клубів, окружними 
самодільними гуртками, допомагав опановувати нові твори. Окрім цього, учас-
ники квартету забезпечували самодіяльні інструментальні колективи музичною 
літературою та консультували у доборі репертуару. Показовим було те, що ар-
тисти квартету брали участь у виявленні талановитої молоді серед робітничо-
селянських кіл, сприяли її набору до музичних закладів, організовували нові 
інструментальні колективи тощо [12, 3].  

Аналіз тогочасних фахових матеріалів засвідчуює високий професіоналізм, 
оригінальність виконавської майстерності, інтонаційну бездоганність, яскравий 
темперамент та точне стильове відтворення репрезентованих громадськості музич-
них творів. Вельми показовими щодо цього є рецензії та відгуки провідних му-
зичних діячів того часу, мистецтвознавців, які віддзеркалює тогочасна фахова 
періодика. 

І. Дунаєвський у журналі «Театр» наголошував із цього приводу: «Кож-
ного разу, коли я прихожу на камерні вечори цього квартету, мене не менш як 
чудове виконання хвилює дійсно стоїчне ставлення співучасників квартету до 
своєї праці. Успіх, здобутий квартетом, – колосальний. Я буквально зворуше-
ний цією свіжістю звучання, молодою силою, повною та міцною спайкою» [4]. 
Б. Розенцвейг на сторінках київської газети «Пролетарська Правда» у лютому 
1924 р. писав: «В умовах нашої музичної культури квартет імені Вільома явище, 
що має подвійне значення: він – подія в галузі суто музичної; він – яскравий та над-
звичайно виразний зразок розквіту музичної суспільності, що її нарешті пробудже-
но за роки революції. І ось вперше квартет імені Вільома починає прокладати 
гущавину мас таким сильним засобом, як першорядна камерна партитура. Навіть і в 
капітальних творах почувається дійсна яскравість артистизму, що з великою 
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повністю проходить через кожний рух смичка. Ця досконалість виконання робить 
зайвим відокремлення яких-небудь частин програми» [13]. 

Нові суспільно-історичні та ідеологічні умови існування музичного мис-
тецтва в комуністичному середовищі вимагали від музичних об’єднань того часу 
постійного розширення жанрово-тематичного кола репертуару. Проте, аналізуючи 
репертуар квартету імені Ж. Вільома, особливо чітко помітна тенденція звернення 
до тих зразків камерно-інструментальної музики, які визначали вагомі здобутки 
національної, європейської та російської композиторських шкіл. 

До концертного репертуару цього колективу увійшли камерно-інструмен-
тальні твори А. Баццині, Л. Бетховена, Й. Брамса, Й. Гайдна, Г. Генделя, Е. Гріга, 
А. Дворжака, К. Дебюссі, К. Диттерсдорфа, Л. Керубіні, Ф. Крейслера, Ф. Мендель-
сона, В. Моцарта, В. Новака, К. Прохаска, М. Равеля, М. Регера, С. Франка, 
П. Хіндеміта, Р. Шумана, Ф. Шуберта та інші. Паралельно із цим він успішно ви-
конував російську музику О. Олександрова, А. Аренського, О. Бородина, О. Винк-
лера, О. Глазунова, М. Глінку, В. Золотарьова, М. Іполітова-Іванова, О. Крейна, 
А. Лядова, С. Прокоф’єва, М. Римського-Корсакова, С. Рахманінова, М. Рославця, 
А. Рубінштейна, П. Чайковського та інших [12, 18]. 

Особлива заслуга квартету імені Ж. Вільома полягає у щирому піклуванні 
щодо популяризації молодої української квартетної музики. В репертуарі ко-
лективу представлені твори понад 20 сучасних українських композиторів. 
Скрізь, де концертували «Вільомовці», звучала нова українська музика. Будучи 
першими й кращими провідниками творів українських композиторів, «Вільомовці» 
в той же час сприяли включенню їх до репертуару інших ансамблів. За рукопи-
сами квартетом імені Ж. Вільома були виконані твори Ф. Акименка, С. Богати-
рьова, К. Богуславського, К. Данькевича, І. Дунаєвського, П. Козицького, Д. Кле-
банова, В. Костенка, А. Корещенка, Л. Лісовського, Б. Лятошинського, М. Рос-
лавця, М. Тіца, І. Шілінгера, Б. Яновського тощо [11]. 

Від початку своєї діяльності квартет імені Ж. Вільома встановив міцні 
творчі зв’язки з музичною інтелігенцією України, Росії та Європи. У виступах 
цього колективу брали участь відомі музиканти: співаки – В. Барсова, М. Бочаров, 
М. Вітте, М. Захарова, В. Зубарев, А. Кочановський, Ю. Кіпоренко-Даманський, 
М. Литвиненко-Вольгемут, І. Козловський, М. Романська, М. Рейзен, П. Цесевич, 
Ф. Яновська; піаністи Д. Абрамович, Е. Гейман, Е. Гольдфельд-Карова, Е. Гольд-
фельд, В. Горовіц, А. Дроздов, А. Жак, І. Енері, А. Корещенко, Н. Ландесман, 
П. Луценко, Н. Малько, А. Макаров, В. Миколаїв, Г. Нейгауз, Е. Петрі, М. Славін-
ська, Б. Тіц; скрипалі Н. Бліндер, Ж. Сігетті; віолончелісти А. Кутьїн, Я. Розенш-
тейн; кларнетисти М. Гольдштейн, В. Риков; альтисти О. Шор, Н. Пруслін, 
І. Дунаєвський; органіст Ф. Бертолья та інші [12, 19].  

Протягом 1920-х – початку 1930-х рр. Всеукраїнський квартет імені 
Ж. Вільома дав понад 2000 концертів. Географічне поле діяльності цього колек-
тиву було величезне. «Вільомовці» демонстрували своє мистецтво в Україні, 
Білорусії, Грузії, Вірменії, Сибіру, на Уралі, Далекому Сході, Кубані, Кавказі та 
інших частинах Радянського Союзу. По багатьох місцевостях, де ніколи не зву-
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чала камерна музика, виступи Всеукраїнського квартету імені Ж. Вільома були 
справжнім святом [8]. 

У 1928 р. Всеукраїнський квартет імені Ж. Вільома дав цикл концертів по 
робітничих клубах, підприємствах та концертних залах Москви. Місцева критика 
визнала, що «…у Вільомовців якість виконання на найвищому щаблі. Технічне й 
творче розвинення Вільомовців дозволяє їм виконувати найскладніші квартетні 
композиції. З дивною гнучкістю квартет Вільома передає музику різних стилів – 
Й. Гайдна, Л. Бетховена, В. Моцарта й сучасних європейських, російських, україн-
ських та інш. композиторів. Ідеальна ритмічність, чітка фразировка, виразність 
нюансів, найчастіше звучання тонів – такою багатобарвною райдугою вражає ху-
дожня гра Вільомовців» [8, 50]. 

У 1930 р. квартет здійснив концертну подорож до Ленінграду, під час якої 
дав понад 55 концертів по робітничих клубах, будинках культури, заводах, 
фабриках та школах. Концерти колективу відвідало понад 50000 глядачів. Кон-
цертам передували коротенькі вступні промови директора колективу О. Ланд-
фрида, які дозволили слухацькій аудиторії краще ознайомитись з молодою 
українською квартетною музикою, творами С. Богатирьова, К. Данькевича, 
П. Козицького, Д. Клебанова, В. Костенка, Л. Лісовського, Б. Лятошинського, 
Б. Новосадського, Б. Яновського [5, 41]. 

Про самовіддану працю національних митців свідчить велика гастрольна 
подорож по містах України протягом 1932 р. із циклом історичних концертів. 

У концертних програмах громаді були репрезентовані квартети: Л. Бет-
ховена (№ 7), О. Бородіна (№ 2), Й. Гайдна (№ 35), О. Глазунова (№ 4), К. Де-
бюссі, В. Моцарта (№ 13), М. Равеля, С. Танєєва (№ 1), П. Чайковського (№ 2), 
Ф. Шуберта (№ 4), Р. Шумана (№ 1). Окремий історичний концерт був присвя-
чений творчості українських радянських композиторів. В ньому пролунали 
«Анданте» з другого квартету С. Богатирьова, фантазія «Комарики» К. Богу-
славського, «Скерцо» А. Гозенпуда, «Фрагмент» К. Данькевича, «Скерцо» 
В. Клебанова, «Скерцо» П. Козицького, «Червоні зорі» В. Костенка, «Інтер-
меццо» Б. Лятошинського, «Сюїта» Н. Прусліна, «Фінал» із другого квартету 
Б. Яновського [11, 6–9]. 

У 1931 р. Колегія Народного Комісаріату освіти відзначила діяльність 
квартету імені Ж. Вільома у спеціальній постанові. У цьому документі наголо-
шувалося на наступному: «В музично-культурному процесі значну участь узяв 
державний квартет ім. Вільома. За 10 років свого існування він провів величез-
ну роботу в справі культурного мистецького обслуговування трудящих мас 
України та братніх республік Радянського Союзу (РСФСР, БСРР, АМСРР то-
що) проводячи концертові виступи на заводах, копальнях, по робітничих клу-
бах та сельбудах, в червоних касарнях, гуртожитках студентів тощо. Постійно 
включаючи у програми своїх виступів, поряд творів світових композиторів, 
твори українських авторів, квартет Вільома тим самим стимулював творчість 
цих композиторів. У своїй роботі квартет досяг великої мистецької якості, що у 
свій час було визнано критикою УСРР і цілого СРСР. Беручи все це до уваги, 
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Колегія НКО ухвалила: Відзначити заслуги Державного квартету імені Вільома 
і нагородити Квартет званням “Заслуженого державного ансамблю республіки”» 
[11, 2]. 

Таким чином, протягом досліджуваного періоду гастрольно-концертна, 
музично-просвітницька діяльність Всеукраїнського державного квартету імені 
Ж. Вільома, незважаючи на заангажованість реалій музичного життя, сприяла 
професіоналізації музикотворчого процесу, розширенню жанрово-стильових 
меж, збагаченню видів і форм концертного життя республіки, зростанню ху-
дожньо-виконавського рівня музичних самодіяльних колективів, вступу здібної 
робітничо-селянської молоді до музично-освітніх закладів міста та спрямува-
лась насамперед на пропагування тих зразків музичної творчості, які визначили 
вагомі здобутки національної, європейської та російської композиторських 
шкіл серед широкого громадського загалу України та Радянського союзу. 
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СУЧАСНА ХОРОВА МУЗИКА: ДО ПИТАННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 
 
Стаття присвячена питанням інтерпретації духовної хорової музики на сучас-

ному етапі. Зокрема, дослідженню доробку в жанрі хорової духовної музики видатно-
го сучасного українського композитора Ганни Гаврилець. 
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Modern choral music: the question of interpretation. Clause is devoted to the 

questions of modern spiritual choral music by famous Ukrainian composer Hanna Gavriletz. 
Key words: revival of Ukrainian national spiritual choral music, renovation of choral 

elaborations, liturgical songs, choral concert, Ukrainian multi-voice. 
 
Сучасна хорова музика вирізняється надзвичайною різноманітністю. Се-

ред її зразків можна відзначити декілька напрямів, які об’єднуються загальною 
рисою – усі вони створюють основу для творчого зростання виконавців, для 
розширення їх музичного та художнього кругозору. 

До сучасної музики, по-перше, належать твори, що культивують класичні 
орієнтири, де багатоголосся виникає з двоголосся, де спостерігається велике 
тяжіння до гармонічного складу, ніж до контрапунктичного, де людський голос 
є головним музичним інструментом. У творах даного напряму вбачається на-
слідування традицій, привнесених до хорової музики великим російським ком-
позитором Георгієм Свиридовим. 

Важливою жанровою галуззю сучасної вітчизняної композиторської тво-
рчості є твори другого напряму – духовна музика православної традиції, яка 
з’явилася на концертній естраді у 1980-х рр. ХХ століття. Культура хорового 
співу a’cappella здавна утвердилася в Україні, а з уведенням християнства посі-
ла в музичному мистецтві провідне становище. Прикладом розвитку цієї гли-
бинної традиції можуть бути духовні твори Є. Станковича, В. Степурка, 
Л. Дичко, А. Гаврилець та багатьох інших. 

Твори третього напряму становлять великий розділ сучасної української 
хорової музики – безліч партитур фольклорного напряму. В основі звучання 
цих творів полягає українська пісенність, вокальність, кантиленність. Продов-
жуючи традиції засновників фольклорного напряму в українській музичній 
культурі – М. Лисенка, О. Кошиця, М. Леонтовича, – українські композитори 
ХХІ століття, працюючи як в жанрі обробки, так і створюючи оригінальні тво-
ри, презентують яскраві зразки хорової музики. У цьому ряді – втори різнома-
нітних жанрів Є. Станковича, В. Зубицького, Л. Дичко, А. Гаврилець та інших. 

Нарешті, хоровий авангард останньої чверті ХХ – початку ХХІ століття – 
явище, для якого характерними є нові звукосполучення, дисонуючі співзвуччя, 
вільна хроматика, нерівність пульсу, оновлена музична мова, іноді зіставлення 
у різкому контрасті співацьких манер – академічної й народної. До цього на-
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пряму належить не лише додекафонна і сонорна музика, але й новотональна, 
коли ідеї літературного тексту висловлені яскравими музичними засобами. 
Прикладом слугують твори В. Сильвестрова, В. Польової. 

Ускладнення мови сучасного хорового письма, застосування нових засо-
бів в сфері гармонії, ритму допомагають хоровим співакам вдосконалювати 
свою художню й технічну майстерність, розвивати тонкість слуху, музичного 
смаку, набувати контрапунктичної гнучкості. Нові твори, незважаючи на висо-
кий рівень сучасної вітчизняної хорової школи, часто йдуть попереду можливо-
стей виконавського мистецтва. Проте саме «це дозволяє хоровому диригентові 
шукати нові вокальні барви, штрихи звуковедення, розкривати вишукане спле-
тіння голосів, розуміти архітектоніку епізодів, відчувати паузи, не боятися жор-
сткості акордів» 3, 117. 

Дана стаття більшою мірою спрямована на увагу молодих хормейстерів, 
які тільки починають свій творчий шлях. Саме молоді музиканти є найбільш 
зацікавленими новою музикою, прагнуть до відтворення символів свого часу, 
осягнення його знаків і символів. 

Розуміння сучасної хорової музики не приходить само по собі. Для цього 
стає на потребі певна творча робота з колективом. Сучасні хорові партитури 
вимагають від хорових співаків вільної роботи з інтонаційним матеріалом, за-
своєння й вспівування складної інтерваліки, глибокого інтелектуального та 
емоційного проникнення. Знайомство співаків з сучасною музикою дозволяє їм 
накопичувати необхідний запас музично-слухових вражень. 

Партитури кінця ХХ – початку ХХІ століть характеризуються докорінни-
ми перетвореннями у ладотональній структурі музики: одночасно із збагачен-
ням мажору і мінору, розповсюдженням діатонічних ладів проявляються нові 
ладові системи, які відрізняються своєю природою і внутрішніми зв’язками, 
широко використовується нова тональність, політональність. Усе частіше зу-
стрічають розвинуті побудови, основані на послідовному сполученні декількох 
інтервальних ходів, що вимагає від співаків вміння вільно, спокійно і плавно 
переходити з одного регістру голосу до іншого і, відповідно, змінювати в про-
цесі співу механізм звукоутворення. 

Співаки мають чути й заздалегідь уявляти перспективу розвитку мелодії. 
Тоді окремі інтонаційні звороти сприйматимуться як частина цілого. Це є необ-
хідним не лише для розуміння і відтворення художнього образу, але й значною 
мірою полегшує інтонування. Аналіз співаками особливостей побудови й роз-
витку мелодичної лінії має велике значення щодо свідомого контролю за чисто-
тою інтонації, а також запам’ятовування музичного матеріалу. 

Відомо, що чистоті інтонації сприяє відчуття ладу. Для того щоби підго-
тувати співака до виконання творів зі складною ладотональною структурою, 
необхідно ретельно проаналізувати хорову партитуру, встановити принципи, 
якими співакам слід керуватися при інтонуванні тих або інших мелодичних 
зворотів. 

Особливої уваги вимагає засвоєння гармонічної мови сучасних хорових 
партитур. Наш музичний слух вихований переважно на гармонічних співзвуч-
чях терцового складу. Проте в сучасній музиці широкого розповсюдження на-
були квартові, квінтові й секундові сполучення. У пошуках нових засобів 
виразності композитори йдуть шляхом індивідуалізації акордів. Так народжу-
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ються нові співзвуччя із змішаною структурою. Тому в колективі необхідною є 
робота по розвитку гармонічного слуху на основі не тільки класичної, але й су-
часної гармонії. 

Включаючи до репертуару колективу сучасні твори, керівник всебічно їх 
аналізує. Достеменне детальне вивчення музичного матеріалу дає можливість 
керівнику хору якомога повніше й точніше підійти до розкриття авторського 
задуму, передбачити ті виконавські труднощі, які можуть з’явитися при співі, 
накреслити можливі шляхи їх подолання, визначити оптимальну послідовність 
розучування творів і ті технічні прийоми, які у найбільшій мірі цьому сприяти-
муть. До того ж при детальному розборі більшість з найскладніших на перший 
погляд хорових партитур є не такими складними. Завдяки аналізу стає ясним їх 
побудування, встановлюються інтонаційно-опорні крапки як по горизонталі, 
так і по вертикалі. 

Не менш важливо здійснювати розгорнутий аналіз музичного матеріалу 
спільно з учасниками хору безпосередньо під час репетицій. Такий аналіз до-
помагає співакам значно глибше поринути до образного світу твору, зрозуміти 
його зміст, виявити характерні особливості викладення й розвитку тематичного 
матеріалу, усвідомити виразне значення тих або інших музичних засобів. Від 
того, наскільки зрозуміли співаки музичний твір, а саме – особливості побуду-
вання хорової тканини, багато в чому залежить успішність подальшої роботи. 

Від мислення й майстерності композитора залежить довготривалість кон-
цертного життя твору. Хорова музика сучасних українських композиторів сьо-
годні є широко популярною. Практично жоден з творів для хору Є. Станковича, 
В. Степурка, Л. Дичко, А. Гаврилець, В. Зубицького, В. Сильвестрова, В. Польової 
та багатьох інших наших талановитих сучасників не лишився не виконаним. Це 
феномен особливого роду – у творах цих композиторів виконавців приваблює 
те, що становить духовну атмосферу сьогодення. 

Композиторський і виконавський процеси є взаємозворотними. Якщо му-
зиканти в змозі виконати новий твір, то композитори в свідомості програмують 
нові точки відліку для творчості. З іншого боку, розвивається мислення слуха-
чів, багато хто з яких не може одразу вловити будь-які закономірності й зв’язки 
нового витвору мистецтва. Яскравим прикладом такого процесу мистецького, 
художнього й духовного «обміну» слугує хоровий фестиваль «Золотоверхий 
Київ», заснований 1997 р. відомим сучасним українським хормейстером, худо-
жнім керівником та диригентом камерного хору «Київ» Миколою Гобдичем. 

Немає потреби особливо загострювати увагу на тій обставині, що ХХ 
століття було трагічним для української православної церкви. Починаючи від 
останньої чверті ХХ століття, коли у суспільстві назріла нагальна необхідність 
звернення до глибинного коріння національної культури, вічних цінностей, від-
бувається відродження Православ'я та становлення релігійної свідомості нині-
шнього покоління. 

Зміна політичної ситуації в Україні у 80-х рр., що спричинила легалізацію 
різноманітних сфер діяльності церкви – богослужіння, катехізація та освіта, 
книгодрукування, науково-дослідна робота, сколихнула міцну хвилю інтересу 
до цього воістину неосяжного поля діяльності з боку композиторів, виконавців, 
слухачів, викладачів, вчених тощо. З'явилася велика кількість нових хорових колек-
тивів (переважно камерних), що складалися найчастіше зі студентів і випускників 
диригентсько-хорових відділів та факультетів музичних навчальних закладів. 
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Так почалася доба осягнення невідомих доти змісту, стилістики музично-
виразних компонентів духовно-музичних творів. Відтоді ж на концертній сцені 
країни зазвучали програми духовної музики у виконанні великої кількості хо-
рових колективів найрізноманітніших напрямів і складів – дорослих та дитячих, 
професійних та аматорських, світських та кліросних. Усі ці фактори не могли 
не стимулювати створення великої кількості нових духовно-музичних творів, 
обробок, перекладів різного ступеня складності гармонізації обіходних наспі-
вів, які, в свою чергу, стрімко входили до репертуару провідних хорових колек-
тивів України. 

Сьогодні перед виконавцями відкрита доволі широка панорама творів з 
біблейсько-християнської тематики, зокрема творів богослужбового плану, на-
писаних наприкінці ХХ – початку ХХІ століття. Твори сучасних українських 
композиторів, що звернулися до духовної тематики, у своїй сукупності надають 
достатньо повне уявлення про шляхи, тенденції, напрями розвитку богослуж-
бового жанру у контексті художніх і соціально-політичних особливостей відро-
дження традицій православної культури України. 

Характер духовних творів сучасних українських композиторів свідчить 
про новий етап у розвиткові богослужбової музики, її жанрового оновлення, 
функціонального призначення. Це, перш за все, має свій прояв у співвідношен-
ні канонічного богослужбового начала з елементами концертності в духовно-
музичному творі, що призводить до певної відокремленості літургійних творів 
від богослужіння, їх відносної самостійності, художньої самоцінності, та дозво-
ляє визначити нове жанрове утворення – концертні літургійні твори. 

Концертність духовно-музичних творів сучасних композиторів набуває 
свого прояву у використанні таких вокально-хорових прийомів, як спів хору з 
закритим ротом, відведенням хорові акомпануючої функції за умови викорис-
тання сольної партії, частому використанні високої теситури та ін., що надає 
хоровому звучанню чуттєвого, експресивного характеру. 

Духовні хорові твори на межі ХХ – ХХІ століть, на наш погляд, ще біль-
ше пов'язані з питанням соціального функціонування, ніж взірці даного жанру 
середини ХІХ – початку ХХ століть, що являли собою приклад авторської, гли-
боко суб'єктивної інтерпретації канонічного жанру. 

Духовні твори сучасних композиторів від початку не є призначеними для 
здійснення прикладної функції у богослужінні, а, відтак, передбачають лише 
опосередковане втілення сакрального смислу та ідейно-змістовної основи літу-
ргії – виключно засобами музичної виразності. Такий підхід відкриває для ком-
позитора великі можливості для прояву особистісного творчого начала у сфері 
сакрального. Сучасні композитори адресують свої духовно-музичні твори ши-
роким верствам суспільства, людям, що мають різне ставлення до питань віро-
сповідання, а можливо й тим, хто лише стоїть на порозі непростого шляху 
придбання віри. 

Усе це свідчить не лише про особливості соціального функціонування 
творів богослужбового жанру на рубежі ХХ – ХХІ століть, але й також про 
просвітницький характер діяльності композитора у сфері духовної музики. 
Створення духовно-музичного твору, здатного привести людину до храму, по-
вернути їй втрачені надії, потребує сьогодні від композитора не лише грамот-
ності у богословських питаннях, але й, передусім, вразливості його серця, 
чуйного ставлення до таких вічних понять, як краса і добро, любов і людяність, 
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співчуття і совість. Приємно констатувати, що переважна кількість духовно-
музичних творів сучасних українських композиторів привносять світлі й одухо-
творені відчуття, що народжуються у співі хору та унікальних духовно-музичних 
образах, головним творцем та відтворювачем яких є диригент-хормейстер. 

Численні хорові фестивалі не тільки пропагують хорову творчість сучас-
них композиторів, але й виконують роль своєрідних хорових симпозіумів, сти-
мулюють появу нових високохудожніх творів. «Золотоверхий Київ» 2001 р., на 
якому відбувся конкурс українських псалмів, ознаменований участю й блиску-
чою перемогою однієї з найяскравіших представників сучасної української 
композиторської школи, лауреата багатьох міжнародних конкурсів, лауреата 
Національної премії України імені Т.Г. Шевченка Анни Олексіївни Гаврилець. 
2001 р. для участі в конкурсі А. Гаврилець представила три хорові твори на те-
ксти Давидових псалмів («Блаженний, хто дбає про вбогого», Пс. 41, «До Тебе 
підошу я, Господи, душу мою», Пс. 25, «Боже мій, нащо мене Ти покинув», 
Пс. 22), і перемогла одразу у трьох номінаціях – Гран-прі, Перша премія, приз 
глядацьких симпатій. 

Як і багато інших, зазначені духовно-музичні твори А. Гаврилець відо-
бражають національну традицію написання хорових концертів в новому сучас-
ному баченні; їх романтичне спрямування підкреслює особистісне начало у 
зверненні до Бога. Особливу увагу привертає до себе хоровий концерт «Боже 
мій, нащо мене Ти покинув», який одразу набув не аби якої популярності серед 
хорових колективів України. Цей твір синтезував у собі національні традиції і 
сучасне звучання. Покаянна тематика, широке залучення народнопісенного те-
матизму, яскрава емоційність висловлювання, тип виконання (a’cappella), варіа-
ційність та контрастність, за якими побудований розвиток музичного матеріалу: 
контрастне зіставлення solo й хорового tutti, контрастність складових тричас-
тинної форми, що виражається через зіставлення поліфонічного й гармонічного 
типів викладу, зміни гармонії, ритму, темпу, – усе це споріднює твір з партес-
ним концертом, мотетом епохи українського бароко, класицистським хоровим 
концертом. Риси хорової музики минулого виступають в синтезі з сучасними 
музично-виражальними засобами (ладова модальність, колористичність гармо-
нії, використання септакордів та їх обернень без розв’язань, паралельних нон-
акордів тощо). 

Гармонічна мова концерту «Боже мій, нащо мене Ти покинув», особливо 
його І і ІІІ (репризної) частин, є на перший погляд достатньо простою. Проте 
інтонаційні труднощі криють в собі зупинки на тризвуках побічних ступенів, 
використання натурального VII ступеня, зіставлення дорійського ладу і натура-
льного мінору (a-moll), що послаблює ладові тяжіння, застосування квартсекс-
такордів, зменшених та збільшених тризвуків, паралельних малих нонакордів. 
Усі ці прийоми, працюючи на створення колористичних співзвуч і яскравих 
фонічних ефектів, вимагають серйозної роботи над створенням гармонічного 
ансамблю. 

Вагому частку уваги хормейстера мають привернути й метро-ритмічні 
особливості твору. Вишукані ритмічні формули – синкопи і чверті з крапкою – 
гармонічно вписують у чотиридольний метр тридольні пульсації вісімками, на-
даючи звучанню удаваної ритмічної свободи. Відтворення такого метро-ритміч-
ного поєднання вимагає від диригента чіткого й продуманого жесту, адже в 
даному випадку доводиться балансувати між бажанням підкреслити гармонічну 
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мову за допомогою ритмічних акцентів і дотриманням метро-ритму твору. До-
датковим ускладненням у виконанні цього завдання є повільний темп крайніх 
частин – Lento. 

Розвиток музичного матеріалу концерту побудований на контрастному зі-
ставленні solo й хорового tutti. Проведення теми, супроводжуване мелодичним 
варіюванням, відбувається на фоні хорового акомпанементу. Відтворення тем-
бро-акустичного та діалогічного контрасту ставить перед хормейстером про-
блему щодо створення динамічного ансамблю. Слід віддати належне авторові 
щодо уважного ставлення до написання партитури твору – не лише позначення 
темпу і динамічні нюанси, але й усі сольні проведення ретельно виписані. Ком-
позитор ніби наголошує на найважливіших елементах музичного розвитку, чим 
допомагає виконавцеві максимально точно зрозуміти й, відповідно, відтворити 
свій задум. 

Безумовно, перелік можливих технічних складнощів роботи над цим кон-
цертом не є повним. Так, поза увагою лишились питання мелодичного ансамб-
лю, вокальної техніки та манери, розгляд теситурних умов кожної хорової 
партії й зауваження щодо подолання відповідних проблем та багато іншого. 
Проте слід пам’ятати, що поряд з опрацюванням суто технічних елементів хо-
рової партитури чи не найголовнішим є відтворення саме образного змісту тво-
ру, його філософії, а це вимагає від хормейстера спеціальних знань з історії 
хорового виконавства, церковного співу, релігійно-філософського питання, те-
орії та історії культури. 

При першому знайомстві з партитурами нових напрямів не одразу можна 
вловити будь-які закономірності й зв’язки. Однак чим більше вживаєшся в цю 
музику, тим більш очевидним стає загальний принцип її побудови, заснований 
на контрастності, поліфонічності, логічності авторського задуму. 

Найкращі зразки композиторського письма видатних майстрів ХХ – поча-
тку ХІХ століття, що збагачують виконавські можливості хорових колективів, 
висувають перед хормейстерами низку складних професійних завдань. Від хо-
рмейстера вимагаються глибоке розуміння теоретичної основи твору, відмінний 
слух і пам’ять, серйозна диригентська технічна підготовка, загальний культур-
ний рівень, вміння проникнути до мелосу кожного голосу, до драматургії твору, 
до істинного темпу, динаміки, знання секретів інтонування, вирішення задач 
дихання, дикції, різноманітних образних звукових ефектів, знаходження тісного 
взаємопорозуміння з колективом. В кожному новому дійсно талановитому тво-
рі таїться іскра цікавого, невідомого, й нам, хормейстерам, необхідно працюва-
ти задля того, щоби запалити з неї вогонь яскравої музики. 
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ЧИ ВІДНОСЯТЬСЯ СУЧАСНІ ПОПУЛЯРНІ 

МУЗИЧНІ СУБКУЛЬТУРИ ДО РЕЗОНАНСНИХ? 
 
У роботі досліджені питання музичної субкультури у культурно-історичному 

аспекті. Зокрема, проблеми вивчення сучасної музичної субкультури.  
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In the paper some issues of musical subculture are analyzed in the historical and cul-

turological aspects. In particular, the problems of analyze the modern musical subculture in.  
Key words: culture, subculture, musical subculture, criminal, history. 
 

До класифікації та аналізу субкультур зверталось чимало дослідників, зок-
рема: І. Андреєва, Д. Виговський, І. Громова, І. Кон, Я. Левчук, З. Сикевич, 
О. Старков, С. Фріт, Т. Щепанська. На нашу думку, одне з найкращих дослі-
джень з питань масової музики на початку ХХІ століття провела Я.М. Левчук. 
Ми чимало зробимо посилань і запозичень з її цікавої і знакової роботи [6], 
проте, на нашу думку, масова музика є явищем значно глибшим і вагомішим, 
ніж соціалізуючий чинник молодіжних субкультур, причому стосується це не 
лише України. Було б помилкою не згадати і деяких інших дослідників, зокрема 
М.М. Поплавського з його ґрунтовним і всебічним вивченням сучасної україн-
ської естради та доречним пошуком її місця у світовому музичному мистецтві. 
Так, хіба не є яскравими такі порівняння, як, наприклад: «В Україні 60-х був 
свій «The Beatles» – «Смерічка» [10, 8–9], «Група “ІГРАШКИ” – українська 
“АВВА”?» [10, 184–189], «Група “ГАВАНА” – на зразок “Спайс Герлз”» [10, 
189–190] тощо. 

Мета статті – дослідити окремі аспекти субкультурознавства, у тому чи-
слі на прикладі матеріалів музичної субкультури і визначення місця феномена 
музичної субкультури серед інших субкультур сучасної України. 

Поняття «субкультура» як науковий термін – не лише широке і багато-
гранне [6], але і до певної міри спірне і суперечливе. Напевно через це навіть 
загальновизнані авторитети у мистецтві і філософії [1, 160] іноді обходять його. 
Я. Левчук, починаючи дослідження субкультури, звертається до новітнього фі-
лософського словника, де «субкультура» – це система норм та цінностей, що 
відрізняє певну групу людей від суспільства. Сучасне суспільство, базуючись 
на розподілі праці та соціальній стратифікації, являє собою систему різнопла-
нових напрямів субкультур. Поняття «субкультури» включає в себе також: 
1) сукупність деяких негативно інтерпретованих норм та цінностей традиційної 
культури, що функціонують як культура злочинного прошарку суспільства; 
2) особлива форма організації людей (найчастіше молоді) – автономне цілісне 
утворення усередині панівної культури, яке визначає стиль життя та мислення її 
носіїв і відрізняється своїми звичаями, нормами та комплексами цінностей; 
3) трансформована професійним мисленням система цінностей традиційної 
культури, що отримала своєрідне світоглядне забарвлення (професійні «с») [6, 19]. 
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Окремі британські вчені стверджують, що девіантні субкультури є осно-
вою супротиву панівним уявленням у сфері культури. Субкультура та породже-
на нею (субкультурна) поведінка, з погляду представників «теорії субкультур», – це 
форма класового опору, боротьба на ідеологічному рівні через протидію доміную-
чим нормам, цінностям, стилям. Проводячи аналіз іноземної історіографії проблеми 
субкультур, Я. Левчук зазначає, що функціоналістський і субкультурний підходи 
розглядають субкультури «через створення своєрідного «буфера», яким є молоді-
жна субкультура (функціоналістський підхід), або через заперечення загально-
прийнятих цінностей і стереотипів поведінки також у рамках субкультурних 
об’єднань (субкультурна теорія)» [6, 20]. Існують і альтернативні пояснення, 
наприклад представниками феміністського напряму: на думку Л. Мак Роббі, по 
суті ігнорування жінок у субкультурах. Окреме питання – «забуття» сексуаль-
них норм (серед яких нестандартні гейська, трансвеститська і лесбійська субку-
льтури). За визначенням С. Фріса субкультура – це соціальна, етнічна або еконо-
мічна група з особливим власним характером в межах загальної культури 
суспільства [6, 22]. У такому розумінні спочатку використовували поняття «суб-
культура» при визначенні культурних зразків поведінки і цінностей у різнома-
нітних меншинах у плюралістичних суспільствах (вважають, що першими 
дослідженнями у цьому сенсі були субкультури мормонів у США і китайська 
субкультура в Англії) [9]. 

За Д. Хебдіге у контексті семіотики і соціальних комунікацій, субкультури 
репрезентують «шумові» (як протилежні звуку) перешкоди у впорядкованій по-
слідовності, провідній від реальних подій і феноменів до їх уявлення в засобах 
інформації [6]. У цьому сенсі субкультура є своєрідним часовим блокуванням у 
системі комунікацій, які формують образ навколишньої дійсності. А комуніка-
тивні збої небезпечні для соціального організму тим, що показують умовність 
природи існуючої системи цінностей, що домінує [9]. Традиційно (до 60-х рр. 
ХХ століття) субкультурою в американській науці прийнято було називати об-
раз життя злочинних громад. Пізніше це субкультурне пояснення поширилося і 
на автономні спільноти всередині домінуючої культури. У панівній культурі у 
той час провідними вважали культури класів, а субкультури інтерпретувалися 
як образ життя дрібних верств. За М. Брейком субкультури включають в себе 
елементи класових культур [17]. М. Брейк дає визначення молодіжної субкуль-
тури: «Особлива форма організації діяльності молоді, відносно автономне і ці-
лісне утворення в середині домінуючої у суспільстві культурної традиції, яка 
відрізняється своїми нормами, цінностями, інститутами і визначає стиль життя і 
мислення її носіїв» [11]. Д. Хебдідж акцентує на значенні стилю в субкультурі. 
Оскільки через демонстрацію стилю одягу, сленга і музичних вподобань певних 
зразків поведінки люди (особливо молоді) виражають свою причетність до да-
ної субкультури, демонструючи своє ставлення до зовнішнього світу. Завдяки 
субкультурній стилістиці, (йдеться про свою «відмінність») і пристосувавшись 
до неї, індивід легше самостверджується [6]. Питання стилю (у першу чергу 
мистецького, у т.ч. музичного) і субкультури, на нашу думку, має нерозривний 
зв’язок: вони взаємопереплітаються і взаємообумовлюються. У закордонній лі-
тературі залежно від соціальної направленості поділяють юнацькі субкультури 
на просоціальні (соціально позитивні), асоціальні (які стоять осторонь соціаль-
них проблем) та антисоціальні (соціально негативні). У СРСР розглядали два 
напрями – соціальну патологію і соціальну творчість. Я. Глинський відзначав, 
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що за суспільних змін нормативне і девіантне до певної міри міняються місця-
ми [2]. Ширше – переоцінка цінностей ставить певні стандарти, стереотипи і 
самі норми «з ніг на голову» (або навпаки), усі стереотипи руйнуються, патоло-
гія стає нормою і навпаки. Згадаємо, наприклад, ставлення до сексуальних 
меншин у СРСР у 70-ті і сьогодні. 

Вітчизняні науковці при тлумаченні поняття «субкультура», як правило, не 
дуже відходили від західних аналогів. Наприклад Б. Брасов визначав субкуль-
тури як соціальні формування усередині суспільства, які відрізняються від до-
мінуючої, нормативної культури за певними ознаками, зокрема нормами, 
звичаями, ціннісними орієнтаціями, а іноді навіть інститутами [4]. Ідея класо-
вості також присутня, причому навіть у далекій історичній ретроспективі. Так, 
Р.Д. Михайлова глибоко досліджувала давньоруські субкультури і виокремила 
існування своєрідних «класових» культур-субкультур: церковно-релігійної, 
князівсько-боярської, лицарсько-дружинної та народно-низової (міської і 
сільської) субкультур [8].  

Нам близька ідея Л. Михайлової, яка вважає субкультуру у цілому части-
ною системи культури, що має визначені, окреслені межі норм, ідеалів, ціннос-
тей, знань, уявлень, зразків, смаків, традицій [7]. Не зовсім подобається (через 
свою загальність, умовну «глобалізацію», всеохоплюваність субкультур) нам 
позиція А. Флієра, який вважає субкультури найбільшими частинами цілісних 
місцевих культур (національних, етнічних, соціальних), які відмінні за якоюсь 
локальною специфікою тих чи інших рис.  

Ми розподіляємо твердження про те, що будь-яка культура складається із 
багатьох елементів, які становлять її специфіку (мистецтво, мова, звичаї, релі-
гія, вдачі, господарський устрій тощо), але не поділяємо думку, що субкультура 
за основною масою цих елементів ідентична або наближена до базової культу-
ри, відрізняючись від неї лише однією-двома рисами [15, 152–153]. Ми не пого-
джуємося з цим твердженням: одна або дві риси можуть відрізняти носіїв вже 
різних підвидів конкретної субкультури. Наприклад у кримінальній субкультурі 
злодій-шахрай кількома субкультурними ознаками відрізняється від злодія-
крадія, а цей крадій – від злодія-вбивці тощо. Субкультура відкрито не конфлі-
ктує, зухвало не вступає у протиріччя з базовою культурою (це вже особливості 
контркультури), проте субкультура все-таки містить низку суттєвих ознак, які 
відрізняють її від основної, домінуючої культури. Молодіжний або криміналь-
ний сленг – це відносно закрите явище, система субкультурних татуювань (ар-
мійські, кримінальні тощо), стратифікація (професійна, вікома, кримінальна 
тощо) – це теж своя система з особливими відносинами. Питання «випадіння» 
(субкультури жебраків, наркоманів тощо) або «виходу» (субкультури олігархів, 
богеми тощо) за межі традиційної культури є відносно «хворобливим» явищем. 
Так, Т.Б. Щепанська недарма вводить до подібних контекстів термін «ліміналь-
ні спільноти» («підвішені» між соціальними позиціями) або поняття «екстерна-
льна культура» (тобто та, що «випала» з офіційного річища культури). Ці 
«випадіння» чи «виходи» сприяють переосмисленню і потім перекодуванню ба-
гатьох слів, виразів, потім понять тощо. Субкультур у сучасній Україні не так і 
багато (не варто їх нараховувати ледь не сотнями), скоріше, у культурі є значне 
різноманіття, до специфіки якої відносяться і низка субкультур. Субкультури у 
процесі трансформації культури зникають (князівська, як і багато інших феода-
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льних, субкультура), трансформуються (кримінальна тощо), виникають (напри-
клад, хакерська) і т.д. Викликають певний сумнів деякі положення окремих те-
оретиків субкультурознавства. Як, наприклад, твердження про те, що «в 
українському суспільстві існує безліч субкультур, що знаходять вираз у різних 
релігійних, расових, етнічних, професійних і вікових групах. Серед цієї множи-
ни виділяється молодіжна субкультура, якій необхідно приділити особливу ува-
гу… оскільки музичні субкультури – її складова» [6, 28].  

Субкультури є різними: вікові (молодіжна, яка має вікові властивості та є 
тимчасовим і перехідним явищем), професійні (проте далеко не в усіх професі-
ях є свої субкультури, важко уявити субкультуру, наприклад, прибиральниць), 
поширені (музична, конфліктна тощо), резонансні (вони, – а більш глибоко, 
власне, їх феномен, – у значній мірі обумовлені часом і простором) тощо. Резо-
нансні субкультури – це ті, які викликають підвищений попит у великих про-
шарків населення і які, у першу чергу, можуть стати взірцем для наслідування. 
За великим рахунком, розподіл субкультур на резонансні та нерезонансні може 
бути не менш практичним, ніж на позитивні, нейтральні та негативні. В сучас-
ній Україні до резонансних, «загальнонародних» субкультур, які разом із цим 
користуються загальною увагою, належать ті, що мають певні особливості. Ва-
жливо, щоб вони мали суспільний, груповий і особистісний резонанс; це, зок-
рема, субкультури тіла (точніше тілесності, куди відносять натуралістів, 
нудистів тощо), вегетаріанства (як сучасного і найактуальнішого прояву фітокуль-
тури) і криміналу (або кримінальна субкультура), наслідки мультикультурності. 
Вегетаріанство є непростим і за деяких умов неоднозначним явищем. Для де-
яких дотримання у багатьох випадках вимог вегетаріанської субкультури є за-
кономірним і правильним процесом. Разом з цим, сліпе наслідування вегета-
ріанству у деяких випадках може приносити лише шкоду. До субкультури 
вегетаріанства в усіх її різновидах та проявах потрібен глибокий культурологі-
чний аналіз. У цілому, вона є частиною фітокультурології.  

Одне зі значних, на нашу думку, досягнень Я. Левчук – це популяризація 
розповсюджених, «популярних» (вибачте за все-таки доречну і необхідну тав-
тологію) субкультур. Проте «музичні субкультури» (хоча краще – просто певна 
музика, специфічні музичні уподобання тощо) «вхожі» скрізь й відносяться як 
окремі частини до різних субкультур. Хіба «Мурка» не є класикою для носіїв 
кримінальної субкультури? Більше того, романтизація злочинного способу 
життя у піснях – важлива складова кримінальної субкультури. «Свої» (іноді во-
ни стають народними) пісні мають і носії професійних субкультур. Хіба у СРСР 
пісня «Наша служба и опасна, и трудна» не була улюбленою у багатьох право-
охоронців? Або пісня з фільму «Сімнадцять миттєвостей весни» – у працівників 
КДБ? Таких прикладів можна навести чимало. Але не лише «молодіжній суб-
культурі, як явищу соціального життя, властивий певний стиль життя і поведін-
ки, наявність групових норм, цінностей і стереотипів. Вона виявляється в 
особливостях одягу, символах, мові, нормах, музичних і спортивних пристрас-
тях і багато де в чому іншому» [6, 28]. Все це з деякими «але» можна віднести і 
до інших субкультур, розшифрування вимагає хіба що «і багато де в чому ін-
шому», у цьому «іншому» іноді і містяться відмінності багатьох субкультур. 
Музика ж завжди відігравала важливу, іноді навіть вирішальну роль. Згадаємо 
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роль патріотичних пісень у згуртуванні у складну хвилину (наприклад пісня 
«Вставай, страна, огромная» у Великій Вітчизняній війні). І сьогодні вона спри-
яє як соціокультурній диференціації (різних субкультур) та інтеграції все-таки 
«суспільства в цілому» [6, 146]. Частково має рацію, Я. Левчук, коли визначає 
молодіжні субкультури і контркультури як нерепрезентативні культури та під-
креслює, що у межах «молодіжної субкультури переплітаються різноманітні 
субкультури і контркультури, охоплюючи альтернативні переконання, оцінки, 
картини світу, ідеї та ідеології» [6, 35]. Тут, скоріше, мова може йти не просто 
про різноманітні субкультури й контркультури, а про їх відносну репрезен-
тативність. Хоча ми всіляко підтримуємо ідею Я. Левчук щодо використання 
терміна «субкультура» у множині, проте все ж не погоджуємося з нерепрезен-
тативністю музичної субкультури. Взагалі термінологічні прогалини, колізії, 
непорозуміння тощо виникають не лише у контексті субкультур. Термінологіч-
ні особливості навіть у класичній історії давнього світу є доволі вражаючими, 
адже скільки ми зустрічаємо взаємозамінних слів навіть до найзначніших по-
нять. Наприклад стародавній чи давній Єгипет. Стародавній чи давній Вавилон 
або Рим. У літературі ми зустрічаємося з певними непорозуміннями, хоча при 
розмові про давній світ домінує прикметник «стародавній». Культурологічна та 
історична відмінність майже нівелюється, а дарма. Хіба Єгипет не може бути 
стародавнім, наприклад виключно через давньоєврейські мандри і особливе 
значення Єгипту на сторінках Старого Заповіту? Греція і Рим, які за часом 
ближчі до нас, стають просто давніми, а ніяк не стародавніми. Хіба не доречно 
розібратися і з персоналіями? Можливо, давньоруський князь Олег Віщий – це 
давньоруський Юліан Відступник, адже не лише Б. Рибаков і М. Брайчевський 
були впевнені, що за Аскольда у 860 р. Аскольдова Русь хрестилась. Великий 
князь київський Володимир завершив те, що у греків завершив імператор Кос-
тянтин на початку ІV ст. Вітчизняний варіант християнства зародився за Аско-
льда (чи навіть раніше), а розвинувся за Володимира Великого. Безперечно, з 
субкультурами все набагато заплутаніше, ніж з класичною історією і з загаль-
новідомими особистостями. 

Має рацію А. Сохор, характеризуючи масову музику (Я. Левчук, незва-
жаючи на його описовий характер сутності явища, погоджується з ним) як фе-
номен загальнодоступний, загальнопоширений, адресований найширшим колам 
слухачів [6]. Одна з її функцій – «осуспільнення» почуттів людей, відповідність 
потребам усього суспільства, що надає змогу характеризувати масову музику як 
художнє і соціальне явище, як складне утворення, що не може бути повністю 
розкрите за допомогою якогось одного підходу – функціонального (А. Сохор) 
[12], тематичного (В. Конен) [5] або жанрового (А. Цукер) [14]. Репрезентатив-
ною музичною субкультурою постає «масова музика» (на думку А. Сохора це 
поняття увійшло до музичного термінологічного обігу у ХІХ столітті) [6, 41]. 
Процес демократизації життя, у т.ч. музичного життя, який почав відбуватися 
на Заході після Першої Світової війни, а в СРСР – після Другої Світової війни, 
особливо після десталінізації (хоча ще за часів Сталіна масова музика як 
«ідеологічний продукт» набула масового поширення), а швидкий розвиток біля- 
(чи коло-) резонансних музичних субкультур відбувався внаслідок поширення 
ЗМІ та інформації.  
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Діапазон оцінок української масової музики і її приналежності до певної 
галузі музикознавства досить широкий, зокрема: від твердження, що вона є «му-
зично-побутовим явищем» або «музикою побуту» (Б. Асаф’єв), «побутовою му-
зичною культурою» (А. Цукер), «масовою музикою» (Т. Адорно, Л. Васильєва, 
А. Сохор), «музичним повітрям» (В. Конен), «естрадною музикою» (А. Болгарський, 
Б. Брилін), нарешті – різновидом сучасної масової культури в контексті шоу-
бізнесу (М. Поплавський). Все це дає підстави говорити не лише про її популяр-
ність, але і про репрезентативність  

Масова музика складається з численних напрямів, стилів і жанрів. Напев-
но, є сенс у міркуваннях А. Моля, який переконаний у тому, що в індустріаль-
ний час індустрія мистецтва і культури включає в себе навіть таке специфічне 
(все-таки умовне. – В.Р.) поняття, як «держава музики». Це визначення понад 
сорокарічної давнини (кінця 1960-х – початку 1970-х рр. ХХ століття) вимагає 
коригування, модернізації, з урахуванням того, що постмодерністський початок 
ХХІ століття перетворюється в неомодернізм. А ширше – крім радіомовлення 
розвинулося телебачення, Інтернет та інші ЗМІ і ЗМК. Технічні можливості 
змінилися: грамплатівки – це, скоріше, музейні експонати, їм на зміну прийшли 
нові носії музичної інформації: компакт-диски, міні-диски, касети, флеш-карти 
тощо. Проте більшість тверджень А. Моля залишаються доволі актуальними. 
Популярні, репрезентативні, впливові, майже резонансні музичні напрями – це 
невід’ємна частина системи культури, що являє собою приклад репрезентатив-
них музичних культур, за аналогією з ширшими культурними конструктами.  

У.Ф. Суна звернув увагу на особливість впливу музики на молодіжну ау-
диторію при сприйнятті музичних творів, але, водночас, вважаючи недоцільним 
вживати термін «субкультура», хоча і вказав на два, по суті субкультурні, види 
молодіжних об’єднань (конформні і девіантні) [13].  

За Я. Левчук, є підстави говорити про формування і диференціацію моло-
діжних субкультур в Україні, що відбувалася на базі двох основних музичних 
напрямів – поп- і рок-музики. Після розпаду СРСР класове розшарування отри-
мало і мистецьку проекцію. Так, на думку К.Б. Соколова, на пострадянське фу-
нкціонування мистецтва (у тому числі і музичного) суттєво впливає і соціо-
культурна стратифікація. Отже, художні переваги все більше опосередко-
вуються приналежністю людей до певних субкультур. За його міркуваннями, 
субкультури є особливими картинами світу, які створюють потребу у відповід-
них цінностях, інтересах і ідеалах, а тому і специфічні вимоги і стандарти, у т.ч. 
і своєрідні естетичні потреби і смаки [16]. Істинним є те, що «мозаїчність і все-
проникність масової культури, як пануючої ціннісної суспільної парадигми, до-
зволяють їй пристосовувати «чужі» субкультурні художні уявлення до «своїх», 
тим самим зменшити цю конфліктну напругу». Конфлікт іноді є важливим у 
музичному мистецтві (музичний супровід у фільмі, у театральній виставі, у 
симфонії тощо), проте не є обов’язковим. Конфліктна субкультура сама по собі 
є також, нажаль, невід’ємною частиною нашого буття, що свідчить про її попу-
лярність і про репрезентативність, але не про резонансність. Лише найгучніші 
культурні події і соціальні справи (політичні, кримінальні, побутові тощо) ви-
кликають суспільний резонанс. У цілому немає резонансності і у музичному 
мистецтві. Навіть у популярній естрадній музиці немає резонансності, хоча бу-
вають події, які викликають активне обговорення, оцінки, суперечки тощо. За-
галом ми погоджуємося з влучним висловом, що «естрадна музика – це 
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поняття, яке об’єднує в собі такі види сучасної музики, як джаз, рок- і поп-
музика. В основі джазу, рок- і поп-музики пряме звернення до глядача зі сцени, 
безпосередній контакт з присутніми, видовищність, шоу, які властиві всім цим 
напрямам спочатку» [6, 66].  

До певної міри мали рацію Ю.Н. Давидов і І.Е. Роднянська, коли назива-
ли контркультуру «раковою пухлиною на живому тілі культури» [3, 249]. Під 
впливом музики, зокрема «року», в СРСР почали складатися музичні молодіжні 
субкультури: любителів російського року, групи фанів – важкого «року», про-
західні гуртки молоді тощо. Проте, чи може музика впливає не лише на мо-
лодь? Вона впливає на різні вікові групи і недоречно «виокремлювати» вікові 
групи (незважаючи на їх домінуючу іноді роль). 

Без музики мало що відбувається у соціокультурній реальності, у т.ч. без 
неї неможливі розширення, трансформація і модифікація репрезентативних му-
зичних субкультур. Субкультурознавство вимагає системного підходу з позицій 
культурології, історії, соціології, педагогіки, психології, мистецтвознавства то-
що. Воно має посісти важливе місце у системі культури та у системі культуро-
логії. Якщо брати музичні субкультури, то, можливо, вони настількі важливі, 
що «формування і диференціація молодіжних субкультур у нашій країні здійс-
нювалися на базі двох музичних напрямів – поп- і рок-музики» [6, 158]. Потім 
розвинулись їх «субкультурні підвиди, різнопланові за музичними рок-перевагами. 
Це реакція на полістилістизм репрезентативної культури» [6, 129].  

Розвиткові субкультурознавства в Україні сприяють умови трансформа-
цій і зміни старих субкультур, формування і розвитку нових субкультур та по-
треба їх докорінної систематизації. При цьому «в процесі соціокультурної 
трансформації створюється ціла система субкультур, які цілком самодостатні 
для тих, хто орієнтується на їх цінності і норми. Відтак можна говорити про те, 
що в системі культури існують механізми, які дозволяють інституційно закрі-
пити в самій культурі нерівність індивідів і груп. Йдеться, перш за все, про суб-
культури, які є формами репрезентативної культури» [6, 145]. Проте навряд чи 
«українська молодіжна субкультура включає в себе безліч музичних субкуль-
тур як масового, так і ексклюзивного характеру» [6, 146]. Якщо проводити де-
тальну, дрібну і щільну градацію, то кожен прихильник («фан») може стати 
носієм індивідуальної музичної або молодіжної чи молодіжнозичної (тощо) 
субкультури. Але така кропітка систематизація недоречна і через неї ми при-
йдемо до того, що кожен індивід є унікальним і неповторним (а звідси його 
смаки, ідеали та уподобання) і у кожного є… індивідуальна, своя особиста суб-
культура. За цього підходу ми втратимо справжню свободу, нав’язуючи умовні 
межі і правила. При цьому правильним є те, що «кожний субкультурний вид 
прагне відстояти свою автономію, акцентуючи особові цінності» [6, 147]. Ці 
особливості відрізняють окремі види, підвиди, різновиди, підходи, напрями у 
межах конкретних субкультур. Якщо у наукових дослідженнях терміни рок-
музика, поп-музика, техно-музика, естрадна музика, джаз використовуються 
при характеристиках відносно різних явищ, то Я. Левчук запропонувала для 
них узагальнюючий термін – «масова музика», яка є «цілісним музичним та со-
ціальним явищем, представленим рядом жанрів, що охоплює різні сторони суспі-
льного життя, утворюючи стилістичну даність епохи» [6, 146]. При дослідженні 
сприйняття музики доречно зазначити, що юні люди через мозаїчне сприйняття 
«краще засвоюють змішані жанрові форми (наприклад, техно-фольк, джаз-рок, 



 292 

поп-фольк, рок-класика тощо); крім того, високо цінується майстерність (вірту-
озність) і динамізм (швидкість і ритмічна енергія) виконання» [6, 148]. Змішані 
жанрові форми – це не окремі субкультури (інакше ми з часом прийдемо до аб-
сурду), а їх складові частини. Музична субкультура, на нашу думку, є популяр-
ною, репрезентативною, поширеною, впливовою і, подібно до субкультури 
конфлікту, до певної міри постає білярезонансною (або колорезонансною).  

Отже, важливо наголосити на суттєвості розвитку тієї частини субкульту-
рознавства, яка стосується популярної і репрезентативної музичної культури в 
цілому і окремих яскравих, майже резонансних, музичних субкультур зокрема. 
Соціокультурна диференціація у суспільстві призводе до виникнення числен-
них субкультур, у тому числі і музичних. Це обумовлено поширеністю різних 
соціальних (корпоративні, моральні тощо) норм, ціннісних уявлень, уподобань і 
смаків, стилів життя та інших особливостей. 

 
Література 

 
1. Безклубенко Сергій. Мистецтво: терміни та поняття: енциклопедія: [у 2 т.].: Т.2 

(М–Я) / Сергій Безклубенко. – К.: Інститут культурології НАМ України, 2010. – 256 с.: іл. 
2. Глинский Я.И. Творчество: норма и отклонение / Я.И. Глинский // Соц. исследова-

ния. – 1990. – № 2. – С. 41–49. 
3. Давыдов Ю.Н. Социология культуры: (Инфантилизм как тип мировоззрения и со-

циальная болезнь) / Ю. Н. Давыдов, И. Б. Роднянская. – М. : Наука, 1980. – 264 с. 
4. Ерасов Б.С. Социальная культурология : пособие для студ. вузов / Б.С. Ерасов. – 

М.: Аспект Пресс, 1997. – 591 с. 
5. Конен В.Ж. Пути американской музики / В.Ж. Конен. – М.: Сов. композитор, 1977. – 

446 с. 
6. Левчук Я.М. Масова музика як соціалізуючий чинник молодіжних субкультур 

України.: дис. … кандидата мистецтвознавства: 26.00.01 / Левчук Яна Миколаївна – К., 2011. – 
179 с. 

7. Михайлова Л.И. Социология культуры: учеб. пособие для студ. гуманит. вузов / 
Л.И. Михайлова. – М.: Фаин пресс, 1999. – 232 с. 

8. Михайлова Р.Д. Художня культура Галицько-Волинської Русі / Р.Д. Михайлова. – 
К.: Слово, 2007. – 490 с. 

9. Оборонко В.И. Западные молодежные субкультуры 80-х годов: науч.-аналит. обзор 
/ В.И. Оборонко. – М.: Наука, 1990. – 32 с. 

10. Поплавський М.М. Антологія сучасної української естради / М.М. Поплавський. – 
К. : Преса України, 2004. – 426 с.: іл. 

11. Современная западная социология : словарь. – М.: Политиздат, 1990. – 432 с. 
12. Сохор А. Быть или не быть? / А. Сохор // Вопросы социологии и эстетики музыки: 

сб. ст. сост. Ю. Капустин. – Л., 1980. – С. 234–264. 
13. Суна У.Ф. Эстетическая культура студента: (Опыт социологического анализа) / 

У.Ф. Суна. – М.: Изд-во МГУ, 1977. – 69 с. 
14. Цукер А. Проблемы взаимодействия академических и массовых жанров в совре-

менной советской музыке: автореф. дис. на соискание науч. степени д-ра искусствоведения : 
спец. 17.00.03 «Музыкальное искусство» / А. Цукер. – М.: МГК, 1991. – 48 с. 

15. Флиер А.Я. Культурология для культурологов / А.Я. Флиер. – М.: Акад. проект, 
2000. – С. 152–153. 

16. Художественная жизнь современного общества. Т. 1. Субкультуры и этносы в ху-
дожественной жизни; [отв. ред. К.Б. Соколов]. – СПб.: Дмитрик Буланин, 1996. – 237 с. 

17. Brake M. The sociology of youth culture and youth subkulture: Sex and drugs and 
rock’n’roll? / M. Brake. – Routledge ; Kegan Paut, 1980. – 204 p. 

 
 



 293 

УДК 78.491;78.2У; 78.21 Роксоляна Львівна Закопець 
аспірант та викладач кафедри 

скрипки ЛНМА імені М.В. Лисенка 
 

ДІЯЛЬНІСТЬ ВИДАТНИХ ПОЛЬСЬКИХ СКРИПАЛІВ У ГАЛИЧИНІ 
(друга половина ХІХ – початок ХХ століття) 

 
У статті актуалізується проблема інтеграції польської та української інструмент-

тальних (скрипкових) традицій з акцентом на докладному розгляді специфіки функці-
онування польської національної складової у розбудові професійної скрипкової школи 
Галичини у хронотопі ХІХ – початку ХХ століть. 

Ключові слова: українсько-польські міжкультурні взаємини, інтегративні про-
цеси, хронотоп, інструментальне виконавство, скрипкова школа. 

 
The article is updated integration problem of the Polish and Ukrainian instrumental 

(violin) traditions with an emphasis on detailed consideration of the specifics of the 
functioning of the Polish national component in the development of a professional violin 
school in Galicia in chronotop XIX – early XX centuries. 

Key words: Ukrainian-Polish cross-cultural relationships, integrative processes, 
chronotope, instrumental performing, violin school. 

 
Соціально-політичні колізії, що пронеслися Європою впродовж ХІХ – почат-

ку ХХ століть, поза сумнівом, вплинули на темп та інтенсивність міжкультурних 
взаємин Західної України та Польщі. Рішуча хода європейської музичної культури 
значно збагатила ментальну та духовно-естетичну самобутність різних націона-
льних традицій. З істотної історичної ретроспективи очевидною стає актуальність 
панорамного погляду на цей процес. 

Проблематика, пов’язана з механізмом міжкультурної інтеграції, досліджує-
ться представниками різних галузей гуманітарних знань – істориками, соціологами, 
демографами, культурологами, мистецтвознавцями, музикологами. Серед них вар-
то згадати М. Загайкевич [2], Л. Кияновську [3], Л. Мазепу та Т. Мазепу [4], 
Д. Колбіна [12] та інших. Метою даної статті є розгляд специфіки функціо-
нування польської національної складової в процесі розбудови професійного 
скрипкового мистецтва Галичини впродовж понад столітнього періоду. 

Діяльність польських скрипалів на теренах Західної України має давню і 
багату історію. ХІХ століття – пора розквіту концертно-гастрольної діяльності 
європейських музикантів, найактивнішою зоною котрої був Львів. Чи не левова 
частка видатних, знаних у Європі музикантів вважали за честь навідатися до 
Галичини. Особливо часто у старовинне місто Лева приїжджали імениті 
польські скрипалі, присвячуючи власний талант, фах, досвід збагаченню му-
зичного виднокола краю. 

На зламі ХІХ–ХХ століть у Львові розгорнув артистичну діяльність 
Юзеф Ельснер (1769–1854) – польський композитор, скрипаль, педагог, теоре-
тик, наставник Фредеріка Шопена. Перебував у Львові з 1792 р., обіймаючи по-
саду концертмейстера оперного театру. Часто виступав на львівській філармо-
нійній сцені; інспірував заснування Філармонійного товариства, яке суттєво 
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активізувало концертне життя великого культурного центру. У 1795–1797 рр. за 
ініціативою Ельснера у Львові були організовані щотижневі концерти Музич-
ного товариства, яке з часом перетворилося у філію Музичної Академії. Недов-
го (до 1810) перебував у Львові польський скрипаль і композитор Кароль 
Курпінський (1785–1857). Саме у Галичині розпочалася його різнобічна профе-
сійна діяльність. У 1810 р. за рекомендацією Ю. Ельснера він обіймає посаду 
другого диригента і капельмейстера Варшавської опери.  

Живе і працює у Львові на початку ХІХ століття й відомий польський 
скрипаль, педагог і диригент Станіслав Сервачиньський (1781–1859) – пер-
ший вчитель Г. Венявського, Й. Йоахіма, Г. Фрімана та Б. Губермана. У річищі 
бурхливої розбудови інструментального виконавства з'являється нова, блискуча 
генерація геніальних скрипалів, серед яких важко переоцінити феноменальну 
постать Нікколо Паганіні (1782–1840). Конгеніальними видатному італійцю бу-
ли польські скрипалі Кароль Ліпіньський (1790–1861) та Генрік Венявський 
(1835–1880).  

Львів став для К. Ліпіньського другою батьківщиною. Про його концерт-
ну, артистичну, композиторську та диригентську діяльність на теренах куль-
турного життя Галичини опубліковано чимало серйозних наукових розвідок. У 
захопленні від майстерності К. Ліпіньського був Ф. Шопен. Саме він органі-
зовує концерти свого співвітчизника у Парижі. Прихильниками видатного 
польського музиканта були Р. Вагнер, Г. Берліоз, Р. Шуман, який присвятив 
скрипалеві свій знаменитий фортепіанний цикл «Карнавал». З величезним 
успіхом він концертує у багатьох європейських столицях, зокрема перед 
королівським двором у Лондоні, представляючи власний Скрипковий концерт, 
написаний у Львові (№1 fis-moll, op.14, 1835). Виконання свого дітища у Парижі у 
1836 р. після Міжнародного історичного конгресу, присвяченого Україні, нада-
ло йому лаврів одного з перших скрипалів Європи. У 1839 р. він стає концерт-
мейстером Дрезденського симфонічного оркестру і у 1843 р. наважився переїхати 
з родиною до Німеччини. Окрім концертної діяльності К. Ліпіньський значну ува-
гу приділяв скрипковій педагогіці [23]. У 1845 р. він придбав маєток у селі 
Вирлів (Урлів) на Тернопільщині – колись родинному обійсті його предків, де й 
оселився на постійне проживання. Заснувавши музичну школу для селянських 
дітей з українською мовою навчання, К. Ліпіньський дбав про забезпечення 
учнів інструментами, замовляв для них скрипки у львівських майстрів, добирав 
викладачів і сам давав уроки. За його заповітом прибуток від маєтку мав піти на 
заснування фонду, з котрого виплачувалися б стипендії для молодих обдарова-
них скрипалів для навчання у Львові, Неаполі, Відні. Фонд проіснував до по-
чатку Першої Світової війни [14].  

Окрім К. Ліпіньського у різний час у Львові виступали польські скрипалі 
Титус Яхімовські, Юзеф Бєлявські, Тимотеуш Кучинські, Йоахім Качновські. 
Знаковим подіями були виступи неперевершеного Г. Венявського. У 1857 р. він 
разом з братом – піаністом Йозефом Венявським – здійснив велике концертне 
турне у містах Галичини. Як писала львівська преса від 20 червня 1857 р., 
«перший концерт братів Венявських був небагаточисленний – публіка не могла 
повірити, що магічний дует чародіїв музики після Парижа по дорозі до Петер-
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бурга дав згоду на виступ у другорядному місті. Проте львівські концерти мали 
свою особливість. «Кожен концерт у Львові Венявські розпочинали класични-
ми творами (Бетховен, Мендельсон, Вебер) з оркестром. Наступними були в 
програмі 1) твори камерні, наприклад квартет Бетховена – 1 з Разумовських (1 
скрипка – Венявський, 2 скрипка – Пляйнер – учитель консерваторії та школи 
Галицького Музичного Товариства), альт – Салаба та віолончель – Ґебельт – 
прекрасні музиканти львівського театрального оркестру; 2) твори Йозефа Ве-
нявського, наприклад Adagio, Rondogiocoso; 3) “Елегія” Ернста у виконанні 
дуету братів та Фуги Баха – соло Генріка Венявського; 4) Фуга та Антракт з 
опери “Кашемір” Йозефа Венявського; 5) тріо D-dur Ф. Мендельсона – брати 
Венявські та віолончеліст Ґебельт. Таким чином, маємо усі підстави стверджу-
вати, що брати Венявські були не лише досконалими майстрами своїх інструментів, 
але й видатними інтерпретаторами камерної музики. І це мистецтво було 
настільки піднесеним, що публіка забувала про виконавців, а слухала Бетхове-
на, Моцарта, Мендельсона тощо. А чого ще не можу покрити мовчанням, це те, 
що в квартетах, квінтетах, тріо їх артистичний запал сягнув небувалої висоти – гра 
була невпізнанною і здавалось, що вони вступили на найвищий щабель артистиз-
му. Товариство Музичне Львова (Галицьке) з вдячності за доброчинний концерт 
на їх честь іменувало братів Венявських гоноровими членами ГМТ» [22]. 

Восени 1876 р. у Лондоні Г. Венявський серйозно захворів, кілька газет 
навіть опублікували інформацію про його смерть. Тим не менше художник 
збільшив кількість концертів. На початку листопада грає в Лондоні, за два 
тижні – в Лейпціґу, в Гевандгаусі, і одразу вирушає до Відня. На межі 1876–
1877 рр. концерти проходять почергово у Відні та Празі, з перервами, виклика-
ними рецидивами серцевих нападів. У лютому він приїхав у Галичину, яка з 
ентузіазмом оцінила сім концертів: два у Львові, а також виступи відбулися в 
Станіславові, на Буковині, у Чернівцях, і двічі у Тарнуві та Кракові. Через два 
дні він був у Будапешті на вечірці у Ференца Ліста, а протягом наступних 
місяців продовжував свої концертні подорожі у Швеції, Данії, Словаччині, 
Угорщині, Трансильванії, на півдні Росії, Норвегії, ще раз у Данії та Швеції. 
«Публіка скрізь вітала соліста добре, як дорогого гостя. Недовіри, що пан Г. 
Венявський, який зі своєю чарівною скрипкою, що видає неймовірної краси 
звуки, є той же самий чоловік, який грав Концерт Мендельсона з такою глиби-
ною чарівної молодої свіжості і видатним артистизмом, більше року страждає 
від важких фізичних недуг» [11].  

Прощальні концерти Венявського у Львові відбулися 5–7 лютого 1877 р. 
Через три роки музиканта не стане. Патріотичні почуття, які переповнювали 
польську публіку, примножували славу видатного артиста. Цікавою заувагою 
критика є те, що всі твори, які репрезентував Венявський, були добре відомими 
львівській публіці, адже звучали не раз у виконанні видатних скрипалів того 
часу, проте він надавав їм такого унікального звучання і форми, що здивував би 
і самих авторів багатством думок, барв і почуттів. «Не можна уявити собі кращої 
гри. Ця гра в повному значенні слова є класичною, звуки з-під його смичка ви-
ходять чисті як кришталь, тони, повні чуття, досконалої форми і вогню. Коли 
грає в них тихе почуття, то тони його скрипки здаються невловимим легким 
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зітханням коханих грудей чи віддзвоном весняного подиху аромату розквітлих 
троянд ....», – писав «Літературний щоденник» [10, 111].  

Стосовно С. Сервачиньського (S. Serwaczyński, 1781–1859), то у 1810 р. 
він покинув Люблін і переїхав до Львова, де обійняв (після К. Ліпіньського) по-
саду концертмейстера оркестру. Як писав П. Пушек, «цей видатний концерт-
мейстер оркестрів польського та німецького оперних театрів, концертуючий у 
багатьох містах Європи (1811–1814), у 1819 р. став в усіх своїх іпостасях на-
ступником Ліпіньського. Пізніше в 1827 р. спільно з видатним скрипалем кон-
цертував у Києві» [18, 115–148]. Після його виступів у Венеції преса писала, що 
«нікого не чути було після Паганіні, хто на цьому важкому інструменті осягає 
таке вишукане виконання музичних творів» [6, 232–233]. На початку осені 1831 
р. митець повертається до Львова, але незабаром знову вирушає до Відня, де з 
серпня 1832 по квітень 1833 р. був концертмейстером оркестру «Josephstadt 
Theater». З 1833 по 1838 рр. диригує оркестром Будапештської опери, у 1840 р. 
виступав з концертами у Варшаві та Любліні. Як скрипковий педагог Серва-
чиньський виховав плеяду всесвітньо відомих скрипалів, серед яких Йозеф 
Йоахім, Ґустав Фріманн, Броніслав Губерман, Титус Яхимовський, Кароль Коз-
ловський. Давав уроки гри на фортепіано, його учнем у Любліні був Вінсент 
Якубовський. Крім того, у нього навчався Кароль Козловський, який пізніше 
став професором Львівської консерваторії і першим скрипалем театру Skrabka, 
згодом професором Віденської консерваторії. На жаль, постать Станіслава Сер-
вачинського не викликала надто великого інтересу з боку істориків, хоча його 
діяльність можна розглядати як один з найважливіших етапів розвитку польсь-
кого скрипкового мистецтва [6]. У контексті даного дослідження – і для розвит-
ку скрипкового мистецтва Галичини. Помер С. Сервачиньський 30 листопада 
1859 р. і був похований на Личаківському кладовищі. Донині постать та мис-
тецька діяльність С. Сервачиньського нерозривно пов’язується зі Львовом. Са-
ме тут він розпочав кар’єру концертуючого скрипаля; проявив себе як видатний 
музикант-камераліст (в Любліні – перша скрипка в квартеті графа Суходольсь-
кого). Як учителя плеяди видатних скрипалів, його методичні принципи, на 
думку В. Григор’єва, заслуговують на глибоке вивчення [17]. 

Впродовж ХІХ століття серед гастролерів Львів відвідали Титус Яхімовські, 
Юзеф Бєлявські, Тимотеуш Кучинські, Пйотр Зєлінські, Йоахім Качновські, 
Аполлінарій Контський. Так, останній (Kątski, 1825–1879 рр. Варшава) був видат-
ним польським скрипалем, педагогом і композитором. Він почав свою музичну 
кар'єру у віці чотирьох років, спочатку під керівництвом батька – Грегорія Kątski, 
а у десятирічному віці почав займатися з Нікколо Паганіні. Ним захоплювалися 
Г. Берліоз, Дж. Мейєрбер. Як вундеркінд, давав концерти в Санкт-Петербурзі, 
Відні, Парижі та Лондоні (у тому числі під час коронації королеви Вікторії у 1837 р.). 
Однак його тріумфальні виступи у Львові (сім концертів поспіль у 1855–1856 рр.), 
що припадали на пік розквіту сольної кар’єри скрипаля-віртуоза, позиціонують 
давнє місто як одну із столиць концертного життя Європи.  

У 1866–1869 рр. у Львові серію концертів дав знаменитий скрипаль 
Ґустав Фріманн (Friemann), якого львівська публіка прийняла натхненно, про 
що свідчать численні відгуки преси. Вдячна аудиторія насолоджувалася мис-
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тецтвом одного з найяскравіших європейських скрипалів поспіль три роки – 
1966, 1867 та 1869 рр. Скрипаль, віртуоз, педагог, як і Венявський, походив з 
Любліна, навчався в С. Сервачинського, а потім вчився у Парижі під керівництвом 
Дж.-Л. Массара. Поглибив свою майстерність в Берліні у класі Дж. Руфьєра.  

На зламі століть, у першому сезоні Львівської філармонії невдовзі після 
виступів П. Сарасате львівська музична громадськість у двох великих симфонічних 
концертах мала можливість насолоджуватися виконавською майстерністю тоді ще 
молодого польського скрипаля Броніслава Губермана (1882–1947). Він представив 
Концерт для скрипки з оркестром Л. Бетховена, Сюїту Й. Раффа, «Крейцерову со-
нату» Л. Бетховена, Концерт для скрипки з оркестром П. Чайковського, Фантазію 
П. Сарасате на теми «Кармен» Ж. Бізе. Високою технічною вправністю, шляхет-
ністю інтерпретації, серйозністю і складністю обраної програми Б. Губерман за-
служив захоплені відгуки львівської критики.  

Не менш вражаючими були виступи Станіслава Барцевича (1858–1929) – 
видатного польського скрипаля, педагога, диригента, учня Ф. Лауба та І. Гржималі. 
Великого успіху досяг у Петербурзі та Москві, де студіював композицію у класі 
П. Чайковського (закінчив Московську консерваторію у 1876 р.), який високо 
поціновував його талант. Гастролював у країнах Європи та в Україні. Ян Галь у 
газеті «Wiek Nowy» зазначає, що «беззаперечна певність технічна поряд із про-
стотою і натуральністю фразування, котрі поєдналися в одній особі, творять ве-
ликого артиста» [6]. Гастролював з успіхом у багатьох країнах Європи (мав 
також численні гастролі по Україні). Ректор Варшавської консерваторії, профе-
сор, блискучий педагог виховав плеяду знаменитих скрипалів, наділений унікаль-
ною пам’яттю. Його учнем був іменитий польський cкрипаль і композитор 
М. Карлович. Він виступав у Львові як скрипаль, хоча частіше як диригент і 
композитор. Публіка могла послухати таких скрипалів, як Вацлав Коханський, 
Юліан Пуліковський, Владислав Горські, Павел Коханський, Броніслав Гімпель, 
Маурицій Вольфсталь.  

Неодноразово гастролював у Львові видатний скрипаль, композитор і дири-
гент Мечислав Карлович (1876–1909), який здобув музичну освіту у Варшаві по 
класу скрипки у Ф. Яковського та Ст. Барцевича, а по композиції – у П. Машин-
ського, Г. Рогузького та З. Носковського, а також у Берліні у Х. Урбана. У 1906 р. 
у Дрездені брав уроки диригування у А. Нікіша. З 1908 р. мешкає у Закопаному, 
де під час однієї з гірських подорожей гине під лавиною. М. Карлович належав до 
угруповання композиторів «Молода Польща». 

У 1905 р. до Львова прибув Вацлав Коханські (нар. у 1878 р. у Кам’янці-
Подільському) – учень Л. Ауера в Петербурзі і О. Шевчика в Києві. До початку 
російської революції 1917 р. він працював концертмейстером симфонічного ор-
кестру в Петербурзі. З дружиною Ольгою Буткевич-Коханською вони вели ак-
тивне концертне життя та плідну педагогічну діяльність у Львові, пізніше 
працювали у Варшавській консерваторії.  

Отже, запропонований зріз міжкультурних взаємодій «Україна–Польща» 
на теренах музичного життя Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ 
століть дає підстави стверджувати: цей процес має принципове значення для 
становлення та розвитку національного музичного мистецтва. Жодна культура 
не здатна розвиватися в ізоляції від інших географічно близьких середовищ; 
асимілюючи іноземне, вона перетворює його у своє, національне. У процесі ду-
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ховного взаємозбагачення чільна роль належала і донині належить знаковим 
особистостям, зокрема в галузі скрипкового виконавства і педагогіки – когорті 
видатних польських музикантів. 

 
Література 

 
1. Григорьев В. Кароль Липинский / В. Григорьев. – М.: Музыка, 1977. – 159 с.; За-

гайкевич М. Діяльність Кароля Ліпіньського в контексті українсько-польських зв’язків // 
Доповідь на Четвертій міжнародній конференції «Музична культура Галичини в контексті 
польсько-українських взаємин». – Дрогобич, 1999. – Рукопис. – 14 с. 

2. Кияновська Л. Стильова еволюція галицької музичноїкультури ХІХ–ХХ ст. / Лю-
бов Кияновська. – Тернопіль: Астон, 2000. – 339 с. 

3. Мазепа Л., Мазепа Т. Шлях до музичної Академії у Львові / Лешек Мазепа, Тереса 
Мазепа. – Львів: Сполом, 2003. – Т.1. – 288 с. 

4. A.G. Koncert Henryka Wieniawskiego / Dziennik Literacki. – 1877. – Nr 29. – S. 111. 
5. Chmara-Zaczkiewicz Barbara, Serwaczynski Stanislaw. Haslo w: Encyklopedia 

Muzyczna PWM. Red. Elzbieta Dziembowska. – T. 9. – Krakow, 2007. – S. 232-233. 
6. Gall J. Z Filharmonii / J.Gall // Wiek Nowy. – 1902. – Nr 423. – 11.11. 
7. Gazeta Lwowska. – 1817. – Nr 23, VII. – S. 117. 
8. Grigoriew W. Henryk Wieniawski. Warszawa-Poznan, 1986. – S. 16. 
9. «Dziennik Literacki» – 1866, nr 51, s.816; nr 52, s.831; 1867, nr 4-5, s.63; 1869 nr 12, s.196. 
10. Duleba W. Wieniawski / W. Dulemba. – PWM, 1973. – 253 s. 
11. Kijanowska-Kaminska L. Tworczosc Karola Lipinskiego a lwowski romantyzm // Karol 

Lipinski – Zycie, dzialalnosc, epoka: t. IV.: Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznejim. 
K. Lipinskiego we Wroclawiu. – Wroclaw, 2007. – S.13-23.  

12. Kolbin D. Lipinskiana we Lwowie // Karol Lipinski – Zycie, dzialalnosc, epoka: II 
ogolnopolska sesjanaukowa; 16-17 listopada 1990r.: Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznejim. 
K. Lipinskiego we Wroclawu, Nr. 62. – Wroclaw, 1993. – S. 157-183. 

13. Kolbin Dm., Horak R. Spuscizna Karola Lipinskiego oraz fundacja imienia Karola 
Reginy Lipinskich // Karol Lipinski – Zycie, dzialalnosc, epoka: t. IV.:Zeszyt Naukowy Akademii 
Muzyczne. K.Lipinskiego we Wroclawiu. – Wroclaw, 2007. – S. 325-333. 

14. Kozolub Ludwik: Zyciekulturalne Lwowa w pierwszej polowie XIX wieku // Karol Lip-
inski – Zycie, dzialalnosc, epoka: ogolnopolska sesja naukowa; 16-17 listopada 1990r.: Zeszyt 
Naukowy Akademii Muzycznejim. K. Lipinskiego we Wroclawiu, Nr. 62. – Wroclaw, 1993. – S. 9-24. 

15. Mielinski S. Z zalikonzertowej / S. Mielinski // Kurier Lwowski. – 1902. – Nr 133. – 14.05. 
16. Nowak-Romanowicz Alina. Jozef Elsner: Monografia / Alina Nowak-Romanowicz. – 

Krakow, 1957. – 270 s. 
17. Puczek Pawel. Karol Lipinski jako pedagog HenrykaWieniawskiego / Pawel Puczek // 

Karol Lipinski – Zycie, dzialalnosc, epoka: t. IV.: Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznejim. K. 
Lipinskiego we Wroclawiu.– Wroclaw, 2007. – S. 115-148. 

18. Puczek Pawel: Karol Lipinski – tworca polskiej szkolys krzypcowej / Pawel Puczek // 
Karol Lipinski – Zycie, dzialalnosc, epoka: II ogolnopolska sesja naukowa; 16-17 listopada 1990 r.: 
Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej im. K. Lipinskiego we Wroclawiu, Nr. 62. – Wroclaw, 
1993. – S. 71-882. 

19. Reiss Józef. Skrzypcei Sprzypkowie. // J. Reiss. - Krakow 1955, s. 141-146 – s. 193-198. 
20. «Rozmaitosci» 24 IX 1821, nr 135, s.540; 5 III 1830, nr 10. – S. 80. 
21. «Ruch Muzyczny» 1857, nr 14. – S. 107-108. 
22. Szamajewa Kira. Ukrainski skrzypek Artem Naruga – uczen Karola Lipinskiego // Karol 

Lipinski: Zycie, dzialalnosc, epoka: t. IV.: Zeszyt Naukowy Akademii Muzyczne jim. K. Lip-
inskiego we Wroclawiu – Wroclaw, 2007. – S. 309-316. 

23. Zduniak Maria. Karol Lipinski: Zycie, dzialalnosc, epoka: II ogolnopolska sesja nau-
kowa; 16-17 listopada1990r.: Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej im. K. Lipinskiego we Wro-
clawiu, Nr. 62. – Wroclaw, 1993. – S. 185-215. 

 



 299 

УДК 78.01:78.071.1(477) Дар’я Володимирівна Садовникова 
викладач Національної музичної 

академії України імені П.І. Чайковського 
 

МИКОЛА ЛИСЕНКО ТА МИХАЙЛО ДРАГОМАНОВ: 
СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА НИВІ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ 

 
У статті вперше здійснена спроба спеціального дослідження проблеми міжосо-

бистісної комунікації М. Драгоманова та М. Лисенка, зосередженої в таких осередках 
як Київський університет і Стара Громада. Виявлено напрями міжособистісної кому-
нікації М. Драгоманова та М. Лисенка (суспільно-громадський та приватний), зробле-
но аналіз їх спільних зацікавлень, встановлено роль їхніх контактів у особистісному 
формуванні та їх внеску у розвиток української культури.  

Ключові слова: українське національно-культурне відродження, міжособистісна 
комунікація. 

 
The investigation of the interpersonal contacts of M. Lysenko with the personalities 

of the national cultural Ukrainian revival was made first. In the scientific article 
“M. Lysenko and M. Dragomanov (the problem of the interpersonal communication) the 
directions of the interpersonal communication of M. Lysenko and M. Dragomanov was 
formulated (social and private), the analysis of their interests in the University and Stara 
Hromada was made. The role of their contacts in personal formation and their contribution 
into the development of the Ukrainian culture was researched. 

Key words: Ukrainian national cultural revival, interpersonal communication. 
 
З діяльністю М. Драгоманова та М. Лисенка пов’язаний новий етап укра-

їнського культурного відродження кінця ХІХ – початку ХХ століть. Ці осо-
бистості не лише зробили чималий внесок у розвиток наукової та музичної 
галузі, але і як суспільно-громадські діячі репрезентували гідність україн-
ської нації у світовому просторі.  

Багато наукових розвідок присвячено дослідженню життєвого та творчого 
шляху і різнобічної діяльності М. Лисенка та М. Драгоманова. Однак ще не до-
сліджена проблема міжособистісної комунікації. Уперше про контакти М. Ли-
сенка з М. Драгомановим повідомляв Ф. Стешко в розвідці «М. Лисенко і 
М. Драгоманов» з нагоди столітнього ювілею М. Лисенка в 1942 р. у Празі. Вона 
була написана на основі виступу Ф. Стешка на засіданні Українського Історико-
Філологічного Товариства у цьому ж місті. Ця стаття не була надрукована, її ру-
копис зберігається у відділі рукописних фондів і текстології Інституту літерату-
ри імені Т. Шевченка НАН України. У даній статті розкрито різнобічне спіл-
кування двох видатних діячів української культури. Автор писав про великий 
вплив М. Драгоманова на формування особистості композитора. На думку 
Ф. Стешка, М. Драгоманов спрямував М. Лисенка до навчання у Лейпцігській 
консерваторії, залучив його до діяльності в організації «Київська Громада». 
Ф. Стешко відзначав багатолітнє листування митців під час перебування М. Дра-
гоманова за кордоном, постійний обмін інформаціями про культурницькі події 
та їхню діяльність [21]. 

У нашій статті зроблено спробу продовжити дослідження цієї теми: ви-
світлити напрями міжособистісної комунікації М. Драгоманова та М. Лисенка, 
проаналізувати їхні спільні зацікавлення, роль їхніх контактів в особистісному 
формуванні та їхньому внеску в розвиток української культури. 
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Спираючись на праці вчених, можна констатувати, що міжособистісна 
комунікація М. Драгоманова та М. Лисенка відбувалася в таких осередках, як 
Київський університет та організації «Київська Громада». Крім цього, спогади 
О. Пчілки і довголітнє листування діячів дають змогу стверджувати про теплі 
дружні стосунки, які зберігалися між ними протягом усього життя. Таким чи-
ном, умовно можна визначити два основні напрями міжособистісної комуніка-
ції М. Драгоманова та М. Лисенка: суспільно-громадський та приватний. 

Спілкування цих діячів розпочалося в Київському університеті, де їх на-
вчання на історико-філологічному (М. Драгоманова) та природничому (М. Лисен-
ка) факультетах припадає майже на той самий час з різницею лише в один рік 
(1859–1860). Як відзначають історики Г. Марахов, Й. Ремезовський, М. Білий, у 
працях, присвячених дослідженню Київського університету, багато талановитої 
молоді переводилося з інших закладів на навчання до Київського університету. 
Одним з них у 1860 р. був М. Лисенко.  

Київський університет тих часів був не лише важливим центром науково-
го й культурного життя, а й осередком громадської та політичної діяльності [13, 
47–50, 105–108]. 

Як зазначено в працях різних дослідників (П. Федченка, І. Іванової, 
Т. Андрусяка, Н. Горбача) світоглядний рівень М. Драгоманова, його погляди 
вже були достатньо сформовані ще до вступу в університет. І в цьому він випе-
реджав М. Лисенка.  

Ще з дитинства М. Драгоманов був захоплений ідеєю служіння народові. 
Під час навчання в Полтавській гімназії особистісне формування М. Драгоманова 
відбувалося під спрямуванням учителя О.І. Строніна, котрий залучив його до 
вивчення історичних та політичних праць, творів українських та світових пись-
менників. Уже в гімназії М. Драгоманов видавав рукописний журнал, де вміщав 
і власні поезії [19, 27–30].  

М. Драгоманов, на відміну від М. Лисенка, прийшов в університет з уже 
сформованими поглядами. Для М. Лисенка духовна атмосфера Київського уні-
верситету мала вирішальне значення. Син композитора Остап Лисенко підкрес-
лював, що М. Лисенко в університеті змужнів духовно, знайшов однодумців для 
розвитку української культури, для пробудження громадського життя [11, 49]. 

Можна припустити, що вже з Київського університету М. Драгоманов 
мав значний вплив на формування світоглядних позицій М. Лисенка, був його 
наставником. Як зазначає М. Павлик, перші політичні виступи М. Драгоманова 
розпочалися навесні 1861 р. і він увійшов до кола ліберальних професорів [15, 
337–338]. Недаремно царський урядовець, голова Київської комісії для розбору 
давніх актів таємний радник М. Юзефович у своїй доповідній записці до Пе-
тербурга відзначив небезпечність особи М. Драгоманова, підкреслюючи, що 
жодні заходи не зможуть зупинити той рух, який виникає з його ініціативи [20]. 
Одним із відомих виступів М. Драгоманова був відкритий протест проти усу-
нення М. Пирогова, який викликав велике захоплення у М. Лисенка, з посади 
попечителя Київського учбового округу. М. Пирогов говорив про необхідність 
свободи в школі і пресі, виступав проти національних та класових обмежень у 
науці, відстоював рівність дітей багатих і бідних [5, 58]. 

Схожість ідейних переконань М. Драгоманова та М. Лисенка, усвідом-
лення ними потреби дослідження всіх проявів народного життя привели їх до 
спільної багатогранної діяльності в організації «Київська Громада». Митців по-
єднувала мета пропагування всіх цінностей, створених українським народом, 
прагнення сприяти розвитку української літератури, музики, театру, пропагу-
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вання за кордоном української культури. У цій справі значну роль відігравали 
М. Драгоманов та М. Лисенко.  

У процесі міжособистісної комунікації М. Драгоманова та М. Лисенка 
відбувається формування їхньої спільної ідейної платформи щодо народниць-
кого руху, національної ідеї, а також поглядів на розвиток української музики в 
її контактах з інонаціональними культурами. 

Працюючи на народницькій ниві, митці прагнули вплинути на свідомість 
українського суспільства через організацію недільних шкіл, досконале вивчен-
ня української мови, укладання українських книжок, збирання фольклорної 
спадщини. За підтримкою М. Драгоманова та М. Лисенка були створені перші 
недільні школи, а саме, подільська, а згодом – новостроївська та печерська [6, 
16–17]. М. Драгоманов надавав національній освіті великого значення, вважав її 
вагомим чинником у розвитку державності та нації (недаремно одним із його 
псевдонімів був «учитель»).  

Одним з особливо важливих напрямків діяльності М. Драгоманова та 
М. Лисенка була підготовка популярних книжок для народу рідною мовою, 
укладання словників та переклади творів світової літератури. Важливими під-
ручниками в навчанні вони вважали «Буквар» Т. Шевченка та «Читанку» 
М. Шашкевича. Слід підкреслити велику допомогу М. Лисенка у підготовці 
двох випусків «Народных южнорусских сказок» І. Рудченка, байок Л. Глібова, 
шести підручників з різних галузей знань (фізики, географії, хімії, геології, іс-
торії, астрономії). З цього приводу член «Старої Громади» Ю. Цвітковський за-
значав: «Особливо успішно працює Коля. Чудо як він перекладає» [2, 208]. 
Неабияка заслуга М. Лисенка у виданні творів Т. Шевченка. У листі від 28 січ-
ня 1893 р. до близького приятеля Б. Познанського він підкреслив: «Які були ро-
боти: дуже серйозна робота коло наукового зібрання і видання Шевченкових 
творів, освітлених науковою критикою, далі робота коло впорядкування й ви-
дання українського словаря (великого)» [10, 214]. Як наслідок, у 1876 р. в Празі 
вийшов двотомник поезій Т. Шевченка. З листа до М. Драгоманова від 15 лис-
топада 1878 р. ми дізнаємося, що М. Лисенко надавав вагомого значення справі 
створення українського словника й дуже засмучувався послабленим темпом ці-
єї роботи [10, 136–137]. 

Як зазначає сучасний історик Я. Грицак, етнографія відігравала провідну 
роль у кристалізації поняття «соборності» України. На його думку, на основі 
етнографічних розвідок можна було сформулювати й розробити політичну про-
граму українського руху [3, 71]. Особливе ставлення до фольклору простежу-
ється в діяльності М. Драгоманова, що пізніше сприяло виходу таких вагомих 
праць в світ як «Труды этнографической статистической экспедиции в Западно-
русский край», «Исторические песни малорусского народа» (1875 р.), дві збірки 
українських пісень та казок. Важливого значення М. Драгоманов надавав рете-
льному вивченню політичних пісень, що відбивали історію українського народу, 
становили наукову базу його громадсько-політичних програм, концентратом нау-
ково-філософських і громадсько-політичних інтересів. Завдяки активній участі 
М. Драгоманова була розроблена інструкція, згідно з якою по всій Україні було 
розгорнуто збирання творів народної творчості, започатковано науковий метод 
історико-етнографічного збирання, аналізу, публікації фольклорної спадщини. 

Відомо, як високо оцінював М. Лисенко український фольклор, скільки 
він зробив для його збереження та популяризації. Народність стала його основ-
ним естетичним принципом. Промовистими щодо цього в листі від 17 травня 
1896 р. до Ф. Колесси є такі його висловлювання: «…яка то велика потреба му-
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зикові й разом народникові повештатися поміж селянським людом, зазнати йо-
го світогляд, записати його переказки, споминки, згадки, прислів’я, пісні й спів 
до їх. Фольклор – це саме життя» [10, 263]. 

З перших років навчання в Київському університеті М. Лисенко став ет-
нографом-музикантом і був у центрі етнографічно-фольклористичної діяльнос-
ті. Саме в університеті зародилася ідея створення збірки українських пісень та 
залучення народної пісні до професійної музики. На цю діяльність М. Лисенка 
вплинула збірка П. Куліша «Записки о Южной Руси», де він закликав до зби-
рання народних пісень, а також атмосфера національного пробудження в Київ-
ському університеті, яка була стимулом для фольклористичної діяльності 
студентів.  

Ще навчаючись у Київському університеті, М. Лисенко намагався збли-
зитися з народом і записати народні пісні. Фольклористична діяльність стала 
однією з провідних у його житті. Про це свідчить лист до М. Колесси від 1896 
р.: «Я, бувши студентом університету, кожне літо, залюбки віддавався роботі. 
Через те я, між іншим, і ставсь перейнятий духом народної пісні» [10, 263]. За 
допомогою М. Лисенка вийшла в світ збірка «Чумацьких народних пісень» зі-
браних І. Рудченком, до якої були додані також ноти. М. Лисенко вплинув на 
формування фольклориста А. Грабенка (Конощенка), сприяв організації фольк-
лористичної поїздки О. Кошиця на Кубань. М. Лисенко зібрав близько півтори 
тисячі народних пісень, серед яких, крім українських, трапляються записи бол-
гарських, сербських, моравських, хорватських, македонських, молдавських, ту-
рецьких, єврейських, татарських [9, 285, 288]. 

Розкриваючи погляди М, Драгоманова та М. Лисенка щодо національної 
справи, слід зазначити, що на початку 60-х рр., а саме під час навчання в Київ-
ському університеті, у М. Драгоманова увиразнюється визначальна риса його 
суспільно-політичних переконань – федералізм. У цьому його можна визначити 
спадкоємцем ідей Кирило-Мефодіївського братства, які в 60-ті рр. стали відро-
джуватися під впливом національно-визвольного руху. Як зазначає історик 
Я. Грицак, концепція М. Драгоманова базувалася на широкому впровадженні 
федеративних та самоуправних принципів, на свободі особистості, повної лік-
відації авторитарних режимів, у створенні добровільних асоціацій вільних та 
рівних осіб [3, 68–71]. 

М. Лисенко, очевидно, поділяв федералістські погляди М. Драгоманова, 
бо підписав «Одкритий лист з України» до редакції львівської газети «Правди» 
від 1873 р., в якому відзначалося: «Яко слов’яни і українці, ми признаємо себе 
друзями федеральної системи – це є не стільки федералізму коронних країв, 
скільки федералізму народностей і широкого самоуправу земського і громадсь-
кого» [7, 218–219]. У листі підкреслювалася свобода совісті, освіти, народо-
правства та розуму як головні чинники у побудові демократичного суспільства.  

М. Лисенко надавав великого значення національній ідеї, його обурювала 
пасивна людська позиція щодо національного питання. Про це свідчить лист до 
Г. Маркевича від 28 січня 1910 р.: «…Усі ви філістери, позамикалися у своїх 
господах, позалазили на українську фортецю – піч, і байдуже всім вам до всього 
на світі; аби мені, мовляв, тепло та спокійно було» [10, 441]. У листі до дружини 
І. Франка від 3 червня 1887 р. простежується негативне ставлення М. Лисенка до 
шовінізму чиновників, який денаціоналізує все неросійське [10, 179]. 

Негативно оцінюючи політику російської влади щодо українського наці-
онального питання, М. Лисенко та М. Драгоманов з великою пошаною стави-
лися до російської культури й інших слов’янських культур. Про це свідчить 
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написаний разом твір «Поклик до братів слов’ян», який був популярним і часто 
виконувався молоддю [19, 62]. 

Спільними були погляди М. Драгоманова і М. Лисенка щодо концепції 
розвитку української культури, яка, на їх думку, повинна була розвиватися у 
зв’язках із західноєвропейською та слов’янськими культурами. Вони розуміли 
необхідність поєднання традицій української культури із перевтіленням над-
бань інонаціональних культур. Уже в студентські роки, під впливом діяльності 
та художньої творчості багатьох українських митців, у М. Драгоманова форму-
валися культурні позиції, орієнтовані на культурні досягнення Заходу та Росії 
[1, 15]. М. Драгоманов підкреслював необхідність використання досвіду росій-
ської культури. Ще в студентські роки він був прихильником російських видань 
«Колокол» та «Современник». З ім’ям М. Драгоманова пов’язують формування єв-
ропоцентричної моделі розвитку української культури. Погляди М. Драгоманова 
відображені в працях «Література російська, великоруська, українська і галиць-
ка», «Чудацькі думки про національну українську справу», «Листи на Наддніп-
рянську Україну». У них він заклав теоретично обґрунтовану програму приско-
реного розвитку національної літератури [4, 59]. 

Позиція М. Драгоманова щодо розвитку української культури мала знач-
ний вплив на українських діячів. Безперечно ці ідеї ще з університетських часів 
сприйняв М. Лисенко. У листі від 8 грудня 1885 р. до І. Франка М. Лисенко 
пише: «Знаєте, от який я запеклий, фанатичний, можу сказати, народовець, а 
учитись музиці на великих зразках російської штуки ніколи не відмовлюсь; 
тільки я придивлюся, полюбую, в заласся впаду од сполуки чудової форми з 
чисто народними елементами Глінки, Даргомижського, Римського-Корсакова, 
Мусоргського, а до свого повернуся, щоб творити по тих напрямах [10, 163–
164]. Ґрунтовне знайомство М. Лисенка із західноєвропейською культурою від-
булося під час навчання в Лейпцігській консерваторії. Як свідчить інформація 
про розвідку Федора Стешка «Лисенко і Драгоманов», саме М. Драгоманов пе-
реконав М. Лисенка в необхідності здобути музичну освіту за кордоном [14, 
75–76]. Таким чином, погляди, сформовані в Київському університеті під впли-
вом М. Драгоманова, відіграли значну роль у житті композитора.  

Міжособистісна комунікація М. Лисенка і М. Драгоманова мала тривалий 
характер. Як зазначають науковці А. Катренко та М. Денисенко, протягом жит-
тя М. Лисенко надавав М. Драгоманову усіляку підтримку, особливо під час 
еміграції. Це виявлялося у фінансовому забезпеченні друку українських видань, 
в організації написання матеріалів для збірника «Громада» за кордоном та їх 
перевезенні і розповсюдженні [8, 50].  

Тісні стосунки М. Лисенка та М. Драгоманова склалися під час сусідньо-
го проживання на Маріїнсько-Благовіщенській вулиці з 1865 року. М. Лисенко 
часто відвідував оселю Драгоманових, за їх фортепіано працював над першою 
збіркою «Українських пісень». М. Лисенко мав дружні стосунки і з дружиною 
М. Драгоманова Людмилою Михайлівною, які розпочалися з виконання фортепіан-
них дуетів [17, 84]. Про теплі, щирі, дружні стосунки цих діячів також свідчить їхнє 
довголітнє листування, яке відбувалося під час перебування М. Лисенка в Німеччи-
ні та під час еміграції за кордон М. Драгоманова. М. Лисенко протягом життя збері-
гав ту пошану й любов до М. Драгоманова, яка зародилася ще в Київському 
університеті. Як свідчить лист від 2/14 березня 1878 р., М. Лисенко присвятив 
М. Драгоманову та його дружині музичний твір «Образки з колишнього» та романс 
«Чи ми шче зійдемося знову» [10, 127].  
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Спільність поглядів М. Лисенка і М. Драгоманова простежується у поєд-
нанні культурницької праці для народу та боротьби за соціальне й національне 
визволення. Слід наголосити, що в умовах тогочасних законів, які гальмували роз-
виток національної української культури, діяльність митців була дуже небезпеч-
ною: їх обмежували у правах та переслідували. Не зважаючи на це, М. Лисенко та 
М. Драгоманов прагнули до всесвітнього визнання української нації та намагалися 
залучити до цієї справи кожну небайдужу до своєї країни людину.  
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ТВОРЧА СПАДЩИНА М. ЛУКАША У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ 

ПРОСТОРІ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 
 
У статті висвітлено життєвий та творчий шлях відомого українського вченого 

та перекладача Миколи Олексійовича Лукаша. Зазначено, що переклад є важливою 
формою діалогу між культурами та різними народами, в цьому контексті переклада-
цька діяльність М. Лукаша вплинула на розвиток української культури другої поло-
вини ХХ століття. 

Ключові слова: культура, діалог культур, переклад, перекладацька діяльність як 
форма взаємопроникнення культур, збагачення національної культури. 

 
Life and works of a famous Ukrainian translator and scientist Mykola Lukash are 

viewed. Translation is pointed out as an important form of a dialogue of cultures and differ-
ent nations, the works of M. Lukash in this context having made a great impact on the de-
velopment of Ukrainian culture in the second half of the ХХ-th century.  

Key words: culture, dialogue of cultures, translation, translator’s work as a form of 
cross-cultural interaction, enrichment of national culture. 

 
У культуротворчому просторі сучасного суспільства серед багатьох видів 

літературно-мистецької діяльності важливе і своєрідне місце посідає інтелекту-
альне ремесло мовного перекладу, який давно став органічною ланкою не лише 
сфери дипломатії, але й інструментом здійснення необмеженого кола міжнаро-
дних зв’язків і контактів від космічних польотів до спортивних змагань. 

Коли предметно йдеться про переклад та його виняткове значення у різ-
них сферах життя суспільства, майже завжди виокремлюють його функціона-
льну важливість та вагомий внесок у національно-культурне збагачення країни. 
І це не дивно, адже, дійсно, переклад – це особливий вид духовної діяльності 
людини, націлений на комунікативне посередництво, тобто на подолання мов-
них бар'єрів у людському спілкуванні, обумовлених світовим лінгвістичним 
розмаїттям. Сягаючи глибокої давнини, переклад завжди виконував суттєву 
роль як в процесі синтезу світової культури в цілому, так і в історії розвитку 
окремих народів. Відомий радянський вчений А.Д. Швейцер зазначав, що «пе-
реклад – це не тільки зіткнення мовних систем, але й зіткнення різних культур 
та різних цивілізацій» [4, 14]. А український видатний письменник, поет, вче-
ний, публіцист, громадський діяч та талановитий перекладач І. Франко в пе-
редмові до своєї збірки «Поеми» так підкреслив значення перекладної 
літератури в націєтворчих вимірах: «Передача чужоземної поезії, поезії різних 
віків і народів рідною мовою збагачує душу цілої нації, присвоюючи їй такі фо-
рми і вирази чуття, яких вона не мала досі, будуючи золотий міст зрозуміння і 
спочування між нами і далекими людьми, давніми поколіннями» [3, 239]. Важ-
ливо наголосити, що в історії кожного народу переклад посідає особливе місце, 
позаяк завжди є засобом опосередкованого спілкування, взаємопроникнення лі-
тератур, могутнім джерелом збагачення національної культури, засобом веден-
ня міждержавних відносин. 
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Все це дає підстави вбачати надзвичайно важливу роль перекладача, адже 
саме він забезпечує пізнання і взаємозближення не тільки різних мов, але й різ-
них культур, особливо якщо перекладач однаковою мірою володіє як вихідною 
культурою, так і культурою перекладу. Слід відзначити, що це не завжди вда-
ється, і далеко не всі перекладачі можуть називатися професіоналами. Але в іс-
торії українського перекладу є багато видатних перекладачів й нам належить 
бути гідними та вдячними користувачами. 

Український художній переклад, з огляду на сукупність соціально-
історичних та літературно-культурних чинників, став важливим і невід’ємним 
компонентом української культурної полісистеми, забезпечивши її збереження, 
збагачення та цілісність. Попри те, що історія України склалася так трагічно, 
що українська мова й література тривалий час не функціонували в нормальних 
умовах,українська перекладацька традиція – багатовікова, самобутня і нарахо-
вує понад 1000 років, бо почалася одразу після прийняття християнства на Русі 
в X столітті. В ХІ – ХІІІ століттях. писемні віруючі перекладали насамперед Бі-
блію та житія святих і апостолів.  

Після занепаду Київської Русі та розпаду Візантійської імперії переклада-
цький процес в Україні значно уповільнився, і хоча у XVІІ – XVІІІ століттях 
українська мова піддавалась утискам, все ж перекладацька діяльність не зупи-
нялася, зокрема в сфері дипломатичних та релігійних зв’язків. У XIX столітті 
незважаючи на заборону царським урядом української мови, активізується про-
цес літературного перекладу, з’являються перекладачі-професіонали з різнобіч-
ною підготовкою, формується інше ставлення до першоджерел, перекладаються 
як шедеври світової класики, так і твори сучасників.  

Переважна більшість українських письменників минулого подвижницьки 
ставилася до справи перекладацтва. Значне місце посідає перекладацький доро-
бок І. Франка: Гомер і Гесіод, Софокл, римські поети Горацій і Вергілій, 
В. Шекспір, Дж. Байрон, давньошотландські та давньоанглійські балади, але 
цим далеко не вичерпується список його перекладів. Він переклав понад сто 
віршованих уривків для другого українського видання збірки арабських казок 
«Тисяча і одна ніч», та найвідомішою його працею є «Фауст» Й.В. Гете, якого 
можуть читати і українці. Загалом, Іван Франко переклав українською мовою 
твори близько 200 авторів з 14 мов та 37 національних літератур, усвідомлюю-
чи, що переклади творів світової літератури роблять їх частиною української 
культури.  

Не можна не згадати про перекладацьку творчість М. Рильського, який 
був активним літературним критиком перекладу і заклав основи наукової укра-
їнської критики художнього перекладу.  

Великої цінності перекладацький доробок залишила Україні і Леся Укра-
їнка, яка охоче вчила іноземні мови в дитинстві. Вона володіла дванадцятьма 
мовами і переклала збірку обрядових гімнів «Рігведи» для підручника «Старо-
давня історія східних народів», авторкою якого була вона сама. Широковідо-
мими є її переклади поезій А. Негрі, Дж. Байрона, В. Шекспіра, Г. Гейне, 
А. Міцкевіча та інших. 

Знаними перекладачами були також М. Зеров, М. Вороний, А. Садомора, 
Р. Чілачава тощо, починаючи від самого Г.С. Сковороди. 
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У ХХ столітті за офіційною ідеологією тоталітаризму українську мову та 
літературу обмежували «домашнім ужитком», а масовий читач підсвідомо за-
раховував світову класику до російськомовної літератури. Як зазначає сучасний 
відомий вчений у галузі перекладознавства Р. Зорівчак, «перед перекладачами 
стояло непросте завдання — не тільки зробити так, щоб перекладений твір 
увійшов до читацької свідомості як факт рідної літератури, а й ствердити пов-
ноцінність древньої рідної мови. У другій половині XX ст. склалася парадокса-
льна ситуація, коли джерело живлення літературної мови перенеслося з 
оригінальної літератури на перекладну» [2, 1–5].  

У 60-х рр. XX століття в художньому перекладі на перший план виступа-
ють професійні перекладачі, класики українського перекладу, і одним з найяск-
равіших майстрів українського перекладу був Микола Лукаш (1919–1988). 
Відомий поет і перекладач, друг М. Лукаша Мойсей Фішбейн в інтерв’ю на ра-
діо «Свобода» так відповів на запитання про те, чому його так притягує Микола 
Лукаш: «Микола Олексійович Лукаш був геній. Таких постатей, як Микола Лу-
каш, я не знаю в жодній нації світу» [10]. Так якою ж людиною був цей непере-
вершений майстер перекладу, залюблений в книгу, в поезію, в мову, які риси 
таланту й характеру були притаманні йому, якщо про нього кажуть такі слова? 
На щастя, цінні спогади залишив його земляк М. Сереженко. 

Микола Олексійович Лукаш народився 19 грудня 1919 р. в місті Кроле-
вець, тоді Чернігівської губернії, на вулиці Ялинівці (пізніше вулиця Фурмано-
ва) в приході Покровської церкви. Батько його – Лукаш Олексій Якович, мати – 
Лукаш (уроджена Оникієнко) Васса Iванівна. Хрещеним батьком у нього був 
материн брат Дмитро. У Олексія Яковича і Васси Iванівни було п’ятеро дітей: 
Анюта, Iван, Микола, Параска, Ольга. Любов до книжок у Миколи давала про 
себе знати вже з дитинства, і читав хлопчик незважаючи ні на які перешкоди, а 
їх було достатньо: електричного світла не було, гас коштував дорого, родина 
обходилася каганцем, та його гасили рано і лягали спати. Влітку Микола брав 
книжку і йшов у центр міста до електростанції, вікна якої були яскраво освітле-
ні. Допитливий юнак вмощувався на підвіконні і читав до півночі, коли елект-
ростанція починала блимати, сигналізуючи про кінець роботи. Гірше було 
взимку, бо в легкому одязі на морозі на підвіконні не висидиш. В місячні ночі 
читав дома біля вікна при місячному сяйві. Іноді до блиску начищав дно мета-
левої каструлі, використовуючи її як рефлектор, спрямовував місячні промені 
на книгу. Читав і псував очі. Зір у Миколи з дитинства був поганий. 

Непростими зазвичай завжди були стосунки Миколи з викладачами, по-
заяк серед інших учнів Лукаш виділявся своєю начитаністю, чіткою пам’яттю, 
швидким розумом, що не завжди подобалось вчителям. Були навіть постійні 
конфлікти з старою учителькою математики: домашніх завдань з математики 
Микола ніколи не виконував, виправдовуючись: “А нащо? Я й так знаю”. У 
відповідь на таку заяву математичка викликала його до дошки, давала складне 
завдання, яке він швиденько виконував, бо дійсно добре знав матеріал. Однак за 
свої знання більше трійки з математики не одержував. Через зухвалість» [1, 88-90]. 

Та незважаючи на розум і обізнаність, Микола ніколи не прагнув бути 
«зіркою» класу, а навпаки, залишався непомітним. Очевидно, в ньому йшла се-
рйозна внутрішня робота, якщо працювати над перекладом свого життя, як сам 
часто називав переклад «Фауста» Гете, він почав ще в 9 класі. Німецьку Лукаш 
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вивчав самотужки, проте вчитель німецької мови жартома зізнавався, що «ви-
кликав Лукаша відповідати, щоб перевірити себе, чи правильно він вимовляє те 
або інше слово, чи правильні його наголоси та конструкція речення». 

Ще будучи учнем середньої школи, Микола вже дуже серйозно займався 
вивченням мов: української, російської, німецької, французької, англійської, 
польської, єврейської, циганської. Будь-який словник він читав як художню лі-
тературу. У досить незвичний спосіб вивчав він єврейську писемність: у Кроле-
вці було чимало євреїв, але ніхто не хотів навіть показувати Миколі єврейський 
алфавіт. Тоді він додумався ходити на єврейський цвинтар, де на пам’ятниках 
заможним євреям були написи єврейською та російською мовами. Зіставляючи 
літери прізвищ, він поступово вивчив єврейський алфавіт, а вже потім добув кі-
лька книг і попросив матір, яка в молодості вчила єврейську, допомагати йому. 
Успіх не забарився, із часом деякі письменники, що проживали в Києві і писали 
єврейською мовою, нерідко просили консультацій у Лукаша з питань своєї рід-
ної мови. 

Літературний хист юного «мовознавця» проявився ще в шкільні роки, ко-
ли він з друзями видавав рукописний журнал «Liasmo» («Літературна асоціація 
молоді»). «За 1936–1937 роки ми випустили, мабуть, шість номерів «Liasmo». 
Це були тоненькі учнівські зошити, іноді 12, іноді 24 сторінки», – згадує його 
друг та компаньйон по журналу М. Сереженко [1, 95]. На початку 1936 р. цей гурт 
ентузіастів випустив ще й рукописне видання під назвою «Літературна газета». 

Після закінчення школи у 1937 р. перед Лукашем постала непроста про-
блема: що робити далі? Спочатку він вирішив йти працювати, адже на навчання 
не було коштів. Проте через деякий час він наважився подати документи на іс-
торичний факультет Київського державного університету, блискуче склав іспи-
ти і був зарахований на навчання. Все йшло добре, він вчився, отримував 
стипендію, але саме в університеті його спіткало велике особисте розчарування – 
невдале кохання. Страждання Лукаша були такими глибокими й нестерпними, 
що він навіть облишив навчання на невизначений час. Матеріально йому теж 
доводилося нелегко, батьки не допомагали, жив тільки на стипендію, бо навіть 
свої скромні заробітки витрачав переважно на книги. Важким був цей час ще з 
однієї причини: це були 30-ті рр. – чорна смуга масового винищення діячів 
української культури. Лукаша також не минула участь «знайомства» зі слідчи-
ми Комітету держбезпеки через те, що на одному із студентських зібрань він 
виступив з протестом і глибоким осудом постанови тодішньої влади про вве-
дення доволі високої плати за навчання у вищих і середніх навчальних закладах 
та про скасування державних студентських стипендій. Відтоді його не випуска-
ли з поля зору, що звичайно тривожило та пригнічувало на тлі масових арештів 
і репресій. 

Перед початком Другої світової війни Лукаш закінчив третій курс. Через 
поганий зір призову він не підлягав, але його було відправлено на будування 
оборонних укріплень на захід від Києва. Праця була важка та виснажлива, ро-
бочий день був безкінечно довгим, харчування поганим, інструмент нікудиш-
нім. Нависала загроза голоду і Микола вирішив повернутися до рідного 
Кролевця, але вже у самому Кролевці був поранений. Вилікувати його вдалося 
лише завдяки солдатові німецької армії, з яким М. Лукаш спілкувався. При 
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цьому спілкувалися вони англійською, бо Микола володів берлінською мовою, 
а солдат послуговувався віденською, бо був австріяком.  

Волею долі Лукаш потрапив на службу до БАО (батальйон аеродромного 
обслуговування), служив рядовим солдатом, але склалося так, що він опинився 
на окупованій території й це відгукнулося йому трохи згодом. Він неохоче зга-
дував ці події, кажучи лише, що то була служба як служба. Повернення додому 
після демобілізації піднесло Миколі низку невтішних новин: брат загинув, чо-
ловік сестри теж не повернувся з війни, батько з сім’єю не жив. Лукаш вирішує 
продовжити навчання, але на цей раз вступає вже в Інститут іноземних мов. 
Оскільки німецьку він давно знав добре, англійську вивчив в університеті в Ки-
єві, то обрав французьку. Але по закінченню першого курсу його викладачка з 
французької мови сказала, що робити Лукашу на другому курсі нічого і через 
рік він закінчив інститут та почав викладати французьку мову в цьому ж інсти-
туті. Та з часом відповідні інститутські органи зацікавилися його минулим в 
період німецько-фашистської окупації. Невдовзі з’явилася драконівська таємна 
вказівка: очистити професорсько-викладацький склад вищих навчальних закла-
дів від осіб, які перебували на окупованій території в роки окупації. Миколу Лука-
ша ввічливо звільнили з роботи, запропонували звільнити гуртожиток [1, 110]. 

Життя склалось так, що майже постійно у Лукаша не було ніяких заоща-
джень, часом не було за що жити. І вже навіть одержуючи значні гонорари, він 
все одно був без грошей, до одягу був байдужий і займався ним неохоче, що 
дуже бентежило його друзів. Але на всі зауваження щиро заявляв, що він ніде 
не працює і працювати буде лише за примусом. Думав він тільки про творчу 
роботу і саме їй віддавав усі свої сили. Він так і не одружився, пояснюючи, що з 
його способом життя йому просто не до дітей та коханої дружини.  

Через деякий час після звільнення з інституту іноземних мов, Микола 
Олексійович був прийнятий на роботу в іншу освітню установу – Харківський 
державний університет. Його взяли на погодинну оплату, хоча поголос про ньо-
го та його глибокі знання іноземних мов дедалі більше ширився і дійшов до ви-
давничих кіл. А коли у 1953 р. виходить роман Андре Стіля «Перший удар» у 
перекладі Миколи Лукаша, гонорар нарешті дозволив йому перейти повністю 
на творчу роботу, про що він так завжди мріяв.  

З цього часу він починає упорядковувати переклад поеми Й. В. Гете «Фа-
уст», над яким він з перервами працював 18 років, цей переклад поставив Ми-
колу Олексійовича поряд з відомими і видатними перекладачами. Його товариш 
В. Житник під час однієї з перших зустрічей з Лукашем запитав його, який зі своїх 
перекладів Микола вважає найкращим і найдорожчим. І Лукаш відповів: «Ти зна-
єш, мабуть, все-таки перший – “Фауста”. І тут же відверто розповів, як дорого він 
йому дістався: перший варіант загинув під час війни, і в повоєнні роки довелося 
все починати фактично з початку [ 9, 18].  

Та «Фауст» – це не єдиний переклад, на який довелося так довго чекати. 
Перша поява «Декамерона» Дж. Боккаччо українською мовою була перекла-
дом, здійсненим не з оригіналу, а з польської віршованої переробки, автор якої 
був невідомий. Сталося це наприкінці XVII – на початку XVIII століття, і цей 
перекладений твір – лише одна з новел четвертого дня «Декамерона». Ще одна 
несмілива спроба українського перекладу була здійснена в 1879 р., коли у 
львівській газеті «Правда» було надруковано початок вступу (опис чуми) «Де-
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камерона», а також невеличку статтю про Джованні Боккаччо та його видатний 
твір. Хоча автор цієї публікації Михайло Подолинський мав намір продовжува-
ти роботу, подальших публікацій не було. Вперше повний «Декамерон» україн-
ською мовою з’явився у 1928 р. – це було велике двотомне видання, над яким 
працювало багато митців, зокрема Л. Пахаревський та П. Майорський. Пере-
клад було виконано не з оригіналу, а з французького перекладу, з використан-
ням російського перекладу О. Веселовського. Редактори видання звіряли готовий 
переклад з оригіналом. Канцони переклав М. Вороний, передмову написав В. Дер-
жавін. Видання було високоякісним і ґрунтовним, але в художньому плані до-
сконалим цей переклад назвати не можна. І ось у 1964 р. українською мовою 
«Декамерон» переклав Микола Лукаш. Працюючи з оригіналом, він зберіг 
стиль та італійську мовну атмосферу того часу, не намагаючись «спростити» 
високохудожній твір, подавши його зрозумілим сучасним літературним стилем. 
Навпаки, він «ніби піднімає» читача до рівня твору, занурює його у той час, у ті 
події, передає красу словесного мистецтва Боккаччо [6, 25-26]. 

У 1958 р. Лукаш переїхав до Києва, де перейшов на професійну літерату-
рну роботу, був прийнятий до Спілки письменників і одержав однокімнатну 
квартиру. Прийшло визнання, налагоджувалося життя.  

М. Лукаш був у зеніті своєї слави, коли розпочався процес над І. Дзюбою. 
За інкримінований йому наклеп на Радянський Союз цього авторитетного літе-
ратурно-громадського діяча притягли до судової відповідальності та засудили 
до двох років ув’язнення. І саме тоді Микола Лукаш зробив вчинок, який впли-
нув на все його подальше життя. Він подав заяву про те, що поділяє погляди 
Iвана Дзюби і через те, що Дзюба хворий на туберкульоз, просить дозволити 
йому (М. Лукашу) відбути термін ув’язнення замість Дзюби. Наслідки цього 
шляхетного вчинку були фатальними: його позбавили засобів до існування. За-
ощаджень у нього не було, оскільки бути ощадливим він не вмів, отже, був при-
речений на напівголодне життя. Недивно, що, опинившись у таких обставинах, 
він переживає глибоку депресію, з якої виходив довго і важко. Лише з початком 
80-х рр. твори Миколи Лукаша знову друкуються, однак формальної реабіліта-
ції, не кажучи вже про визнання, немає. Поет переносить складну онкологічну 
операцію, його невгамовне колись творче натхнення поступово згасає, хоча з 
початком «перебудови» у 1987 р. митця ще встигають поновити у лавах Спілки 
письменників, а 29 серпня 1988 р. видатний перекладач одійшов у вічність. 

Його творчий та життєвий шлях ще раз доводить, що генії часто змушені 
жити та працювати у дуже складних умовах та бувають визнані лише наполо-
вину. За життя Миколи Лукаша його творчість ніколи не була гідно вшанована, 
Маестро тричі висували на здобуття Шевченківської премії, проте щоразу його 
кандидатура відхилялася. 

Багато сказано про його творчий доробок та геніальні здібності, але якою 
людиною був Микола Лукаш, відомо не так багато. «Добрий по натурі своїй, 
чесний до найменших дрібниць, завжди готовий допомогти, товариський, доб-
розичливий, Микола Лукаш швидко входив в людське середовище. Глибокі ен-
циклопедичні знання його викликали повагу до нього, хоча в деяких випадках в 
окремих індивідуумів викликали лиху заздрість, прагнення нашкодити йому» – 
ділиться спогадами М. Сереженко [1, 98]. Варто відзначити, що його найхарак-
тернішою рисою була працьовитість. Навіть перебуваючи завжди у скрутному 
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фінансовому становищі, він не припиняв працювати, хоча може ця його неви-
черпна пристрасть до праці і була причиною багатьох життєвих складнощів? 
Праця захоплювала і поглинала його, а він виконувати її якісно, вишукано, до-
сконало, вкладаючи в неї свої знання і талант до останку. На жаль, епоха, в яку 
йому довелось жити, не надто шанувала таку самозреченість. Тільки друзі ціну-
вали його по-справжньому. 

В. Житник ділиться своїми спогадами: «Мене завжди вражала колосальна 
енциклопедична обізнаність Миколи Лукаша в усіх сферах життя, а особливо, 
що стосується мови, історії, літератури. І при цьому відсутність будь-якого хре-
стоматійного глянсу. Безмежна простота у поводженні, яка проте ніколи не пе-
реходила у фамільярність, увага і повага до людини. Він умів створити таку 
атмосферу, в якій ти не боявся своєї необізнаності і не соромився питати» [9, 
18]. Образ Миколи Лукаша також не може бути повним, якщо не згадати його 
неповторний гумор, про який багато розповідають його товариші у своїх спога-
дах. Читаючи їх, відчуваєш з якою величезною повагою та любов’ю вони ста-
вилися до свого талановитого друга.  

Микола Лукаш поєднував в собі винятковий перекладацький та поетич-
ний талант, незвичайну мудрість вченого-лінгвіста і був щирою, доброю люди-
ною та справжнім патріотом України. 

Такі постаті збагачують своїми роботами не тільки рідну культуру, але й 
світову. І хоча на цей день 14-томне зібрання Лукаша ще й досі не видане, хо-
четься сподіватися, що український геній буде гідно поцінований на батьків-
щині, яку він так любив! А кожен українець буде усвідомлювати, що його 
співвітчизником був такий незрівняний майстер перекладу! 
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СУЧАСНИЙ СТАН БАЛЕТНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ 

 
У статті автор розглядає розвиток балетного мистецтва України сьогодення: 

звертає увагу на значимість та важливість класичного балету, збереження традицій і 
здатність «розповісти» про сучасні проблеми мовою класичного танцю. 

Ключові слова: балет, класичний танець, класична спадщина, консерватизм, 
академізм, традиції. 

 
The article considers the development of ballet Ukraine today: notes on the signifi-

cance and importance of classical ballet, preserving the traditions and the ability to «talk» 
about the current problems of Russian classical dance. 

Key words: ballet, classical dance, classical heritage, conservative, academic and tra-
ditions. 

 
Балет користується у нашій країні і  у всьому світі незвичайною популяр-

ністю. Це мистецтво витонченості, молодості та краси, глибини та чуттєвості. 
Воно несе у собі найглибшу правду людських почуттів і переживань, через яку 
розкриваються характери героїв, особливості народного життя. Балетні твори 
наповнені величними думками, вони говорять про прекрасне, стверджують у 
людині добрі почуття. 

Сучасний стан розвитку балетного мистецтва в Україні розглядався і раніше 
у працях таких науковців, як Ю. Станішевський, К. Василенко, Г. Боримська, 
В. Ванслов тощо.  

Балет (від лат. «танцюю») – вид професійного сценічного мистецтва; ви-
става, яка розкривається в музично-танцювальних образах; танцювальні сцени в 
оперних виставах; сценічна форма фольклорного і традиційного танцю різномані-
тних народів, різноманітні форми вільних хореографічних композицій тощо. 

Класичне балетне мистецтво України переживає нині складний період, 
що характеризується переглядом традиційних балетних форм, створенням су-
часних художніх образів, техніки, оновленням змістовних форм. 

У перекладі з латинської мови слово «класичний» означає «зразковий». 
Класичними називають зразкові, видатні, загальновизнані твори літератури і 
мистецтва, що мають не аби яку цінність для національної і світової культури. 
Класичними називають і кращі балетні вистави – зарубіжні, російські, радянські, а 
їх творців балетмейстерів зараховують до класиків хореографії. Класичний танець 
формувався шляхом довгого ретельного відбору, удосконаленням різноманітних 
виразних рухів і положень людського тіла. Він вбирав у себе досягнення різних 
танцювальних культур, переробив рухи різних народних танців, пантомімних дій – 
мистецтво мімів і жонглерів, руху трудових і побутових танців. 

За останні 500 років у сфері класичного танцю сталися незначні зміни, 
непохитні стандарти і сьогодні залишаються еталоном чистоти ліній, найвищо-
го ступеня віртуозності. Дж. Баланчин вніс нові штрихи у виконання класичних 
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рухів, чим увійшов до історії танцю як засновник нового напрямку – неокла-
сики [5, 1-2]. 

Зараз багато говорять про те, що балетне мистецтво є консервативним 
мистецтвом. Чому? Що це означає? А це означає, що на зміну класичному ба-
лету має прийти інша танцювальна лексика, іншими мають бути балетні сюже-
ти, нести іншу філософію та зміст. Можливо, але все ж таки, йде час, прогрес 
рухається, висуваються нові концепції формування нових тенденцій національ-
ного балетного мистецтва України. 

У світовому культурному просторі мистецтво класичного балету ще дов-
го посідатиме належне йому місце, нестиме радість спілкування із прекрасними 
хореографічними творами, які, незважаючи на час створення, залишаються мо-
лодими і неповторними, чарують своєю довершеною красою, розповідають про 
те, що танцівник і його тіло можуть розповісти так само, як і довершений музи-
чний інструмент [2]. 

Академізм – це художній напрямок закріплених класичних традицій, ка-
нонів, звернення до непорушної норми ідеалів і принципів мистецтва минулого 
[1]. Академізація містить у собі небезпеку відриву мистецтва від сучасності. 
Тому академізм міг відігравати в історії мистецтв не тільки прогресивну, а й 
консервативну роль. 

З чого усе починалось?  
Український балетний театр розпочав своє самостійне мистецьке життя 

постановкою перлини російської хореографічної класики. З першого кроку 
українські митці рівнялися на досягнення братньої російської балетної культури, 
тому сміливо обрали для свого дебюту саме балет «Лебедине озеро» П. Чайков-
ського, прем'єра якого відбулася 25 жовтня 1925 р. у м. Харкові. 

Звернення українського колективу до перлини російської хореографічної 
класики мало принципове значення для усього подальшого розвитку балетного 
театру. З перших самостійних кроків українці активно включилися в напружену 
боротьбу за створення якісного нового музично-театрального мистецтва. Яким 
шляхом іти, на які зразки рівнятися, які експерименти підтримувати, які тради-
ції продовжувати і які заперечувати? Ось які питання турбували творців україн-
ського балетного театру. Повсюди чути різні дискусії щодо майбутнього шляху 
танцювального мистецтва, проблеми розвитку балету хвилювали балетмейсте-
рів, танцюристів, діячів театру. 

У ленінградському журналі «Жизнь искусства» [4] у дні організації пер-
шого українського балетного колективу обговорювалась доля балету: «Що ро-
бити з балетом?». Це свідчило про велику тривогу театральної громадськості за 
майбутнє хореографії. І це зрозуміло, тому що балетний театр якраз переживав 
надзвичайно складний, напружений час. Для країни це був час політичних, со-
ціальних, економічних змін, які мали неабиякий вплив на розвиток культури: 
вимагали ліквідувати класичний балет та школу, нібито балет здатен відобра-
жати лише почуття і смаки аристократів; перекреслювали усю вітчизняну хоре-
ографічну спадщину. 

Різноманітні «новатори» і експериментатори пропонували замінити кла-
сичний танець театралізованою акробатикою й фізкультурою, ефектними «тан-
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цями машин», вільною ритмопластикою й імітацією побутових рухів, бо, як пи-
сав несмертний шукач нових сценічних і хореографічних форм режисер М. Форе-
ггер, «наше життя створює танці тротуарів, швидких авто, віддає належне 
чіткій роботі машин, динаміці людських натовпів, грандіозності  хмарочосів», 
кличе на сцену сучасний «урбаністичний» танець [6]. 

Починаючи свій творчий шлях у бурхливому світі суперечок, експериме-
нтів і дискусій, молодий український балетний колектив давав досить чітку від-
повідь на питання: що робити з балетом? Цією відповіддю була постановка 
«Лебедине озеро», яка утверджувала на українській сцені кращі традиції росій-
ської класичної хореографічної спадщини. 

Повага до вітчизняної класики, визнання її великого значення у творенні 
якісно нового радянського балетного театру, властиві керівникам українського 
колективу, були співзвучні художнім принципам провідних майстрів ленін-
градського балету, які підкреслювали на сторінках журналу «Жизнь искусства», 
що «хотіли б бачити майбутнє нашого мистецтва саме в класичному балеті, то-
му що багатюща, всеохоплююча балетна класика ще надто мало використана і з 
цієї скарбниці можна черпати ще нескінченно довго» [3]. А видатний радянсь-
кий балетний педагог А. Ваганова рішуче наголошувала: «Той, хто запевняє, 
що старий класичний балет вже віджив і мусить бути зданий “до архіву”, глибо-
ко помиляється, бо якщо наше мистецтво має відображувати сучасне життя, воно все 
ж не повинно відмовлятися від прекрасних класичних зразків минулого» [7]. 

І сьогодні, у час ХХІ століття, час політичних і культурних змін, україн-
ські колективи продовжують зберігати у своєму діючому репертуарі класичну 
спадщину, на інтерпретації якої зростали і формувались майстри усіх поколінь і 
яка сьогодні не лише прикрашає афішу і шліфує виконавську культуру та висо-
кий професіоналізм солістів і кордебалету, а й «годує» у цей економічно склад-
ний час театри, що виїздять на гастролі за кордон [8, 370, 371]. 

За останні роки балет України впевнено вийшов на світову театральну 
арену, багато його талановитих майстрів визнано «зірками першої величини», а 
обдаровані молоді солісти стали переможцями найскладніших міжнародних 
конкурсів класичного танцю та найавторитетніших балетних фестивалів. На 
всіх континентах земної кулі сьогодні успішно гастролюють українські артис-
ти, гідно репрезентуючи видатні досягнення сучасної хореографічної культури, 
сприяючи розширенню дружніх контактів та поглибленню взаєморозуміння 
між народами. 

На зламі тисячоліть розширилися міжнародні гастрольні маршрути бале-
ту Національної опери України і Київського академічного музичного театру для 
дітей та юнацтва, багатоманітна творчість і великий діючий репертуар яких ви-
кликає значний інтерес зарубіжних імпресаріо і глядачів. 

Найбільше їх зацікавило в творчій діяльності киян не стільки класичні 
балети, які демонструють за кордоном дещо в скорочених за кількістю учасни-
ків гастрольних варіантах, а масштабні, багатопланові хореографічні полотна 
А. Шекери. За своїм художнім рівнем і цікавістю нових танцювальних вирі-
шень зарубіжні критики порівнюють полотна Шекери із монументальними ше-
деврами ХХІ століття – сучасними балетами Ю. Григоровича, Б. Ейфмана, 
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Дж. Ноймаєра, М. Бежара. Постановки Шекери залишаються знаковими для ки-
ївського колективу й усього сучасного українського балетного театру. Справж-
ній поет танцю, він створив власний образно-метафоричний театральний світ, 
неповторну пластичну мову, перетворюючи духовний досвід попередників і 
новітні хореографічні шукання. В його мистецтві органічно поєднувались дві 
провідні традиції російського балету – прагнення до виразного академічного 
танцю, характерне для М. Петіпа, та акцентування зображального напрямку, 
властиве постановкам Н. Фокіна. Яскравим прикладом цього є київська поста-
новка «Шехерезади». 

В українських театрах опери і балету балетна класика представлена досить 
широко. На сценах Львівського театру опери і балету імені С. Крушельницької, Ха-
рківського академічного театру опери і балету імені М. Лисенка, Донецького ака-
демічного театру опери і балету імені А. Солов׳яненка, Одеського оперного театру, 
Київського національного академічного театру опери і балету йдуть вистави «Лебе-
дине озеро», «Лускунчик», «Коппелія», «Баядерка», «Спляча красуня», «Дон Кі-
хот», «Жизель», «Шопеніана», «Кармен-сюїта», «Спартак» та інші. На сценах 
театрів опери і балету найгострішою проблемою є сміливий балетмейстерський 
пошук і оновлення засобів виразності. На сцені Національної опери України з'явля-
ється вистава «Віденській вальс» у постановці Аніко Рехвіашвілі. Вона принесла 
свіжу хореографічну лексику і новий погляд на звичні сценічні рішення, але обрала 
традиційні, загальновизначені форми. 

Водночас, прагнучи зберегти в Україні високу культуру класичного тан-
цю, як основа і головний виражальний засіб сучасного балетного виконавства у 
90-ті рр. ХХ століття були засновані конкурси та фестивалі класичного танцю, а 
саме, відомий і авторитетний у світі Міжнародний конкурс артистів балету і 
хореографів імені Сержа Лифаря у Києві, Міжнародний юнацький конкурс кла-
сичного танцю «Фуете» імені Юрія Григоровича – в Артеку, фестивалі «Серж 
Лифар де ля данс», «Діти і зірки світового балету» – в Києві, «Зірки світового 
балету» – в Донецьку. 

Класичний танець залишається основою, естетичною вершиною сценіч-
ної хореографії і є унікальною системою професійного виховання артистів і ба-
летмейстерів. Він живе, збагачується, оновлюється. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ЕТНОГРАФІЧНИХ І ФОЛЬКЛОРНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ УГОРСЬКОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 
 
У статті розглядається угорський фольклор як невід’ємна складова етнічної 

культури Угорщини. В основі розуміння цього поняття закладені праці видатних угорсь-
ких фольклористів Б. Вікара, Б. Бартока та З. Кодая, які заснували наукову школу сучасної 
фольклористики, збагативши таким чином музичну лексику ХХ століття. 

Ключові слова: фольклор, етнічна культура, угорська нація, ментальність. 
 
The article discusses the Hungarian folklore as an integral part of Hungarian culture. 

The base of understanding of this concept is founded in works of eminent Hungarian folk-
lore keepers B. Vikar, B. Bartok and Z. Kodai that founded scientific school of contempo-
rary folklore, thereby enriching the music content of XX century. 

Key words: folklore, ethnic culture, the Hungarian nation, mentality. 
 
Ще з середини ХІХ століття представники гуманітарної думки приді-

ляли значну увагу угорському фольклору, але тільки у другій половині ХХ 
століття з'явилася його певна класифікація. Фольклор є складовою і невід'єм-
ною частиною етносу, його ментальності, що свідчить про постійний розвиток та 
зацікавленість даним явищем. Саме в цьому і полягає актуальність даної статті. 

Метою статті є розгляд основних компонентів угорського музичного 
фольклору, який є складним та неоднорідним прошарком етнічної культури 
Угорщини.  

Ментальність угорської нації як духовне віддзеркалення багатовікової 
історії подорожей із стійкою системою символів і тотемів дає ключ до розу-
міння угорського характеру через матеріальну і духовну культуру. Відомий 
знавець фінно-угорської культури О. Чампаї вважає, що таке розуміння може 
статися лише через повне розуміння зазначеної системи. Угорський науковець 
сприймає ментальність нації як щось «містичне», «ірраціональне» і стверджує, 
що націю більшою мірою можна сприймати з ірраціональної, символістичної 
точок зору. Вона (нація) не підпорядковується конкретному опису та «її інколи 
можливо лише відчути, злитися з її сутністю» [9, 280].  

У цьому сенсі міркування О. Чампаї збігаться із думкою засновника 
Тартуської семіотичної школи Ю. Лотмана, який стверджує, що стародавня 
символіка – це згорнуті готові сюжети міфології і фольклору, архаїчна основа 
завжди є присутньою у символі. Російський дослідник акцентує увагу на тому, 
що коли йдеться про ту чи іншу культуру, виникає необхідність говорити про 
«прошарок текстів, що виконують функцію архаїки. Згущування символів тут 
зазвичай особливо помітно. Таке сприйняття символів не випадкове: стрижньо-
ва група їх дійсно має глибоко архаїчну природу і сходить до дописемної епо-
хи, коли визначені (і, як правило, елементарні в накресленому вигляді) знаки 
були згорнуті у мнемонічні програми текстів і сюжетів, що зберігалися в усній 
пам'яті колективу» [6, 193]. Таким чином, ми вважаємо, що національна 
символіка є частиною ментального устрою національного світогляду, його 
стійкою домінантою, яка зберігає усю пам'ять народу. 
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Першим видатним досягненням угорської фольклористики стало видання 
тритомної антології угорського філософа і поета Я. Ердейї «Народні пісні і пе-
рекази» (1846–1848). У роки реакції, що послідкувала в Угорщині за поразкою 
революції 1848 р., важливу роль у зміцненні національної самосвідомості 
угорців зіграла збірка трансильванської народної поезії Я. Крізи «Дикі троян-
ди» (1863). Звернення угорських поетів до вивчення фольклору призвело до 
розуміння цього явища як синкретичного прошарку культури, яке ні в якому 
разі не можна розчленовувати, вивчати його елементи окремо. До синкретично-
го розуміння фольклору привертає увагу і сучасний російський музикознавець 
І. Земцовський, який пише: «Музичне і немузичне ‹.› є злитим у реальній 
практиці музики усної традиції…» [3, 160]. 

Музичний фольклор угорців, історія вивчення якого почалася з пошуків 
спорідненості з уральськими народами, у свідомості співвітчизників (Ф. Еркеля, 
Ф. Ліста) до кінця ХІХ століття був представлений, головним чином, своєю тан-
цювальною складовою. Відзначимо, що такі архаїчні зразки не були відомі, 
оскільки в основному говорили про вербункош, який виник в XVIII столітті або, 
навіть, про чардаш, який представляв міську культуру і був дуже віддалений від 
традиційної. Угорський музикознавець Б. Сабольчи помічає, що «відомий фольк-
лорист Петер Домокош виявив п'ять коротких танцювальних п'єс у семіград-
ському рукописі 1757 р. ‹…› Можна вважати їх провісниками музики так званого 
стилю вербункош» [7, 79]. 

Зазначимо, що перші дослідження стосовно виникнення угорського 
фольклору свідчать про його спільне коріння з музичними традиціями сибірських 
народів, зокрема обських угрів. Описи музичного фольклору сибірських народів 
були зроблені членами другої Камчатської експедиції: німецьким дослідником 
природи Г. Гмеліним, російським ботаніком і географом С. Крашенінніковим 
(1733 – 1743) в публікаціях 1751 та 1755 рр. і записи були виконані в звичайній 
нотації та стали першими давніми записами в досвіді досліджень музичних 
традицій обських угрів. 

Лише у другій половині ХХ століття питання, пов'язані із загальними ме-
жами в культурі угорців і обських угрів на основі фольклорного матеріалу, 
знайшли віддзеркалення в роботах угорських фольклористів, в першу чергу, Е. Вер-
теша, Е. Шміта, К. Реді, Я. Гуї, Л. Хонті. Вони зробили спробу класифікувати весь 
матеріал, зібраний ще фольклористами-першовідкривачами на чолі з А. Регулі, 
таким чином: 1) традиції створення світу; 2) героїчні пісні і оповіді богів; 
3) слова, що заклинають бога; 4) ведмедячі пісні; 5) п'єси ведмедячого свята; 
6) лосеві пісні; 7) богатирські пісні; 8) пісні долі; 9) казки. 

Запропонована класифікація, тематичні жанри якої розташовуються за-
лежно від зв'язку і з сакральною значущістю, спирається на сюжетну основу. 
Лосеві пісні виділяються в окрему групу, оскільки лось є твариною, яка 
відноситься до тотемів угорської традиційної культури і фігурує в міфах як 
певний символ. Проте лосеві пісні йдуть після ведмедячих пісень і ведмедячих 
п'єс, оскільки ведмідь більшою мірою уявлявся для етнографів як головний то-
тем, що підтверджують і сучасні дослідження. Стосовно цього звіра поєднувалися 
два протилежні погляди: з одного боку, ведмідь – звір, об'єкт полювання, дже-
рело їжі, а з іншого, колишня людина, родич, праотець. Образ і символ ведмедя 
як центр міфологічного світогляду уральських народів, як ментальний знак є 
об'єктом поклоніння та залякування, могутній, сильний і незалежний тотем в 
системі космічних вистав і буденного життя. Ведмедяча тематика у фольклорі 
обських угрів перетинається із казковим світом угорського фольклору (угорські 
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народні казки «Найсильніший звір», «Силач Янош», «Два жадібних ведмежа» 
перекликаються з казками уральських родичів), навіть в «Ведмедячому танці» 
Б. Бартока (друга частина сонатини, написаної у 1915 р., оркестрованої у 1931 р. 
під назвою «Трансильванські танці») вона знайшла вираження. 

Розвиток музичної фольклористики в Угорщині і глибоке вивчення тради-
ційної музичної культури почалися вже після Другої світової війни, коли значна 
кількість видатних фольклористів мала змогу відправитися у фольклорні експедиції 
в райони Чувашії. Проте ціла епоха архаїчного фольклору, пов'язаного із Заураль-
ською історією угорців-«мадяр», менш досліджена. Причини тут можуть бути 
різними: давність родинних зв'язків, які свідчать про те, що музичний компо-
нент у фольклорі угорців і обських угрів має менше схожості, ніж мовний, тек-
стовий, компонент побутової і матеріальної культури. Цілі історичні періоди 
пов'язані з перебуванням угорців на інших територіях, зокрема приуральської 
Срібної Булгарії, де тюркські впливи прослідковуються більшою мірою в му-
зичному фольклорі. Про організацію ладу і спорідненість угорського фолькло-
ру з фольклором південних степових районів відмічає російський дослідник М. 
Кондратьєв, який пише: «Про пентатоніку давніх хуну, пізніше – гунів прямих 
свідоцтв немає; в той же час саме два тисячоліття місцеперебування на землях, 
що безпосередньо межують з китайською імперією (хуну відомі китайським 
хронікам з XVIII століття до н. е.), вказує на вірогідність обширних музичних 
контактів з найбільшою з пентатонних культур старовини» [5, 39]. Що стосує-
ться організації ладу та її спільності між фольклором угорців і обських угрів, 
угорський фольклорист Л. Вікар говорить про історичний чинник, що вплинув 
на зміни музичних систем і обмежив можливості фольклористів знайти більше 
загальних рис, ніж відмінних: «Пентатонічність — без півтонів і з низхідними 
мелодійними лініями — була перенесена тюркськими народами до угро-
фінських. Народи угро-фінської мовної сім'ї, що живуть в районах, куди не 
втручалося тюркське населення, аж до сьогодні не мають уявлення ані про 
пентатонічність, ані про низхідні лінії» [5, 39]. Отже, можна вважати ту чи іншу 
історичну територію важливим чинником у процесі формування саме музичних 
властивостей угорського фольклору. 

Лише з діяльністю Б. Бартока, З. Кодая, їх учнів і послідовників почалася 
систематична робота над угорським музичним фольклором. Так, спільна або 
окрема експедиційна практика Бартока і Кодая за короткий термін принесла 
вагомі результати, що безпосередньо відбилися на їх творчості, а також впли-
нули на творчість угорських композиторів наступних поколінь. 

Всі музичні фольклористи, починаючи із З. Кодая, відзначають схожість 
чуваських і угорських ладів, прирівнюючи південночуваський лад (із заміною 
малої терції на велику) до задунайського ладу. З. Кодай вивчав чуваський 
фольклор з метою знайти загальні мелодії, лади або навіть невеликі за об'ємом 
модуси. Він провів кропітку роботу з порівняльного аналізу угорських і чувась-
ких пісень, постійно відстоюючи свою позицію: «Ми маємо загальних предків, 
від яких ми відхилилися далі, оскільки піддалися всіляким більш дальшим 
впливам. В той же час і чуваська музика не перебувала незмінною протягом 
цих півтора тисяч років відокремлення. Проте вона залишилася ближчою до за-
гального минулого. Відчути і усвідомити загальний субстрат під різними наша-
руваннями – завжди велике задоволення, ми можемо встановити походження 
завдяки вивченню цих зв'язків» [4, 275]. 

Але якщо наукові пошуки З. Кодая велися вглиб історії угорського 
фольклору, то Б. Барток був зацікавлений в широкому спектрі фольклорних 
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досліджень, тому з однаковою ретельністю вивчав музичний фольклор усіх 
угорських сусідів, а також фольклор народів Північної Африки і Туреччини. Не 
можна сказати, що в роботі двох фольклористів були принципові протиріччя, 
але інколи це обтяжувало спільні їх експедиції, і часто вони вирушали на 
польові роботи поодинці. Проте систематизація і теоретична робота над фольк-
лором в різних підходах до нього і Бартока, і Кодая, навпаки, збагачувала їх 
спільну теоретичну фольклорну діяльність. Наслідком експедиції Б. Бартока в 
Бекешське містечко Весто Сегхаломського району і Кодая північною областю 
Гемер стала публікація Двадцяти угорських народних пісень для голосу і 
фортепіано, перші десять з яких були записані Б. Бартоком, другі десять – 
З. Кодаєм. 

З. Кодай, який долучив Б. Бартока до світу фольклору, перш за все по-
знайомив його з основними методами дослідження, а також технічними засоба-
ми, доступними на той час. Винахід фонографа (звукозаписуючого пристрою) 
американським конструктором Т. А. Едісоном у 1877 р. знайшов швидке про-
сування (завдяки підприємницьким здібностям автора), поширення і велику 
популярність в Європі, і вже у 80-х рр. ХІХ століття його активно використову-
вали в студійній і польовій практиці. 

Практично з самого початку своєї діяльності З. Кодай застосовував фоно-
граф, який став для Кодая-вченого головним помічником в експедиційній роботі, 
внаслідок чого не було помилок письмового запису при розшифровуванні фольк-
лорного матеріалу. Він був знайомий із записами Б. Вікара, який показав З. Кодаю 
принцип роботи з фонографом, а також вже записані ним угорські пісні. Завдячую-
чи своєму попередникові Б. Вікару З. Кодай вирішив втілити давній план: са-
мому ознайомитися з селянською піснею. Так, його перша фольклорна експедиція 
була на дунайському острові Чаллокез і в словацькому містечку Галанта в 1905 р. 
Наслідком її стала публікація «Строфічна структура угорської народної пісні», 
що вийшла роком пізніше, а також видання зібраних 150 пісень в журналі 
Угорського етнографічного суспільства. 

Фольклорна діяльність З. Кодая мала систематичний характер і продов-
жувалася до кінця його життя. Він спілкувався з науковцями в галузі фінно-
угорської культури, ознайомився з народною музикою чувашів, марійців, татар 
та інших народів Приуралля. Включення фольклору цих народів у чотиритом-
ний навчальний посібник «Пентатонічна музика» (1945 – 1948 рр.) свідчить про 
науковий інтерес З. Кодая до історичного коріння угорської пісні. Так, частина 
ІІІ посібника називається «100 марійських пісень», а частина IV – «140 чувась-
ких пісень», також у 1960 р. вийшли друком «П'ять народних пісень гірських 
марійців» для голосу і фортепіано. Проте здійснити свої давні плани, що 
відносяться ще до 10-х років ХХ століття, З. Кодаю не вдалося, він не отримав 
дозвіл на відрядження в райони Заволжжя і Закам’я. Б. Барток також система-
тично займався фольклорними дослідженнями, проте життєві обставини (вра-
ховуючи невиліковну хворобу) у нього склалися інакше. Фольклорну діяльність 
Б. Бартока умовно можна поділити на два періоди: період польової роботи і 
систематизації зібраного фольклорного матеріалу (1906–1912) та період дослід-
ницької роботи, коли з'явилися його фундаментальні праці з фольклору (1912–
1942). Його діяльність була спрямована на виявлення родинних зв'язків угорсь-
кого фольклору з фольклором сусідніх народів. Зібраний фольклорний матеріал 
Барток часто використовував у своїх творах. 

Після знайомства з архаїчною народною музикою Б. Барток дуже активно 
розпочав власну фольклорну діяльність. Відомий угорський музикознавець 
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Й. Уйфалуши пише: «При погляді на карту фольклорних експедицій Бартока у 
1906 році впадає в очі різноманіття місць збирання пісень. Мабуть, Барток хотів 
скласти передусім загальну картину народної музики в різних регіонах ‹...› Ос-
новна маса матеріалу, зібраного влітку 1906 року, відбувається з області Бекеш, 
із селищ Весті, Добоз, Дюла та їх околиць <…> і сусідніх регіонах Чанад і Чон-
град» [8, 54]. Також підкреслює, що Б. Барток швидко зорієнтувався у фольк-
лорному матеріалі та міг передбачити відмінності між авторською піснею в 
народному дусі і фольклором, він відкрив угорські наспіви, що вважаються по-
милково народними угорськими піснями, і є, насправді, більш-менш, тривіальними 
авторськими піснями в народному дусі, які представляють лише незначний інтерес. 

Експедиційна робота в різних угорських регіонах у 10–20-х рр. ХХ століття 
ознаменувалася першою фундаментальною працею «Угорська народна пісня» з 
320 нотними прикладами, виданою в 1924 р. Захоплення і глибоке методичне 
вивчення Б. Бартоком «неугорського» фольклору відкрило для нього роботи сучас-
них фольклористів інших країн. Вивчення і взаємообмін ідеями відбувався постійно 
і регулярно. Й. Уйфалуши зауважує, що від відомого українського композитора 
Ф. Колесси Б. Барток отримував записи українського фольклору, а пізніше, в 
1939 р., – русинського фольклору від ужгородського композитора Д. Задора з Ун-
гвальда (тепер - Ужгорода). За підтримки фольклориста К. Брайлою Б. Барток 
поповнював свої знання в галузі румунської народної музики. В. Зганец інфор-
мував його про хорватську, а Р. Кацарова – про болгарську народну музику. 

Проте не лише позитивні результати були отримані внаслідок вивчення 
фольклору різних народів (зокрема, румун). Ряд обмежено шовіністично нала-
годжених угорських діячів звинувачував Б. Бартока у відсутності патріотизму, в 
служінні чужим державам і навіть в зраді національних інтересів. Угорський 
музичний критик Е. Харасті в лютому 1913 р. в «Будапештських новинах» пи-
сав: «Ми хотіли лише знати, чому Барток, професор Угорської Королівської 
музичної академії, перетворився на музичного Scotus Vistor? Або його вже 
зовсім не цікавить угорська музика? Він виставляє себе апостолом чеської, 
валахської і бог його знає якої ще музики і відвернувся лише від угорської» [10, 
144]. Подібні закиди у публічних виступах продовжувалися досить довгий час. 
Отже, Б. Барток був вимушений різними способами відстоювати свої позиції. 
Так, в статті «Про “расову чистоту” в музиці» він пише: «Зіткнення з іноземним 
матеріалом не лише призводить до обміну мелодіями, але – і це ще найважливіше – 
робить поштовх розвитку нових стилів. В той же час більш-менш старі стилі за-
звичай добре зберігаються, що також додатково збільшує багатство музики» 
[2, 100-102]. 

Проте основною метою вивчення сусіднього і територіально віддаленого 
фольклору для Б. Бартока було виявлення генетичних зв'язків, за якими можна 
було б простежити і географію етнічних міграцій, і історію культурного роз-
витку, і основні ментальні домінанти рідного народу. Бартоківські ранні при-
пущення щодо тюркського походження багатьох угорських мелодій були з 
часом підтверджені як самим композитором, так і іншими музикознавцями, 
зокрема З. Кодаєм та Л. Вікаром в процесі подальшого вивчення фольклору. А 
найбільш глибоке коріння, що відводить історію угорської народної творчості в 
Зауралля, ще належало розкрити сучасним угорським музичним фольклористам 
другої половини ХХ століття (П. Хайду, П. Домокош та іншими). 

Зі слів Б. Бартока можна зробити висновок, що сам композитор-фольклорист 
ставився до своєї діяльності з різних позицій. З одного боку, як серйозний вче-
ний, розуміючи всю значущість і перспективність такої роботи, з іншого, як за-
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хоплений збирач народної творчості, що емоційно-чутливо реагує на життя ма-
дярського села, про що свідчить вислів композитора: «Наукове дослідження, 
опис, систематизація, порівняння різновидів східноєвропейських народних пісень 
привело до створення абсолютно нової галузі музикознавства – порівняльної 
музичної фольклористики (за аналогією з порівняльною лінгвістикою)». На нашу 
думку ще одним знаменним результатом є формування самобутнього угорсько-
го музичного мистецтва «під впливом відкритого фольклору» [1, 103-104], що 
говорить про його «відкритість» іншим культурам. Цей факт дозволяє порівняти 
угорський фольклор з «відкритим текстом» У. Еко, оскільки угорська культура 
як певний текст є розімкненою та відкритою. 

Б. Барток зізнавався, що збирання народних пісень приносило йому 
найбільшу радість в житті. Тремтливе ставлення до угорського сільського уст-
рою у композитора було пов'язане з його світоглядом – село та його мешканців 
він вважав частиною природи. В цілому для Бартока є характерним пантеїс-
тичність його світогляду, яка відбилася на його композиторській творчості, 
фольклорній діяльності і, взагалі, ставленні до життя. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що музична фольк-
лористика Угорщини, пов'язана з іменами Б. Вікара, З. Кодая, Б. Бартока, Л. Вікара, 
Л. Лайти, Е. Вертеш, І. Рюйтель, Е. Шміт, Д. Реді, Я. Гуї, Л. Хонті. Угорська 
фольклористика за останнє століття посіла одне з провідних місць в європейській 
фольклорній науці, навіть можна сказати заклала основи сучасної методології 
дослідження народного пісенного і танцювального фольклору. Безумовно, та-
ким досягненням ми завдячуємо діяльності З. Кодая та Б. Бартока, які, переслі-
дуючи загальну мету, користувалися різними методами і підходами у збиранні 
та систематизації фольклору, що у свою чергу призвело до заснування наукової 
школи сучасної фольклористики. Відкриття Б. Вікаром, З. Кодаєм, Б. Бартоком 
стародавнього прошарку угорського народного мистецтва стало поштовхом для 
нового періоду професійної творчості угорських композиторів. Використання 
цитованого матеріалу і стилізацій народної музики значно збагатило інтонаційно-
ритмічний лексикон композиторів ХХ століття. 
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ВЗАЄМОДІЯ ДИРИГЕНТА ТА ОРКЕСТРОВОГО  

КОЛЕКТИВУ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН 
 
У статті аналізується специфіка функціонування оркестрового колективу, роз-

крито комплекс психологічних механізмів взаємодії диригента та учасників творчого 
акту. Виявлено взаємозалежність особистісних якостей диригента та рівня оркестро-
вого виконавства.  

Ключові слова: оркестровий колектив, диригент, виконавство, взаємодія. 
 
In this paper we analyzed the specific functioning of orchestral groups, revealed a 

complex interaction of psychological mechanisms of the conductor and members of the 
creative act. Revealed the interdependence of personal qualities conductor and orchestra 
performance level. 

Key words: orchestral band, conductor, performance, interaction. 
 
В даний час особливу актуальність визначає педагогічне вивчення і осми-

слення оркестрового виконавства як результату творчої взаємодії диригента і 
оркестру. Ця проблема ускладнюється і вимагає більш детального дослідження, 
якщо розглядати таку взаємодію з урахуванням різних вікових груп та якісного 
складу учасників.  

У багатьох працях, що розкривають проблеми диригентського мистецтва 
прослідковується бажання авторів спертись на попередньо вибудувану теорію, 
яка пояснює сутність даного виду музично-виконавського мистецтва. Підвище-
ний інтерес до історії виникнення і розвитку оркестрового виконавства, що 
пов’язаний з підготовкою диригентів і оркестрових музикантів, обумовлений 
активною популяризацією та розповсюдженням оркестрової музики, діяльністю 
багатьох оркестрових колективів.  

Метою статті є розкриття психолого-педагогічних механізмів взаємодії 
диригента та оркестрового колективу як основи його творчої діяльності.  

 
Оркестрове виконавство ще не виділилося в єдину галузь наукового 

пізнання як самостійний теоретичний напрямок. Проблеми оркестрового дири-
гентського мистецтва розглядали І. Кванц, Г. Берліоз, Р. Вагнер, Ф. Вейнгартнер, 
А. Пазовський, К. Кондрашин, Л. Маталаєв, І. Мусін, Г. Єржемський, О. Іванов-
Радкевич та інші відомі музиканти та диригенти. Вона більше загострюється, 
коли переноситься у площину творчої діяльності оркестрового колективу.  
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Автори наукових досліджень (О. Ільченко О. Каргін, В. Лапченко, І. Ма-
ринін, С. Мальков, В. Подкопаєв, Є. Смирнова, М. Соколовський, В. Соловйов, 
Ф. Соломонік та інші), присвячених аналізові професійної діяльності дири-
гентів оркестрових колективів, таку діяльність розглядають як сукупність орга-
нізаційних, навчально-виховних та художньо-творчих завдань. Останні перебу-
вають у тісному взаємозв’язку, однак, кожен із компонентів багатогранного про-
цесу навчання (організаційний, навчально-виховний, репетиційний, концертний 
тощо) має певну специфіку, хоча на практиці вони реалізуються одночасно. 

Не буде перебільшенням твердження, що одним з важливих чинників, що 
визначають перспективу функціонування колективу та його творчі досягнення, 
є цілий комплекс психологічних механізмів, покладених в основу спілкування 
диригента та учасників оркестрового колективу. Тому створення теоретичних 
та методичних основ підготовки диригента на основі розкриття механізму його 
взаємодії з учасниками різних вікових груп колективу, мабуть, найбільш гостра 
і назріла проблема сучасною педагогіки та мистецтвознавства. Не випадково 
Л. Стоковський кваліфікує диригування як одну «...з туманних і неправильно 
зрозумілих галузей музичного мистецтва» 9. Очевидно, автор вкладає в зміст 
диригентського мистецтва ще й наявність управлінських навичок. Адже дири-
гент в першу чергу спрямовує групу музикантів на вирішення творчих завдань. 
І. Маркевич вважає, що настав час перейти від інтуїтивного підходу до ство-
рення строгої системи диригування, що є, за його визначенням, одночасно «ми-
стецтвом, наукою і управлінням» 7. Як бачимо, в даному випадку чітко просте-
жується диригентське мистецтво вже як управління, що має належну теоре-
тичну основу. Виникає природне запитання, що являється перепоною до осмис-
лення диригентського мистецтва як поліфункціонального, що тісно взаємодіє з 
психолого-педагогічними закономірностями? Найбільш негативним чинником 
можна вважати відсутність чітких орієнтирів на висвітлення ряду проблем, 
пов’язаних з розкриттям об’єктивних психологічних механізмів керування вла-
сними діями та музичним колективом з урахуванням вікових та психологічних 
особливостей. На ланку педагогіки диригування часто продовжують впливати 
уявлення про провідну роль зовнішньої техніки, наявність навичок роботи з ор-
кестром тощо. Разом з тим внутрішній зміст мистецтва диригента як керівника 
колективу в ряді теоретичних праць залишається до кінця не розкритим.  

Досвід останніх років підтверджує, що емпіричний рівень не може задо-
вольняти вимоги з керівництва творчою діяльністю. Необхідний перехід до рів-
ня, що розкриває внутрішню взаємодію диригента з оркестрантами.  

Перед тим як продовжити розгляд зазначеної проблеми постає необхід-
ність у розгляді етимології ключового поняття «оркестр». Д. Рогаль-Левицький 
[8] зазначає, що оркестром у давньогрецькому театрі називалася та частина 
сцени, на якій розміщувався хор (oрxэctra – місце для хору) і яка була ближче до 
глядачів. Набагато пізніше, коли відродилося захоплення давньогрецькою тра-
гедією, що зумовило у майбутньому виникнення художньої форми опери і ба-
лету, поняття «оркестр» перейшло до місця, яке було між глядачами і сценою. 
У цьому місці знаходилися музиканти, які супроводжували на сцені театральне 
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дійство (спів, танці). З плином часу в театрі дане місце почали облаштовувати 
на певному заглибленні, а музикантів які розміщувалися у ньому, теж почали 
називати оркестром. У даний час учасники оркестру називаються «артистами 
оркестру», «оркестровими музикантами» або «оркестрантами». 

Г. Благодатов вважає, що специфіку професії диригента головним чином 
визначає його «інструмент», і розглядає оркестр як «художній колектив певно-
го типу» [2]. Найбільш повно, на нашу думку, визначення оркестру висвітлює 
С. Коробецька [6], яка, виокремлюючи його найважливіші структурно-функціо-
нальні компоненти, вважає, що оркестр – це цілісний об’єкт музично-художньої 
культури, який є засобом («інструментом») створення, інтерпретування та ви-
конання оркестрової музики і являє собою функціональну єдність кількох тем-
брово-функціональних груп.  

Внаслідок удосконалення музичного письма, виконавських засобів вираз-
ності, музичних інструментів та впливу культурно-історичних традицій почали 
виникати різноманітні форми колективного музикування, що призвело до ство-
рення різновиду оркестрів (симфонічний, духовий, народний тощо), які почали 
поділяти на професійні та аматорські (любительські). Кожна форма колектив-
ного музикування мала своє соціальне призначення і відігравала значну культу-
рно-виховну роль суспільного цілого. Тому для цілеспрямованого функціону-
вання оркестрових колективів та здійснення ними художньо-естетичних та куль-
турно-виховних завдань було необхідно, щоб вони функціонували під орудою 
високопрофесійних диригентів. Адже тільки диригенти з відповідними знання-
ми та особистісними якостями спроможні продукувати художньо-естетичні 
цінності, тим самим задовольняючи естетичні потреби суспільства. 

Як зазначалося, творчі задуми можна здійснювати, лише спілкуючись з 
колективом, за активної допомоги його учасників, надаючи вирішального зна-
чення в цьому процесі людському чиннику. 

Такий підхід передбачає врахування диригентом психологічних і техно-
логічних аспектів у власних діях, розуміння організаційної структури музично-
го колективу, його внутрішніх діяльнісних механізмів, закономірностей їхнього 
формування. Оскільки диригент є керівником, організатором і вихователем му-
зичного колективу, він має знати і враховувати також психологічні закономір-
ності, що впливають на формування внутрішнього клімату в оркестрі.  

Практика доводить, що єдності дій оркестрантів не можна досягти меха-
нічним виконанням вимог диригента. Вона можлива за умови встановлення в 
оркестрі ефективних взаємозв’язків, спрямованих на узгодження технології гри, 
супідрядження індивідуальних почуттів та емоцій. Висока мета вимагає від ко-
жного оркестранта самостійності, – відзначав Г. Шерхен, – можливої лише в 
тому випадку, якщо він є справжнім співучасником творчого процесу [10].  

На думку І. Маркевича [7], настав час перейти від інтуїтивного підходу до 
створення системи диригування, яка, за його визначенням, є одночасно мистец-
твом, наукою і керуванням. Отже, в цьому випадку чітко простежується дири-
гентське мистецтво вже як управління, що має належну теоретичну основу. 
Варто зазначити, що найбільш негативним чинником є брак чітких орієнтирів 
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на висвітлення ряду проблем, пов’язаних із розкриттям об’єктивних психологі-
чних механізмів керування власними діями та музичним колективом з ураху-
ванням вікових та психологічних особливостей.  

Проблема колективного інструментального музикування завжди поро-
джує широке коло різноманітних питань про нові ефективні методологічні під-
ходи до його учасників, які потребують іншого бачення засобів, пов’язаних із 
професійною підготовкою фахівців у вищих мистецьких навчальних закладах.  

Слід зазначити, що рівень емоційного ставлення до музики, глибина спів-
переживання оркестрантів значною мірою залежать від якості роботи диригента 
з вивчення музичного твору, її спрямованості на пробудження емоційно-чуттєвої 
сфери. Творча активність суб’єкта виявляється лише на основі глибокого і всебіч-
ного пізнання об’єкта. Тому максимальна об’єктивність (тобто максимальне осяг-
нення об’єкта, що відтворюється) завжди веде до максимальної суб’єктивності 
(тобто максимального виявлення творчого потенціалу суб’єкта).  

Отже, першочерговим завданням диригента є вміння пробудити та розви-
нути інтерес до колективного музикування, яке здійснюється завдяки бажанню 
до морально-естетичного удосконалення та емоційного пізнання художності 
твору на основі правильно складеного репертуару, що відповідає віковому 
сприйняттю та загальному розвитку учасників оркестрового колективу.  

Тому професійна діяльність диригента оркестрового колективу полягає в 
тому, що психолого-педагогічні знання він має вміти застосовувати на рівні му-
зично-теоретичних, бездоганно володіти диригентською технікою, зрозумілою 
для учасників різних вікових груп. У цьому разі він виступає, передусім, педа-
гогом, який вводить початкуючих учасників оркестру у складний світ художнього 
мистецтва, дає змогу оволодіти виконавськими навичками. Його мета – прилу-
чити їх до мистецтва через їхню безпосередню участь в оркестрі. 

Зазначимо, що процес диригування є специфічною формою немовного 
спілкування, в якому оркестр на певному етапі свого розвитку набуває статусу 
рівноправного партнера зі своїм керівником-диригентом. Проте таке становище 
існувало не завжди. Його можна поділити на три еволюційних етапи розвитку, 
які сформували ставлення та відповідні підходи до керування музичним колек-
тивом: 1) ударно-капельмейстерський; 2) ілюстративно-образний; 3) експресивно-
інформаційний, які історично змінювали один одного. Ударно-капельмейстерський 
характерний пануванням механічних принципів диригування, коли оркестр ще 
не був партнером диригента у творчому акті. Це поглиблювалося ще й «атрибу-
тивним» підходом до музики, коли припускали, що зміст музики знаходиться 
безпосередньо «у нотах» і досить тільки у правильному темпі відтворити нот-
ний текст, як виконання автоматично стане високохудожнім. Ілюстративно-
образний підхід являє собою деяку аналогію мистецтву показу. Тут уже можна 
було спостерігати спроби подолання механічних тенденцій, прагнення до роз-
криття змістовних сторін музики. Однак ці спроби за своїми технологічними 
прийомами були не більш, ніж ілюстрування зовнішньої форми твору відповід-
ними рухами. Взаємодія диригента з оркестром розвивалася, головним чином, 
за схемою вироблення умовно-рефлекторних зв’язків, чіткого засвоєння твору 
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шляхом багаторазових повторень. Тому для розучування нового твору потрібна 
була велика кількість репетицій. При цьому спостерігалося постійне прагнення 
диригента доводити дію оркестру до автоматизму, водночас його не розглядали 
як носія зустрічної активності і художньої ініціативи. 

Однак вже в період панування ілюстративно-образної системи керування 
оркестром видатними майстрами було закладено підвалини і підготовлено умо-
ви, що сприяють перебудові системи взаємодії між диригентом і оркестром. 
Було досягнуто орієнтації диригента на учасників колективу як особистостей, 
які відіграють основну роль у творчому акті.  

Інформаційний підхід до диригування, співзвучний із сучасним науковим 
баченням, уперше був сформульований Ф. Лістом [4] у його відомому «Листі 
про диригування». Він досить виразно визначив своє ставлення до процесу ке-
рування оркестровим колективом: «Ми керманичі, а не веслярі». Іншими сло-
вами, керівник керує діями оркестрантів, а не працює фізично. Такий підхід 
перегукується з основними принципами кібернетики, яка визначила своє став-
лення до інформаційної взаємодії як до несилового, енергетичного процесу. 
Аналогічний принцип розповсюджується і на ширше поняття – «управління». 
Його суть полягає у тому, що рух і дії великої маси або перетворення великої 
кількості енергії спрямовується, контролюється за допомогою невеликої маси і 
невеликої кількості енергії, яка несе інформацію [5]. 

Отже, керування музичним колективом є складною інформаційною сис-
темою, в якій домінує чинник зв’язку і взаємодії – прямої чи опосередкованої, 
безперервної чи поетапної, постійної чи змінної, але глибоко діалектичної. 
Найменша функціональна деформація цієї системи призводить до безпосеред-
ніх або опосередкованих змін, накладаючи свій відбиток на мету та кінцевий 
результат творчого колективу. 

Звідси випливає, що питання про оптимальність функціонування інфор-
маційної системи, необхідної для забезпечення органічного зв’язку дири-
генторкестр та оркестрдиригент слід розглядати не лише стосовно її обсягу 
і змісту, а й відповідно до прагнення і психічного стану учасників. Добираючи 
матеріал для репетиції оркестру, диригент має враховувати особливості інфор-
маційних процесів у психіці людини, важливих для емоційного сприйняття, 
формування образної уяви та художнього відтворення твору.  

У музичній педагогіці питання змісту і спрямованості підготовчої інфор-
мації до сприйняття музики досить глибоко розкрито в працях О. Апраксіної, 
Б. Асаф’єва, Д. Кабалевського, В. Остроменського, О. Ростовського та інших. 
Не випадково сучасну педагогіку хвилює питання про випереджальну роль у 
художньому виконанні інформаційного начала, не поєднаного з людською чут-
тєвістю. Як вважає Б. Асаф’єв, розумне обрамлення музичного твору загально-
художніми, історико-соціальними і побутовими темами для бесід є не лише 
бажаним, а й необхідним, оскільки музика не існує поза часом і простором [1].  

Часто деякі керівники музичних колективів намагаються перед розучу-
ванням нового твору подати інформацію про твір, композитора, виконавців в 
одному блоці, сподіваючись у такий спосіб стимулювати інтерес учасників. 
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При цьому вони не враховують, що матеріал розповіді доцільніше було б поді-
лити на декілька інформаційних блоків, подати його динамічніше з урахуван-
ням психічного стану учасників і тим самим підтримати їхній інтерес на 
наступних репетиціях. На основі знання й урахування потреб, психічного стану 
учасників колективу можна створити настанову на естетичне сприйняття інфо-
рмації про музичний твір як специфічне настроювання на те, щоб вони прояви-
ли саме ті психічні й моторні акти, які забезпечують високохудожнє його 
відтворення. 

Отже, оптимізація процесу керування оркестровим колективом залежить 
не тільки від постійного удосконалення стилю, методів і системи керування йо-
го діями з боку диригента, а й від інформаційної підготовки учасників, настро-
єності на виконання, врахування тимчасових ситуацій, що можуть позитивно 
або негативно впливати на формування виконавської готовності оркестрантів. 

На думку Г. Єржемського [5], важливим психологічним механізмом, без 
якого неможливий творчий акт, є ідентифікація, тобто уявлення себе на місці 
іншого. Застосовуючи цей метод під час опрацювання партитури, потрібно ви-
вчати кожну партію окремо від початку до кінця, уявляючи себе на місці кож-
ного з оркестрантів (скрипаля, кларнетиста, трубача тощо), а відтак, урахувавши 
реальні виконавські можливості кожного учасника, втілювати власний задум. 
Однак у цьому разі диригент має досконало володіти методикою гри на оркест-
рових інструментах. Потрібно звертати увагу на діапазон (звуковисотність на-
писання нотних партій для кожного інструмента) з урахуванням технічних 
можливостей виконавців. Лише за таких умов можливе поєднання запису пар-
титури з її ідейно-художнім змістом. Знехтування цих принципів, замість того, 
щоб розкрити зміст твору, здебільшого приведе до заучування нотного тексту. 

Необхідно зазначити, що початкуючі диригенти для удосконалення своєї 
майстерності часто звертаються до методичних порад, статей, підручників ві-
домих диригентів. Такий підхід не завжди дає позитивні результати, адже дум-
ки чи висловлювання відомих майстрів диригентського мистецтва здебільшого 
стосуються лише якоїсь однієї дії диригента, обминаючи інші, інколи важливі 
сторони, оскільки для них вони є очевидними. Відсутність у початкуючого ди-
ригента власного практичного досвіду, невміння побачити за частинами і дета-
лями ціле в диригуванні призводить до того, що чудові думки видатних 
майстрів трактуються однобічно, а інколи можуть бути навіть шкідливими. То-
му таким значущим є системний підхід до диригування, побудований за прин-
ципами цілісності та єдності «внутрішнього» та «зовнішнього».  

Розвиваючи філософське положення, свого часу Г.-Ф. Гегель підкреслю-
вав, що зовнішнє не суперечить внутрішньому, вони завжди взаємодіють [3]. 
Ця нерозривна єдність і взаємозв’язок «внутрішнього» та «зовнішнього» у про-
фесійній діяльності диригента оркестрового колективу є тим природним фун-
даментом, внаслідок якого і формується справжня професійна майстерність. 

Оскільки творча діяльність диригента оркестрового колективу безпосере-
дньо залежить від його природжених задатків, то продукувати високохудожню 
музику він здатний у разі поєднання здобутих знань зі сформованими анатомо-
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фізіологічним властивостям. Така залежність чи навіть можливість якісної про-
фесійної підготовки диригента оркестрового колективу внаслідок використання 
природжених задатків свідчить про необхідність прийому на цю спеціальність 
тільки тих абітурієнтів, які мають яскраво виражені музично-творчі здібності. 
Їх слід розвивати та удосконалювати, що передбачається навчальною програ-
мою для вищих мистецьких закладів. 

Виявлені нами особливості організації та керування оркестром і його спе-
цифічні феномени, побудовані на колективному виконавстві, характеризують 
його як суб’єкт виховання. Створення мікросоціального середовища, в якому 
перебувають учасники колективу, тим самим закладає основи виховання есте-
тичної культури особи. Таким чином, сутність оркестрового колективу прояв-
ляється у його морально-виховному та естетичному завданні. Його учасники в 
умовах оркестрового виконавства спрямовують творчі задатки на перетворення 
та естетичне збагачення навколишньої дійсності, продукування у сучасному су-
спільстві нових культурних цінностей.  

Отже, можна стверджувати, що особливості керування оркестровим коле-
ктивом полягають у потребі врахування вікової та психологічної різноманітно-
сті інтересів його учасників, причому предметом їхньої адаптації і зближення є 
колективне виконавство музичних творів. Адаптаційний період учасників змі-
нюється етапом їхньої сумісної життєдіяльності – згуртованість, ціннісно-
орієнтована єдність, організованість, сумісність. Таким чином, виробляються і 
розвиваються ознаки, що характеризують оркестр як творчий колектив.  

Глибоке розуміння особливостей роботи диригента, постійне удоскона-
лення своєї професійної майстерності забезпечують перспективу та творче зро-
стання колективу. 
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У даній статті досліджено життя і творчість видатного українського режисера 

телевізійного фільму Родіона Родіоновича Єфименка, його педагогічну діяльність на 
кінофакультеті Київського державного інституту театрального мистецтва імені І.К. Кар-
пенка-Карого, творчі здобутки його учнів. 
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In this article investigational life and creation of the prominent Ukrainian film direc-

tor of the TV films Rodion R. Efimenko, his pedagogical activity in the cinema faculty of 
the Kyiv state institute of dramatic art named of I.K. Karpenko-Kariy, creative heritage of 
his pupils. 

Key words: Rodion Efimenko, Kyiv state institute of dramatic art named of I.K. Kar-
penko-Kariy, cinemafaculty, workshop, Vadim Chubasov. 

 
Проблема, якій присвячується дослідження, полягає в тому, що українськими 

кінознавцями фактично не досліджувалося життя, творчість і кінопедагогічна 
діяльність видатного українського режисера телевізійного фільму, Заслуженого 
працівника культури УРСР (1976), кінопедагога Родіона Родіоновича Єфименка 
(справжнє прізвище Юхименка), який в майстерні кінорежисерів документального 
кінофакультету Київського державного інституту театрального мистецтва (КДІТМ) 
імені І.К. Карпенка-Карого (нині Інститут екранних мистецтв (ІЕМ) Київського 
національного університету театру, кіно і театру (КНУТКТ) імені І.К. Карпенка-
Карого) виховав цілу плеяду відомих українських і російських митців екрану. 

Виходячи з проблеми, визначимо мету дослідження: розглянути та проана-
лізувати сторінки життя, творчості і кінопедагогічної діяльності відомого україн-
ського режисера телевізійного фільму, кінопедагога, Заслуженого працівника 
культури УРСР Р.Р. Єфименка. 

Актуальність даного дослідження зумовлена потребою вивчення творчої 
і педагогічної спадщини провідних українських митців, які з тих чи інших при-
чин опинилися поза зоною уваги радянських кінознавців.  

Науковими завданнями нашої статті є дослідження життєвого і творчого 
шляху Р. Єфименка від студента об’єднаної майстерні акторів і режисерів теат-
ру Київського державного інституту театрального мистецтва імені І.К. Карпен-
ка-Карого до провідного режисера телевізійного фільму; аналіз причин зміни 
майстра з уславленого українського режисера театру і кіно, актора, педагога, 
учня О.П. Довженка по режисерській лабораторії при Київській кінофабриці 
В.С. Довбищенка на не менш видатного українського режисера театру, актора, 
педагога, режисера-лаборанта Л.С. Курбаса, секретаря режисерського штабу 
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«Березоля» М.П. Верхацького; згадати телевізійні фільми, зняті митцем на 
Українській студії телевізійних фільмів «Укртелефільм»; реконструювати мало-
відомі сторінки його педагогічної діяльності на кінофакультеті КДІТМ імені 
І.К. Карпенка-Карого в майстерні режисерів кіно, прослідкувати подальший 
творчий шлях його учнів. 

У 1952 р. Родіон Єфименко поступив до Київського державного інституту 
театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого (нині Київський національний 
університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого) на курс ус-
лавленого українського театрального і кінорежисера, педагога, учня О.П. Дов-
женка з режисерської лабораторії на Київській кінофабриці (РЛККФ), Заслу-
женого діяча мистецтв УРСР (1946) Віктора Семеновича Довбищенка. 

За своє коротке, але надзвичайно плідне і яскраве життя В. Довбищенко 
встиг багато зробити: зняв короткометражний художній фільм «Чий кандидат» 
(1937, у співавторстві. з В. Галицьким), у театрі поставив понад 60 вистав, се-
ред яких: «Скупий лицар» О. Пушкіна (1928), «Професор Мамлок» Ф. Вольфа 
(1935), «Лісова пісня» Лесі Українки (1939, 1949), «Украдене щастя» І. Франка 
(1945), «Одруження» М. Гоголя (1952).  

Анна Вер писала, що з режисерською роботою Довбищенка тісно пере-
плелась робота педагога. Працюючи ще в студіях (так тоді називалися навчальні 
заклади при театрах і кінофабриках), потім режисером у театрах, він весь час 
викладав «майстерність актора» і «режисуру»: «Молодий віком режисер, він 
уміло виховував молодь, прищеплював їй мистецькі ідеали, передавав набутий 
досвід акторської і режисерської майстерності. І молодь любить цю неспокійну 
людину і разом з нею поривається йти вперед» [1]. 

В. Довбищенко поєднував творчу роботу з педагогічною: доцент Київського 
державного інституту кінематографії (КДІК); викладач Акторської школи при 
Київській кінофабриці (АШККФ), Київського хореографічного технікуму (1935–
1937), акторських і режисерських курсів при театрах, керівник курсу режисерів 
театру КДІТМ імені І.К. Карпенка-Карого (1947–1953). Викладав «Режисуру» та 
«Акторську майстерність». Паралельно з педагогічною і творчою роботами Дов-
бищенко займався науковими розробками, готуючи хрестоматію.  

Після війни В.С. Довбищенко продовжував поєднувати творчу роботу в 
театрі, педагогічну діяльність у навчальній студії при театрі з теоретичними 
дослідженнями в галузі режисури. Так, у 1947 р. він планував закінчити книгу 
про сучасне мистецтво режисури, роботу над якою розпочав ще під час навчан-
ня в Довженка та викладання в Акторській школі при Київській кінофабриці та 
Київському державному інституті кінематографії. На жаль, під час війни мате-
ріали 1936–1941 рр. загинули, тому від 1945 р. робота була розпочата заново. 

У 1948 р. виходять два упорядковані ним збірники – «Порадник режисера» 
та «Про мистецтво театру» [3], а у 1949 р. – книжка у співавторстві «В.С. Ва-
силько». В.С. Довбищенко написав понад 20 великих теоретичних статей і 
нарисів, присвячених проблемам подальшого розвитку радянського театру, пи-
танням виховання режисерів театру і кіно, друкував рецензії на вистави.  

1984 р., більш ніж за тридцять років після його смерті, вийшла книжка 
В.С. Довбищенка «Театр», яка активно використовується в навчальному 
процесі багатьох творчих вузів. 
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За активну творчу і педагогічну діяльність В.С. Довбищенку та його дру-
жині Т.О. Вечора-Портнягіній Указом Президії Верховної Ради УРСР у жовтні 
1946 р. присвоєно звання «Заслуженого артиста УРСР» [2]. 

Віктор Семенович Довбищенко 27 березня 1947 р. став художнім керівником 
і головним режисером знову організованого Київського театру юного глядача 
(ТЮГ), у якому працював до 25 січня 1952 року.  

Улітку 1947 р. В. Довбищенко набрав у Київському державному інституті 
театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого спільну режисерсько-
акторську майстерню, у якій панував дух творчості, було багато планів, але по-
чалася друга післявоєнна хвиля сталінських репресій, під час якої був неспра-
ведливо заарештований відомий в майбутньому кінорежисер-педагог В.Т. Дени-
сенко. Це призвело до погіршення здоров’я вчителя, який, не зважаючи ні на 
що, плідно працював, поставивши в ТЮГу «Казки діда Свирида» Н. Забіли 
(1950), «Дванадцять місяців» С. Маршака (1950), «Зірку світа» Ц. Солодарь (1951), 
«Одруження» М. Гоголя (1951), «Сім’я» І. Попова (1952) [7]. 

У 1951 р. митець був художнім керівником Республіканської Олімпіади, у 
Київському державному театрі музичної комедії поставив «Сватання на 
Гончарівці» Квітки-Основ’яненки. В цей час виходять дипломні вистави його 
учнів – «Єгор Буличов» М. Горького та «Дві родини» М. Кропивницького тощо. 

На жаль, ми не маємо вражень Родіона Єфименка від першої зустрічі з 
В.С. Довбищенком, проте можемо зрозуміти як це відбувалося зі спогадів про 
вступні іспити студента першої майстерні Бориса Крижанівського: «Обличчя 
цієї людини, та й взагалі весь вигляд її – мене зразу ж вразили. Людина ця зда-
валася мені дуже немолодою (звичайно, коли тобі вісімнадцять, а співбесіднику 
вдвічі більше, то він видається старим) і зовні надто дивною, незвичною… Ніби 
і некрасивою, ба навіть і дуже некрасивою, але напрочуд чарівливою. І дещо 
опуклі очі, і велика шапка кучерявого волосся, і довгі тонкі руки… Та над усе – 
очі, очі ніби марсіанські, дуже великі, вони випромінювали уважність і ласку, і 
ніби заглядали до тебе в душу… весь цей чоловік ніби був огорнений (ба навіть 
не огорнений, а швидше випромінював всією постаттю) серпанком інтелігентності, 
ніжності й беззахисності.. Хто це був – я, повторюю, не знав – але якось одразу 
я проникнувся довірою до нього, відчув, що поет (одверто скажу, навіть поду-
мав, що якийсь відомий поет), і мені чогось стало його жаль… Не знав навіть, 
чи то нинішня аберація пам’яті, чи й дійсно війнуло тоді на мене, молодого, 
юного, близькими скорботами цієї непересічної людини?... » [5]. 

Віктор Довбищенко – надзвичайно цікава і багатогранна особистість, то-
му його уроки були важливими, тільки їх Єфименко встиг отримати не дуже ба-
гато – всього один курс. Віктор Довбищенко тоді був важко хворим. Навіть 
щоденник митця 1953 р. мав підзаголовок «Книга болю» – фізичного та душевного.  

З другого курсу, після смерті Довбищенка, осиротілій курс очолив 
патріарх української театральної педагогіки, відомий режисер і театрознавець, 
колишній «березілівець», режисер-лаборант, секретарь режисерського штабу 
«Березоля» Л.С. Курбаса Михайло Полієвктович Верхацький. Уроки цього ви-
датного митця були не менш цікавими і корисними для подальшої творчої 
діяльності Р.Р. Єфименка.  

1957 р. Родіон Єфименко отримав диплом «режисера драми», проте пра-
цював в театрі недовго – його манили екранні мистецтва: спочатку асистентом 
режисера потім режисером-постановником працював на Київській кіностудії 
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художніх фільмів (1957–1958), на Київській студії телебачення (1958–1965), з 
1966 – на Київській студії «Укртелефільм», де зняв «Місто, в якому ми живемо» 
(1959), «Наші зустрічі» (1960), «Карнавал юності» (1961), «Свіччине весілля» 
(1962), «Останні» (1963), «Сторінка життя» (1964), «Добрий день, Києве» (1965), 
«Тут жив Кобзар» (1966), «Тридцять три хвилини мовчання» (1967), «Година над 
планетою» (1968), «Ятрань» (1969). Також він є автором сценарію, в основу якого 
покладено поему П. Тичини «Шевченко і Чернишевський», біографічні матеріали, 
записи в щоденнику, архівні матеріали) [8, 56–57].  

На замовлення Державного комітету з радіомовлення та телебачення у 
1969 р. в Київському державному інституті театрального мистецтва імені І.К. Кар-
пенка-Карого було вперше здійснено прийом на курс режисури телевізійного 
фільму [4]. Майстром курсу було призначено Р.Р. Єфименка, який вже мав за 
своїми плечима декілька фільмів. Тим не менш, Родіон Єфименко запросив свого 
товариша і одногрупника з майстерні В.С. Довбищенка – М.П. Верхацького 
В.Л. Чубасова, який щойно закінчив аспірантуру ВДІКу, бути другим педаго-
гом. Тому в багатьох українських і російських довідниках можна знайти в 
біографіях їх учнів три варіанти запису: «Випускник майстерні Р.Р. Єфименка–
В.Л. Чубасова», «випускник майстерні Р.Р. Єфименка», «випускник майстерні 
В.Л. Чубасова». 

До складу студентів цієї майстерні ввійшли студенти, які в подальшому 
уславили українське й російське телебачення і кінематограф: Володимир Бортко, 
Анатолій Борсюк, Микола Малецький, Борис Небієрідзе, Володимир Попков. 

Під час навчання студенти були присутні під час зйомок і монтажно-
тонувального періодів стрічок Р. Єфименка «Пізнай себе» (1971, «Гран-прі» і 
Золота медаль Міжнародного фестивалю медико-санітарних фільмів, Варна, 
Болгарія, 1973), «Перший шторм» (1972).  

Після випуску студентів Р.Р. Єфименко активно знімав. В його режисерсь-
кому активі: «Сад дружби» (1976; диплом Всесоюзного огляду політичного 
телефільму, Львів, 1979), «Хто за? Хто проти?» (1977), «Наталка Полтавка» 
(1978), «Клятва біля прапора» (1981), «Країно моя – доле моя» (1981), «Республіка 
на колесах» (1983), «З днем народження» (1983), «Пісні Ігоря Шамо» (1984) тощо 
[8, 57]. 

Найвідомішим учнем майстерні Р. Єфименка – В. Чубасова є українсько-
російський кінорежисер, сценарист, актор, народний артист Російської Федерації 
(2000), Народний артист України (2003) Володимир Володимирович Бортко 
(молодший), син театрального режисера Володимира Бортка (старшого) і ак-
триси Марини Захаренко. 

Після отримання диплому кінорежисера у 1974 р. Володимир Бортко пра-
цював асистентом режисера і режисером-постановником на Київській кіностудії 
художніх фільмів імені Олександра Довженка (нині Національна кіностудія 
художніх фільмів імені Олександра Довженка). Від 1980 р. його життя пов’язане з 
кіностудією «Ленфільм» (м. Санкт-Петербург, Росія). 

У його творчому здобутку майже два десятка художніх фільмів та 
серіалів, серед яких: «Канал» (1975); «Комісія із розслідування» (1978); «Мій 
батько – ідеаліст» (1980); «Без родини» (1984); «Блондинка за рогом» (1984); 
«Голос» (у кіноальманаху «Виняток без правил») (1986); «Один раз збрехнув-
ши...» (1987); «Собаче серце» (1988); «Афганський злам» (1991); «Щасти вам, 
панове!» (1992) «Вулиці розбитих ліхтарів» (1996, у цьому телевізійному 
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серіалі Бортко працював під псевдонімом Ян Худокормов); «Цирк згорів, і кло-
уни розбіглися» (1998); «Бандитський Петербург. Фільм 1. Барон» (2000, теле-
візійний серіал); «Бандитський Петербург. Фільм 2. Адвокат» (2000, телевізійний 
серіал); «Ідіот (2003, телевізійний серіал); «Майстер та Маргарита» (2005, теле-
візійний серіал); «Тарас Бульба» (2009). 

Показово, що українець Бортко, проживаючи за межами України, зміг 
зняти три твори, «що не знімаються», двох видатних українських письменників, 
які писали за межами Батьківщини, – Михайла Булгакова та Миколи Гоголя. 

Український і російський режисер ігрового і документального кіно, сце-
нарист Микола Леонідович Малецький (нар. 9 травня 1946 р. в Києві) ще під 
час навчання на кінофакультеті зняв декілька телевізійних фільмів («Борис 
Тен», «Сьогодні» тощо), удостоєних призів на республіканських оглядах 
Української РСР. 

Після отримання диплома почав працювати на Київській кіностудії 
художніх фільмів імені О.П. Довженка, на якій зняв художні фільми «Втеча з 
палацу» (1975), «Така вона гра» (спільно з іншим учнем Р.Р. Єфименка – 
В.Л. Чубасова В.М. Попковим, 1976), «Чекатимемо, повертайся» (1981), «Ро-
динна справа» (1981), «Стрибок» (1985), «Поряд з вами» (1986). З 1989 р. живе і 
працює в Росії, де був режисером-постановником ігрових стрічок: “Фазис” 
піднімає вітрила» (1990), «Мелодрама із замахом на вбивство» (1992, Росія, 
Україна), «Сніданок з видом на Ельбрус» (1993).  

На Російський центральній студії документальних фільмів і телебаченні 
зняв багато документальних фільмів і телевізійних передач: «Вершина Візбора» 
(1989), «Юрій Візбор. Доля і пісні» (1999), «Перші в історії» (1999), «Віктор 
Язиков. Вітер змін» (2000), «Юрій Сьомін. Дванадцятий гравець» (2002), «Інга 
Артамонова. Як не хочеться вмирати» (2003), «Венедикт Єрофєєв. “Москва –
петушки”» (2003), «Воротарі» (2004), «Олена Калініна. На коні» (2004), «Валерій 
Газаєв – людина честі» (2006), «Динамо – ХХ століття» (2006), «По планеті на 
коні» (2006), «Острови. Юрій Візбор» (2008), «Острови. Юрій Богатирев» (2008), 
«Сергій Никоненко. Так я прийшов» (2008), «По лезу бритви» (2008), «Вгору по 
трасі, яка веде вниз» (2010) тощо. 

М.Л. Малецький займається кінопедагогічною діяльністю – професор 
ВДІКу імені С.А. Герасимова. 

Український режисер Борис Костянтинович Небієрідзе (16 липня 1942 р., 
Тбілісі – 4 лютого 2008 р., Київ), після закінчення в 1967 р. Тбіліського 
політехнічного інституту вступив до кінофакультету КДІТМ. Під час навчання 
працював асистентом звукорежисера і звукорежисером студії «Укркінохроніка». 

Після завершення 1974 р. майстерні Р.Р. Ефименка – В.Л. Чубасова Борис 
Небієрідзе став режисером кіностудії «Укртелефільм». У його творчому дороб-
ку «Осіння дорога до мами» (1981), «Фауст» (1982), «Іванко і цар Поганін» 
(1984), «Червоні черевички» (1986), «Диск-жокей» (1988), «Гори димлять» 
(1989), «Фуфель» (1990), «Людина з команди “Альфа”» (1992), «Вбивство в 
Саншайн-Менор» (1992), «Алмази шаха» (1992), «Веселенька поїздка» (1994). 
У найтяжчі для українського кінематографа часи безгрошів’я Борис Небієрідзе 
знімає історичний телесеріал «Роксолана» («Настуня», 1995; «Улюблена дру-
жина Халіфа», 1998), який популярний і донині. 2000 р. знімає кліп Павлу 
Зіброву «Істамбул»; 1998 р. ставить фільм «Сьоме кільце чаклунки».  
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Разом зі своїм однокурсником з режисерської майстерні Р.Р. Ефіменка – 
В.Л. Чубасова Володимиром Попковим знімає серіал «Лялька» (2002). Дружба і 
творча співпраця цих митців тривала багато років. Так, зокрема, Б. Небієрідзе 
знімався у фільмах В. Попкова «Груз без маркування» (1985) та «Серця трьох» 
(1992–1993). В останньому він, зокрема, втілив образ найманого вбивці Хосе 
Манчено. Завершальними режисерськими роботами Б.К. Небієрідзе є «Золоті 
парубки» (2005) та «Кривавий круг» (2007). 

Український і російський кінорежисер, сценарист, актор Володимир Ми-
хайлович Попков (19 вересня 1941, Алма-Ата, Казахська РСР – 29 травня 2007, 
Київ, Україна) після закінчення у 1964 р. Костромського педагогічного інституту 
імені М.О. Некрасова працював учителем, потім вступив на кінофакультет 
КДІТМ в майстерню Р.Р. Ефименка – В.Л. Чубасова. 

Після отримання диплома кінорежисера 1974 р. В.М. Попков став працю-
вати режисером Київської кіностудії художніх фільмів імені О.П. Довженка, де 
зняв художні фільми: «Така вона гра» (спільно з іншим учнем майстерні 
Р.Р. Ефименка – В.Л. Чубасова М.Л. Малецьким, 1976), «Будьте готові, Ваша 
високість!» (1978); «Впізнай мене» (1979); «Ніжність до звіра, що реве» (1982); 
«Карусель» (1983); «Груз без маркування» (1984); «Рік теляти» (1986); «Грішник» 
(1988), «Допінг для ангелів» (1990). Найбільшу популярність режисерові принесли 
фільми «Серця трьох» (1992) і багатосерійний фільм «Графиня де Монсоро» 
(1997).  

За останні десять років свого життя В.М. Попков зняв шість серіалів: 
«Слід перевертня» (2001), «Лялька» (12 серій, 2002, спільно з учнем Борисом 
Небієрідзе), «Попіл Фенікса» (2004), «Пороки та їх залицяльники» (2005), «Мій 
особистий ворог» (частини 1, 2, 2005), «Убити змія» (2007). 

Український журналіст, режисер-документаліст, телеведучий, лауреат 
Шевченківської премії (1987), заслужений діяч мистецтв України (2004) Анатолій 
Давидович Борсюк після закінчення навчання в майстерні Р.Р. Ефіменка–В.Л. Чу-
басова у 1974–1989 рр. працював режисером вищої категорії на кіностудії 
«Київнаукфільм». У 1989–1993 рр. був художнім керівником і головою худради 
кіновідеостудії «Четвер». Від серпня 1996 – автор і ведучий програм телеканалу 
«1+1»: «Кіноностальгія», «Нічна розмова з жінкою», «Монологи», «Перший 
мільйон», «Подвійний доказ», «Чорним по білому», «Смачна країна». У 1999 рр. 
отримав нагороду національного телевізійного конкурсу «Золота Ера» за пере-
дачу «Монологи». 

Анатолій Борсюк зняв вісім повнометражних науково-популярних і доку-
ментальних фільмів, понад 20 короткометражних картин і рекламних роликів, зок-
рема: «Козловський» (1978, приз за кращий фільм-портрет на Х кінофестивалі 
«Молодість»); «Метаморфози» (1979, почесний диплом XVII Міжнародного фес-
тивалю короткометражних фільмів у Кракові, 1980); «Коріння трави (1981); «Под-
ряпина на льоду» (1982; головний приз XV Всесоюзного кінофестивалю в 
Ленінграді, 1983); «Зірка Вавилова» (1984; головний приз XVI Всесоюзного 
кінофестивалю в Мінську, 1985); «Разом з Макаренком» (1987, медаль і премія 
імені А. Макаренка); «Окшулаг» (1991, почесний диплом I Всеукраїнського 
кінофестивалю); «Померти в Росії» (1992); «Ніч совка» (1993); «Ніка, котра…» 
(1995); «Відвідання» (1996). 

А.Д. Борсюк у 1993–1998 рр. був художнім керівником курсу кінорежисерів 
Київського державного інституту театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-
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Карого. Слід зауважити, що це був новий, експериментальний курс в українській 
педагогіці екранних мистецтв. 1992 р. на кафедрі режисури телебачення цього 
навчального закладу було запроваджено нову спеціалізацію – «Режисура 
відеофільму», яку розробляв і, відповідно, набрав перший курс саме Анатолій 
Борсюк. 1998 р. захистились учні А.Д. Борсюка: Олександр Володимирович 
Кириєнко рекламним роликом «Загадковий сюрприз» (30 хв.), Святослав Воло-
димирович Феофілактов – відеофільмом «Данилко» (40 хв), Юлія Степанівна 
Лавор і Вікторія Ігорівна Козачище [6]. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що поставлені наукові завдання 
виконані: досліджено життєвий і творчий шлях Р. Єфименка від студента 
об’єднаної майстерні акторів і режисерів театру Київського державного інституту 
театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого до провідного режисера 
телевізійного фільму; проаналізовано причину зміни майстра з уславленого 
українського режисера театру і кіно, актора, педагога, учня О.П. Довженка по 
режисерській лабораторії при Київській кінофабриці В.С. Довбищенка на не 
менш видатного українського режисера театру, актора, педагога, режисера-
лаборанта Л.С. Курбаса, секретаря режисерського штабу «Березоля» М.П. Верхаць-
кого; перелічені телевізійні фільми, зняті митцем на Української студії телеві-
зійних фільмів «Укртелефільм»; реконструйовано маловідомі сторінки його 
педагогічної діяльності на кінофакультеті КДІТМ імені І.К. Карпенка-Карого в 
майстерні режисерів кіно, прослідковано подальший творчий шлях його учнів. 

Тим не менш, перспективи наукових розвідок залишаються великими, 
оскільки специфіка кінопедагогічної діяльності Р.Р. Єфименка у майстерні 
режисерів кіно на кінофакультеті КДІТМ імені І.К. Карпенка-Карого ще не дос-
татньо вивчена. 
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СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНОЇ КУЛЬТУРИ 
ТА СТАНОВЛЕННЯ ДИЗАЙН-ОСВІТИ 

 
Розглянуто культурологічні аспекти дизайну в контексті еволюції художньо-

проектної культури, становлення дизайну як виду професійної діяльності та особливості 
сучасних євроінтеграційних процесів. Висвітлено тенденції розвитку дизайн-освіти та 
методи викладання фахових дисциплін. Акцентовано увагу на взаємозв’язках функціона-
льності і формотворчих засобів візуалізації ідеї у процесі проектування об’єктів дизайну. 

Ключові слова: культурологічні аспекти дизайну, художньо-проектна культура, 
євроінтеграція, дизайн-освіта, функціональність, формотворчі засоби. 

 
The article is devoted to cultural aspects of design in the context of evolution of art-

project culture, formation of design as a kind of professional activity and peculiarities of 
modern euro-integrated processes. Also, tendencies of development of design education and 
methods of teaching vocational courses are reflected in the article. Special attention is given 
to correlation of functionality and form-creative means of visualization the idea in the proc-
ess of projecting design objects.  

Key words: cultural aspects of design, art-project culture, euro-integration, design 
education, functionality, form-creative means. 

 
У ХХ столітті динамічний розвиток індустріалізації та урбанізації, стандар-

тизація масового виробництва та формування засобів масової комунікації визначив 
специфіку становлення художньо-проектної культури. Саме протягом зазначе-
ного періоду дизайн як художньо-промислова сфера остаточно сформувався в 
самодостатній вид професійної діяльності, в якому визначилися загальні прин-
ципи дизайну розвинутих промислових країн світу. З огляду на євроінтеграційні 
тенденції у дизайні, на сьогоднішній день актуальними та проблемними є пи-
тання узгодження вимог дизайн-діяльності та дизайн-освіти в Україні з Бо-
лонськими положеннями. 

Мета статті – дослідити культурологічні аспекти дизайну та процес 
становлення дизайн-освіти. 

Для розкриття впливу культури на формування специфічної художньо-
проектної галузі обрано системний метод дослідження. 

Кожний культурно-історичний етап еволюції та розвитку людства має 
своє призначення та специфіку. В перехідний період зміни суспільного устрою 
зростає зацікавленість та усвідомлення попередніх досягнень, а також визна-
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чення пріоритетних питань подальшого розвитку. Різні форми культури спів-
існують, доповнюють або заперечують одна одну. За різними класифікаціями куль-
туру поділяють на світову та національну (етнічну), масову та елітарну, суб-
культури, контркультури тощо. Головною рисою сучасного соціокультурного 
простору є взаємодія масової, елітарної та народної культур [7]. 

Культура за своєю природою – інтернаціональна. Кращі досягнення 
національних культур всіх народів та всіх часів є надбанням світової культури, 
яка, в свою чергу, активно впливає на розвиток національних культур. Процеси 
взаємовпливу та взаємопроникнення є складними і неоднозначними, мають свої 
закономірності розвитку. В суспільстві постійно відбувається зміна поколінь. 
Процес засвоєння окремим індивідом кожного нового покоління певних знань, 
норм та цінностей є важливим та складним. За певних обставин людина 
опиняється в певному культурному середовищі, в якому засвоює систему знань, 
цінностей, норм поведінки тих чи інших форм культури епохи, в якій вона 
проживає. Такий процес адаптації до нового називається інкультурацієй, 
складні процеси якої вивчає наука «культурна антропологія». Засновником її 
вважається американський антрополог та етнолог Франц Боас (1858–1942). 
Головні напрямки цієї науки полягають у дослідженні процесів інкультуризації 
людини в умовах різних культур. В інкультуризації основним є вплив природ-
ного і культурного середовища на духовний світ людини та специфіка 
національних культур. Боас вважав, що кожна культура має свій унікальний 
шлях розвитку і може бути зрозумілою в контексті історичного явища [2]. 

Масова культура характеризується тим, що більшість людей отримують 
уяву про сучасний образ життя, кар’єру, стиль поведінки, характер відносин 
між людьми через засоби масової інформації. Вона не є культурою окремого 
класу або соціальної групи, не має національних ознак, проте орієнтована на 
масового користувача, загальнодоступна і не потребує особливих знань. Про її 
декаданс ще у 1970-х рр. зазначав В. Глазичев у роботі «Проблема масової 
культури» [3]. Аналізуючи тенденції західних концепцій масової культури, він 
підкреслював ідеологічність їхніх конструкцій, які мають чітку та однозначну 
спрямованість на споживання, на певні прості та універсальні цінності «членів 
єдиного клубу споживачів». 

Елітарна культура є своєрідною опозицією до масової культури, вона 
вже є носієм не лише матеріальної, а й духовної культури. Елітарна культура 
завжди випереджає рівень масової культури. Коло її споживачів становить 
високоосвічена частина суспільства, інтелектуальна еліта, професійна, духовна 
інтелігенція. Прийоми і новаторські ідеї елітарної культури з часом збагачують 
і масову культуру. Елітарна культура в своїй основі є автономною та форму-
ється за етнографічними, національними, конфесіональними, професійними, 
функціональними ознаками. На сучасному етапі вона впливає на відродження 
національних культур, усвідомлення їхнього значення та шляхів розвитку. Такі 
процеси протистояння активно відбуваються в кризові періоди та є основою 
для виникнення і розвитку контркультур. 

Субкультура. Суспільство завжди неоднорідне за своїм складом. Воно 
поділяється на різні соціальні групи: національні, демографічні, елітарні, 
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професійні тощо. Кожна з цих груп має свою специфіку, систему цінностей, 
норми поведінки, які не поділяються іншими членами суспільства. Такі 
локальні культури називаються субкультурами (міська, сільська, молодіжна, 
професійна тощо). 

Національна культура. Для національних культур характерним є поход-
ження групи людей та усвідомлення нею своєї приналежності до рідної культу-
ри, особливість психологічного складу та специфіка колективного менталітету. 
Такі групи людей проживають в конкретному природно-історичному середовищі, 
адаптація до якого є обов’язковою умовою їхнього виживання. Специфіка 
національних культур полягає в накопиченні культурних відмінностей, збере-
женні попереднього досвіду протягом часу та передачі такого досвіду наступ-
ним поколінням. У такий спосіб формується специфічний для кожного народу 
комплекс культурних об’єктів та явищ. 

Контркультура. Виникнення контркультур завжди супроводжується про-
тистоянням фундаментальним принципам домінуючої культури. В світовій 
культурі в різні часи, в різних країнах зазначене протистояння набувало різних 
форм – від пасивних до екстремістських. Контркультури народжуються в 
результаті усвідомлення кризи культури попереднього періоду та на базі 
існуючих там контрустановок. Кризові явища, як правило, є періодом об’єк-
тивного критичного аналізу, який дає можливість визначити пріоритетні 
цінності людства та їх напрямки розвитку, тобто розпочинається новий цикл 
такого розвитку. Як самостійне явище, контркультура виникла в формі христи-
янства в Римській імперії, світська культура – в епоху Відродження, романтизм – в 
епоху Просвітництва, масова культура – в період технічної революції тощо. 
Складні та неоднозначні процеси відбуваються і на сучасному етапі розвитку 
культур. У процесі культурних змін народжуються, фіксуються та розповсюд-
жуються різні елементи культурного досвіду. 

Аналітично-дослідницький підхід до сфери творчої діяльності здійснює 
мистецтвознавство (категорії, закони, закономірності, правила). В основі струк-
турних змін лежать інновації, культурна спадщина, культурна дифузія (запози-
чення), синтез тощо [4]. Динаміку культурних явищ представлено як сукупність 
різних і неоднорідних процесів. 

Художня культура. Специфіка художньої культури полягає в тому, що 
вона візуалізує, віддзеркалює об’єктивний світ в образно-символічних формах. 
Зазначений вид культури являє собою сукупність цінностей, створених у різно-
видах мистецтва, їх зберігання та розповсюдження, що розуміється як органічне 
ціле та співвідноситься з усім процесом суспільно-історичного розвитку людст-
ва. Здатність людини моделювати світ і формувати образи, які виражають 
відчуття та переживання є в основі художньої культури. Проте людина може не 
лише образно відображати дійсність, а також образно її змінювати. На цій 
основі формується фундамент художньої діяльності людини (художні промис-
ли, декоративно-ужиткове мистецтво). 

Художня культура є одночасно і продуктом людської діяльності, і умова-
ми існування людини та формування її духовного світу. Це означає, що культу-
ра, з одного боку, формує той чи інший тип особистості, а з іншого, особистість 
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створює, змінює, відкриває щось нове. На основі специфіки матеріалів, які ви-
користовуються для образного моделювання дійсності, формуються та розви-
ваються різні види мистецтв: література, музика, живопис, скульптура, 
архітектура, дизайн тощо. 

Дизайн має безпосереднє відношення до художньої культури. Він є одним 
із видів художньої діяльності, твори якого поєднують естетичні та практичні 
якості. Дизайн біфункціональний, тобто має подвійне призначення: художнє 
(естетичне) та прикладне (практичне, ужиткове). Саме така біфункціональна 
якість дизайну бере свої витоки ще в далеку давнину. Якщо усвідомити та осяг-
нути сенс творення у широкому розумінні, історично розширено розглянути 
витоки та еволюцію розвитку дизайну у сучасному розумінні, то можна зазна-
чити, що він наближається до загальнокультурного явища і художньої культури 
зокрема. 

Умовно можна виокремити форми людської (дизайнерської) діяльності: 
самодіяльну форму (архаїчне формоутворення), ремісничу (канонічну) форму, 
промислово-індустріальну форму, інноваційно-експериментальну форму, екск-
люзивну (творчу) форму [5]. У ремісничий період існував нерозривний зв’язок 
між процесом створення форми будь-якого предмета та процесом її виготов-
лення. Принцип ремісничої форми є базовим для всіх інших, окрім промислово-
індустріальної форми. Такі радикальні зміни в процесі людської діяльності 
відбувалися протягом ХІХ століття. Почалося застосування машин та численне 
тиражування виробів з прототипів у вигляді креслень, моделей, дослідних зразків, 
закладалися основи розвитку промислового виробництва. ХІХ століття було 
початком індустріалізації та прискореного прогресу. 

Саме розвиток промислового виробництва визначив необхідність розподілу 
процесів на дві відокремлені частини: проектну та виробничу. Проектна час-
тина була одноразовим процесом зі створення оригінальної форми будь-якого 
зазначеного предмета відповідно до специфіки її виготовлення. Виробнича час-
тина передбачала багаторазове копіювання з оригінальної проектної форми. Та-
кий розподіл потребував постійної координації дій та комплексного підходу 
подібно до форми, функції, технології виготовлення та культури виробництва. 
Наприкінці ХІХ – початку ХХ століття формувалася нова сфера художньо-
проектної діяльності – дизайн, поширювалася нова професія – дизайнер, дизайн 
у ХХ столітті став невід’ємною складовою художньої культури. 

На початку ХХІ століття дизайн перетворився на складну систему, яка 
забезпечує процес створення та функціонування в суспільстві художніх цінностей, 
організації та трансформації штучного середовища людини. В епоху глобалізації та 
інформації розпочався новий етап розвитку дизайну та формування його складових: 
культури проектної та технологічної (виробничої), в основі якої лежить суспільна 
функція. Технологічна культура є основою дизайну та означає не лише виробничі 
технології, але й доцільну організацію будь-якої діяльності людини. В цілому, 
дизайн нині дає можливість становленню та самобутньому розвитку національних 
культур. 

Сучасний підхід у дизайн-проектуванні – це пошук нових зв’язків між 
людьми в процесі створення предметного середовища. Взаємовідповідності 
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функції, конструкції та форми можуть бути цілісними лише в соціокультурному 
середовищі. Отже, суспільна функція, конструктивне мислення та естетичні кри-
терії лише тоді цілісні, коли вони виражають вищі досягнення свого часу. 
Розуміння універсального середовища у всі часи було неоднозначним та склад-
ним. Досвід різних культур підтверджує, що природа та штучне середовище, як 
продукт людської діяльності, є в постійній залежності одне від одного. Осно-
вою таких взаємовідповідностей є функціональна залежність, яка потребує 
постійного оновлення форми. Конфлікт між формою, як формою предмета і як 
формою середовища, концентрує багато художніх проблем певних історичних 
етапів. Аналіз сутності дизайну в контексті культури виявляє, що він все більше 
спирається на комплекс соціокультурних вимог взаємозалежності людини та 
предметно-просторового середовища [8]. 

Методологія дизайну постіндустріального періоду, поряд із технологічними і 
конструктивними аспектами, глибше досліджує й історичні, соціологічні, психо-
логічні проблеми проектної діяльності, формотворчі, екологічні та маркетингові. 
Дизайн у сучасному розумінні є творчою комплексною науково-практичною 
діяльністю з формування естетично цілісного предметно-просторового середови-
ща, що найбільш повно задовольняє матеріальні і духовні потреби людини. Це се-
редовище повинно мати певну емоційну інформативність – недостатньо запов-
нити просторову ситуацію меблями, предметами або обладнанням, необхідно 
створити гармонійне середовище, оптимальне для життєдіяльності сучасного 
соціуму. 

Дизайн – це чітко спланована система, це структурні зв'язки, які надають 
об’єктам необхідної функціональної і композиційної єдності, це конструктивне 
мислення, яке поєднує комфорт, функціональність та красу [9]. В основу фор-
моутворення в дизайні покладено базовий принцип аналітичного прогнозуван-
ня. Дизайнер повинен відчувати, а також розуміти логіку та перспективу роз-
витку художньої форми. Таке розуміння необхідно, перш за все, в кожному 
конкретному випадку для визначення і створення такої художньої форми, яка 
відповідає поставленому проектному завданню, технологіям і загальним вимо-
гам часу. Дизайнер також повинен усвідомлювати, що будь-яка художня форма 
має свої закони колористичних, площинних, об’ємних та об’ємно-просторових 
гармонійних співвідношень. 

Оскільки художнє вирішення завжди має проекцію на історію розвитку 
будь-якої художньої форми, перед дизайнером постає складне завдання: або 
продовжувати вектор традиційного розвитку форми, або свідомо порушувати 
таке формоутворення, створюючи нові напрямки та лінії його розвитку. Саме 
тому специфіка дизайн-проектування як творчої діяльності полягає в постійному 
пошуку та оновленні художньої мови (засобів візуалізації ідеї), яка дає мож-
ливість максимально розкрити творчу ідею. 

Нині дизайн вирішує широке коло соціальних питань і технічних аспектів 
виробництва, які вдосконалюють та забезпечують життєдіяльність людини та 
суспільства в цілому. На початку ХХІ століття систематизувалася та розвину-
лася наука про дизайн та його спеціалізації у професійній діяльності. Сучасні 
культурологічні дослідження дизайн-діяльності являють собою складний ком-
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плекс наукових досліджень різних дизайнерських шкіл, фахових дисциплін, 
напрямків та підходів до розв’язання проблем у дизайні. Проектна культура все 
більше враховує досягнення сучасної науки, удосконалюються методи вирішення 
проектних завдань, проектування передбачає необхідність поєднувати логічний і 
художній підходи. 

Основними методами в дизайн-проектуванні є [9]: 
– аналоговий (комбінаторно-варіативний, перероблення існуючих 

елементів на основі аналогів); 
– аналітично-пошуковий (редизайн, рестайлінг, часткове оновлення кон-

структивних, технологічних, формотворчих або функціональних чинників); 
– евристичний (принципово нове вирішення, нова концепція, ребрендинг). 
Дизайн як барометр чутливо реагує на все нове, що відбувається в техніч-

ному та культурному розвитку країн. Саме традиції та інновації є підґрунтям для 
розвитку дизайну на сучасному етапі. Тип політичних культур та соціальних прак-
тик визначає стратегію національного відродження на фундаменті етносу. Завдання 
національних культур радикально змінюються: постають питання не лише самозбе-
реження, а й усвідомлення та пошуки свого місця в широкому світовому просторі. 

У другій половині ХХ століття конфлікт між національними (етнічними) 
культурами та інноваційними основами естетики науково-технічного прогресу 
визначив новий етап розвитку сфери дизайну і в східно-азіатському регіоні. З 
давніх часів світ поділяється умовно на два культурних полюси: Схід і Захід. 
Взаємодія між ними, збагачення одне одного новими досягненнями та 
специфічні відмінності є характерними і на сучасному етапі їхнього культурно-
го розвитку, визначає полярні (протилежні) моделі культурної ідентичності. 
Західна культура більш однорідна і в основі своїй об’єднана однією релігією – 
християнством. Східна культура, на відміну від західної, неоднорідна та 
визначає такі уособлення як Схід буддистський, Схід мусульманський, Схід 
арабський. В кожному з них є своя специфіка та суттєва відмінність в образі 
життя цих народів. 

У період глобалізації полярність між Сходом та Заходом менш конфліктна, 
але не менш вагома, продовжується боротьба за збереження унікальності та 
самобутності національних культур. Для східної культури на сучасному етапі 
характерні: традиціоналізм, релігійно-міфологічна свідомість та канонізація засобів 
мислення, консерватизм та аскетизм, обмеження особистості суспільними система-
ми, визначення соціального статусу та суспільної ієрархії. Для західної культури 
основними цінностями є інновації та динаміка розвитку, раціоналізм, індивідуалізм, 
принципи демократії у суспільстві, повага до приватної власності. Доцільно зазна-
чити, що збереження етнічних та національних традицій є тенденцією на сучасному 
етапі розвитку дизайну в світі в цілому. 

Освіта. Розвиток дизайну як виробництва і як художньо-проектної 
діяльності був неможливий без розвитку дизайн-освіти. Слід враховувати, що 
ХХ століття було періодом радикальних трансформацій у всіх напрямках роз-
витку суспільства: науково-технічному, економічному, політичному тощо. Це 
було століття конфліктів, які вирішувалися на міжнародному рівні – дві світові 
війни (1914, 1939–45), революції (1917), протистояння та диктатури (до 50-х рр.). 
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Вище зазначені історичні трансформації віддзеркалилися і в художній культурі – 
вони мали вагомий вплив на розвиток художньої освіти в цілому. В цей період 
виникають різні погляди на мистецтво, на творчу школу як певну систему, на 
форми та методи навчання. Започатковувався принципово новий напрямок у 
художній освіті – дизайн-освіта. 

Першими навчальними закладами промислово-художнього спрямування 
історично вважаються «Баухауз» у Веймарі, Німеччині (1919 р.) та «Вхутемас» 
у Москві (1920 р.). Баухауз був першою та унікальною школою архітектури та 
дизайну, яка започаткувала системний підхід до питань технічної естетики в 
освіті художніх навчальних закладів Європи в науково-технічний період розвитку 
суспільства. Поступово у розвинених країнах формувалися потужні дизайнерські 
освітні системи різного спрямування, які динамічно й експериментально розвива-
лися та готували фахівців для вирішення складних технологічних питань індуст-
ріального суспільства. В другій половині ХХ століття вже налічувалося понад 400 
навчальних закладів дизайнерського спрямування. 

Дизайн-концепції раціонального функціоналізму формували Німеччина, 
Англія, Франція та Італія. Ідеї позанаціонального стилю виросли з надр та 
специфіки промислового розвитку цих країн, головних рис їхнього менталітету. 
На противагу їм скандинавський дизайн та його інновації у проектуванні не за-
перечували використання національних мистецьких традицій. 

Вагомий внесок до розвитку дизайну зробила Японія, де система дизайн-
освіти в англо-німецькому розумінні взагалі відсутня. Сприятливі умови для 
розвитку потужних осередків дизайн-діяльності виникають там, де традиційна 
культура поєднується з інтенсивним розвитком промислового виробництва. 
Характерною особливістю японської художньо-проектної культури є динамічне 
зростання дизайнерських навчальних закладів та формування національної 
школи дизайну на основі традицій в японських ремеслах. 

У колишньому СРСР дизайн-діяльність здійснювалася у складі виробни-
чих організацій, художньо-конструкторських бюро, у науково-дослідних інсти-
тутах, які розробляли перспективні промислові моделі (взірці), встановлювали 
критерії якості промислових виробів, розробляли методики прогнозування та 
планування на виробництві, висвітлювали питання дизайнерської діяльності в 
періодичних виданнях. Надалі внутрішні процеси і проблеми росту та розвитку 
нової професії дизайнера обумовили й нові експериментальні форми навчання: 
семінари, студії тощо. 

Специфіка історичного розвитку мистецтва та дизайну в Україні полягає 
в тому, що східна частина території сучасної України входила до складу 
Російської імперії, а західна частина – до складу Польщі та Австро-Угорщини. 
Така особливість політичного розподілу країни накладала відбиток на всі про-
яви життя та на специфіку розвитку культури, художньої освіти та дизайну в 
цілому. Сучасні процеси глобалізації та інтернаціоналізації у дизайні набули 
спрямування до лібералізації та пошуку резервів у національній культурі. 
Відродження, збереження, а головне – усвідомлення ролі ментальних традицій є 
потужним резервом успішного розвитку дизайну в Україні. Український дизайн 
базується на національних принципах декоративно-прикладного мистецтва, 



 343 

трансформованих для концептуальних проектних вирішень в етнодизайні [6]. 
Доцільно в даному контексті знову порівняти теоретико-методологічні підходи 
та практичний досвід українського етнодизайну та унікальний досвід розвитку 
національної школи дизайну в Японії. Повага і відповідальне ставлення до 
власної культурної традиції, вивчення досвіду інших культур дали можливість 
розробити, теоретично обґрунтувати, сформувати свій стиль розвитку японсь-
кого дизайну, визначити своє місце на загальносвітовому ринку дизайнерських 
ідей та продуктів. 

Феномен взаємодії двох протилежних тенденцій висуває принципове пи-
тання розвитку екологічної культури людства. Для створення естетичного 
цілісного предметно-просторового середовища, яке відповідає вимогам соціуму 
на сучасному етапі розвитку, актуальним є не просто проектування технічних 
засобів, а, насамперед, середовища (ситуацій), в якому пріоритетними поста-
нуть питання екології та збереження традицій національних культур. 

Таким чином, протягом ХХ – початку ХХІ століть дизайн виокремився у 
самостійний вид проектно-художньої діяльності, сформувалися теорія і мето-
дологія дизайну та арсенал формотворчих засобів. Проведене дослідження доз-
волило розглянути витоки дизайну в контексті культурі та зазначити специфіку 
його формування в самостійний вид професійної діяльності, дослідити станов-
лення його в світі як інтернаціонального явища. Виявлено, що дизайнерські 
процеси є динамічними та неоднорідними, вони мають свою територіальну та 
національну специфіку. 
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Сучасний стан розвитку бальної хореографії в Україні характеризується 

активним поширенням мережі аматорських, переважно, та професійних колек-
тивів бального танцю, оновленням підходів до форм та методів роботи в ансам-
блях, гуртках, об’єднаннях, клубах з багаторічною історією та новостворених. 
На жаль, бальна хореографія досить рідко стає предметом наукового аналізу, 
особливо її розвиток в останні десятиліття в Україні, що ускладнюється не тіль-
ки розмаїттям численних колективів, а й невіддаленістю у часі. 

Різні аспекти розвитку світової та вітчизняної бальної хореографії потра-
пляли до кола наукових інтересів мистецтвознавців, істориків, культурологів в 
Україні. Праці вітчизняних теоретиків та практиків бальної хореографії Д.Д. Базела, 
О.М. Вакуленко, П.С. Горголь, В. Єрмакової, О.В. Касьянової, Т.С. Павлюк, О.В. Про-
сьолкова та інших демонструють підвищений інтерес до функціонування баль-
ної хореографії у сучасному мистецькому просторі, однак, залишають поза 
увагою широке коло питань. Серйозною проблемою хореології в Україні є від-
сутність досліджень, присвячених ґенезі та розвитку регіональних шкіл бально-
го танцю, та , в цілому, обмежена кількість регіональних досліджень проблем 
бальної хореографії, без яких неможливо відтворити цілісну панораму розвитку 
як вітчизняного бального танцю, так і хореографічної культури країни в цілому. 
Поодинокі публікації у пресі, в основному регіональній, не в змозі заповнити 
лакуну, що утворилась навколо означеної проблеми. 

Отже, накреслення основних тенденцій формування та розвитку регіона-
льних шкіл бального танцю в Україні в історичній ретроспективі є основною 
метою даної статті. 

Поняття «регіональної школи» використовують у різних мистецьких сфе-
рах, зокрема у музикознавстві, хоча таке застосування почасти спирається на 
глибоко закорінені в історичній свідомості категорії і не сприймається як щось 
специфічне. «Ми говоримо: “віденська класична школа”, “угруповання «Шесті-
рка» (паризька школа), “Могучая кучка” (петербурзька школа), звертаючись до 
української музики – “перемишльська школа” – і не замислюємося над тим, що, 
власне, незалежно від того, яку роль вона відіграла у світовому мистецтві – уні-
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версальну, як віденська, чи насамперед вагомішу для культури своєї нації, як 
перемишльська, кожна з цих шкіл розвивається за певними спільними закона-
ми, зароджується на основі певних історичних, загальнонаціональних, соціаль-
них і специфічних для свого регіону передумов, внаслідок з комплексу певних 
цінностей, потреб і запитів, завдяки яким вона може виникнути лише в тому мі-
сці і в той час», – зазначає Л. Кияновська [4, 101]. Відзначаючи універсальність 
факторів генези мистецьких шкіл, авторка слушно наголошує на певній регіо-
нальній специфічності у кожному конкретному випадку, що є характерним і 
для бального танцю. Далі вона заглиблюється у розтлумачення поняття «регіо-
нальна школа»: «Як відомо, мистецька школа може бути створена свідомо, на 
основі особистих контактів митців та вироблення ними спільної художньої плат-
форми (французька “Шестірка”, “Могуча кучка”), а може формуватися як єдність 
суто духовно-естетичного порядку, позбавлена безпосереднього спілкування і 
співпраці її представників (віденська класична чи перемишльська школи), однак, 
сприйнята нащадками саме як художньо-стильова цілісність…Сама по собі ре-
гіональна школа формує головні естетичні засади і високу мистецьку мету; по-
роджена соціоісторичним комплексом конкретного культурного центру (осередку), 
така мета слугує імпульсом для митців, які втілюють її з різним рівнем глиби-
ни, переконливості, зрештою – таланту. Відтак, їхні здобутки відповідно діста-
ють визнання на різних суспільних рівнях: від вселюдського, універсального, 
актуального в різні історичні епохи – до локального як об’єкта зацікавлення для 
носіїв певної регіональної традиції. Останні можуть бути на певному етапі ква-
ліфіковані як «надбання регіонального значення», створені композитором регі-
онального масштабу. Звісно, межа між ними ніколи не може бути однозначною, 
прямолінійною і сталою. Адже в історії відомі випадки, коли через значний 
проміжок часу митець, який був знаний і цінований лише у вузькому колі пев-
ної нації і регіону, набував значно ширшого розголосу і навпаки: визнаний сво-
го часу у великому (наприклад всеєвропейському) духовному ареалі авторитет 
через відповідний період не становив уже такого очевидного інтересу для зага-
лу і залишався радше об’єктом спеціальних історичних та мистецтвознавчих 
студій» [4, 102 – 103]. Отже, Л. Кияновська наголошує на історичному та куль-
турологічному аспектах діяльності регіональних мистецьких шкіл, творчість 
яких може бути оціненою лише через деякий час. Невіддаленість же у часі, ха-
рактерна для оцінки явищ мистецтва кінця ХХ – початку ХХІ століття, усклад-
нює подібні аналітичні дії. Але вже сьогодні можна з впевненістю говорити не 
про «всесвітній вплив», а лише про «помітну роль» регіональних осередків ба-
льного танцю для мистецького розвитку України та локальних територій, хоча їх-
ня діяльність є сегментом загального розвитку світової хореографічнї культури. 

Поняття «регіональна мистецька школа» можна розглядати, на нашу дум-
ку, за аналогією з регіональною науковою школою, з деякими специфічними 
відмінностями. У науковій літературі знаходимо понад сотню визначень змісту 
й обсягу поняття «наукова школа». Зокрема, проблеми формування наукових 
шкіл стали предметом багаторічних досліджень В. Шейка, М. Каністратенка, 
Н. Кушнаренко [5]. Екстраполюючи ключові ознаки наукових шкіл у мистецьку 
площину, можна дати наступне визначення мистецької школи: неформальне 
і/або формальне творче об’єднання декількох поколінь митців, характерними 
ознаками якого є наявність митця-лідера – засновника творчого напряму (про-
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грами), його учнів-послідовників, прибічників сталих традицій, сформованих у 
творчому колективі, згуртованість навколо успішного розв’язання соціально і 
професійно значущої творчої проблеми, ефективність функціонування школи, 
свідченням чому є якість та кількість мистецьких проектів та навчально-трену-
вальної діяльності, підготовлених митців, прилюдних виступів тощо. Основними 
функціями подібної школи є: мистецько-педагогічна; забезпечення творчої кому-
нікації; продукування та розповсюдження мистецьких дій, інформації, знань; мис-
тецько-освітня; збереження і примноження кращих традицій та інші. 

Самобутність, феноменальність регіональних шкіл бального танцю забез-
печені унікальним змістово-творчим спрямуванням, вагомим значенням у ду-
ховному, культурному, мистецькому розвитку сучасного суспільства. Їх можна 
розглядати як поєднання національних і світових мистецьких традицій у сфері 
бального танцю. Специфічні риси означених регіональних шкіл бального танцю 
зумовлені й особливостями розвитку хореографії в цілому, її статусом у системі 
сучасного мистецького життя. З огляду на це можна осмислити своєрідність ре-
гіональних шкіл бального танцю, визначити їхні характерні ознаки: 

1) відносна молодість самого мистецтва бального танцю на теренах Украї-
ни, його доволі пізня інституціоналізація, що припала на другу половину ХХ 
століття; 

2) визнання його соціального статусу впродовж багаторічних тривалих 
дискусій щодо правомірності існування як самого поняття «бальний танець» 
стосовно конгломерату побутового, мистецького та спортивного танцювання, 
так і доцільності підготовки кадрів (виконавців, викладачів, балетмейстерів) 
означеного профілю; 

3) системне поєднання у функціонуванні школи бального танцю як твор-
чо-виконавської діяльності, так і науково-дослідницької, коли лідер і члени ми-
стецької школи демонструють свої результати не лише у вигляді творчих 
виступів, участі у фестивалях, конкурсах (про що свідчать численні Гран-прі, 
дипломи переможців, лауреатів), проведенні майстер-класів, семінарів тощо, а 
й у вигляді наукових розробок (дисертацій, монографій, підручників, наукових 
статей) як творця-лідера, так і його учнів (сьогодні більшість лідерів-теоретиків 
та практиків бальної хореографії є завідувачами кафедр бальної хореографії у 
педагогічних та мистецьких вищих навчальних закладах, також очолюють спіл-
ки та асоціації спортивного бального танцю в Україні). Подібною школою мо-
жна вважати кафедру бальної хореографії Київського національного університету 
культури і мистецтв, засновану Оленою Василівною Касьяновою, яка першою в 
СРСР захистила дисертацію з проблем бального танцю «Пути развития советс-
кой бальной хореографии (исторический анализ периода 1917 – 1941 гг.)» [2]. 
Класифікацією бального танцю, запропонованою О. Касьяновою [3], послуго-
вуються у навчальному процесі студенти та фахівці вищих навчальних закладів 
відповідного профілю, однак, не завжди навіть згадують автора, оскільки на бі-
льшості сайтів мережі Інтернет, де розміщено статтю О.В. Касьянової, її авторство 
не зазначено. Викладачі кафедри бальної хореографії КНУКіМ (О. Просьолков, 
О. Вакуленко, Д. Базела, Д. Бевз, С. Єфанова, О. Касьянов, А. Крись, Т. Павлюк) 
активно розробляли різноаспектні проблеми теорії та практики бальної хореогра-
фії. Після припинення роботи О. Касьянової на посаді завідувача кафедри та ухо-
ду з КНУКіМ ця діяльність помітно пригальмувалася. Подібних осередків у 



 347 

сфері бального танцю в Україні небагато, серед них можна назвати колектив 
викладачів бального танцю кафедри хореографії Психолого-педагогічного фа-
культету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Коро-
ленка на чолі з Петром Степановичем Горголем (вихованцем харківської школи 
бального танцю);  

4) слабкість сталої традиції щодо самовизначення суттєвих ознак регіона-
льних шкіл у мистецтві танцю, виявлення основних мистецьких шкіл, з’ясу-
вання їхніх загальних і відмінних рис, вивчення ґенези та розвитку, виокрем-
лення творчого напряму, єдності методологічних підходів, визначення когорти 
засновників – лідерів, продовжувачів і прибічників творчого напряму; 

5) переважання невеликих, зазвичай, неформальних консолідованих 
об’єднань відомих творців і молодих виконавців, балетмейстерів, педагогів, са-
моорганізація їх у формі творчих шкіл завдяки креативним та організаційним 
здібностям лідера, здатного не лише продукувати нові творчі ідеї, а й перекону-
вати в їхній перспективності своїх учнів; 

6) недостатній рівень інституціоналізації основних видів хореографії, від-
сутність центру, який би виконував функцію координації творчої та наукової 
діяльності в сфері хореографії. Створена «Спілка хореографів України», на 
жаль, поки що не стала професійним координатором творчої та наукової діяль-
ності в усіх видах хореографії, обмежуючись народно-сценічним танцем; 

7) відносно пізнє становлення організаційних форм науки – наукових га-
лузей, спеціальностей, аспірантури, докторантури, спеціалізованих учених рад 
у мистецькій та педагогічній сфері, що працюють у полі хореографічної культури; 

8) концентрація формальних і неформальних наукових об’єднань насам-
перед у тих закладах, які мають аспірантуру, докторантуру, спецради із захисту 
докторських і кандидатських дисертацій культурологічно-мистецького напряму; 

9) доволі обмежена кількість видатних (провідних) творців, кожна поста-
новка, публікація котрих містить нову думку, нову ідею або новий підхід до 
розв’язання нової або відомої проблеми; 

10) обмаль реальних чи потенційних засновників і лідерів творчих шкіл, 
здатних об’єднати навколо себе з метою успішного розв’язання однієї або кіль-
кох вагомих творчих проблем молодих митців-практиків та теоретиків-дослід-
ників, забезпечити єдність методології, сформувати сталі традиції; 

11) зазвичай відомий митець-лідер органічно сполучає в своїй діяльності 
як індивідуальну, так і консолідовану відповідальність за ініціювання, організа-
цію та безпосередню участь у педагогічній, творчій та науковій діяльності. За-
значені ознаки екстрапольовані у площину бального танцю з розробок В. 
Шейка, М. Каністратенка, Н. Кушнаренко стосовно наукових шкіл культуроло-
гічно-мистецького та бібліотечно-інформаційного профілю [5] 

Найвідомішою працею останніх років, присвяченою розвитку бального 
танцю в Україні, стала книга Вікторії Єрмакової «Творец, или живая история 
бального танца» (Харків, 2007) [1]. Авторка робить спробу прослідкувати 
історію розвитку сучасного бального танцю через людей, які її роблять. Книгу 
відрізняє жива мова, але занадто публіцистичний стиль викладу. У праці дуже 
багато повторів, неточностей, у різних нарисах стосовно одних і тих самих осіб 
викладаються суперечливі факти. У цілому ж, це перша спроба прослідкувати 
спадкоємність поколінь виконавців спортивного бального танцю від перших 
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конкурсів, що проходили у Радянському Союзі, до сьогодення. В. Єрмакова 
вводить низку нових матеріалів, але, на жаль, базується лише на спогадах 
майстрів бального танцю, не підтверджених документально. Отже, широке коло 
фактів, наведених В. Єрмаковою, потребує додаткової перевірки. 

Розвиток бального танцю в УРСР підкорявся загальнодержавним дирек-
тивам, але мав специфічні особливості (проведення несанкціонованих конкур-
сів за міжнародною програмою – Севастополь, присутність бальних танців 
національної тематики у репертуарі більшості колективів бального танцю і піс-
ля скасування обов'язкового їхнього виконання на конкурсах). Почавши розви-
ток на рівні гуртків, переважно на основі самооплатності, бальний танець у 
Радянській Україні поступово набув ознак масового виду аматорського мистецтва. 
Становленню та розвитку гуртків, ансамблів, клубів бального танцю сприяли кон-
курси на краще виконання, що регулярно проводилися у республіці. 

В основі організаційної структури спортивного бального танцю України, 
що формувалася протягом 60 – 80-х рр. ХХ століття на теренах СРСР, лежить 
клубна система, подібна до Німеччини та Італії. Нині в Україні створено розга-
лужену мережу танцювальних організацій, до яких входять численні клуби ба-
льного танцю. Найчисельнішими організаціями в сфері бального танцю в Україні 
виявилися Українська Федерація Спортивного Танцю (УФСТ), Асоціація спор-
тивного танцю України (АСТУ), Спілка Громадських Організацій Спортивного Тан-
цю (СГОСТУ), що певною мірою уніфікують, нівелюють регіональні розбіжності. 

Розвиток бальної хореографії в Україні, починаючи з радянських часів, не 
був однорідним. В УРСР виокремлювалися кілька регіонів, де бальний танець 
зазнав активного розвитку завдяки ентузіастам своєї справи. Серед них Київсь-
ка, Харківська, Донецька, Севастопольська та інші школи. Набутий досвід 
представники цих шкіл сьогодні з позицій тренерів, керівників аматорських та 
професійних колективів з успіхом передають нащадкам, що надає право гово-
рити про спадковість традицій у бальній хореографії та існування регіональних 
шкіл в умовах незалежної України. Хоча цей розподіл у сучасних умовах акти-
вних міграційних процесів та інших аспектів глобалізації, що відбиваються на 
сфері бального танцю, є досить умовним. 

У витоків київської школи бального танцю стояли Анатолій Чайковський 
та його учні Борис Калиниченко, Валерій Корзинін, Валентина Федорчук; пред-
ставниками наступного покоління стали Олег Шумаєв, Наталля Кіндзерська, 
Світлана Коломієць. Сьогодні у Києві помітні позиції посідають Роман Миркін, 
Олена Головащенко, Рибак Олена та Сергій, Головащенко Олена та Руслан тощо. 

У витоків бального танцю у Харкові стояла Ізабелла Назарова, яка ство-
рила «Квітень» – перший колектив бального танцю у місті, який ще й отримав 
звання народного. О. Литвинов, ставши вже відомим виконавцем бальних тан-
ців у парі з Ольгою Балюк (у майбутньому – Литвиновою) підхопив естафету, 
створивши 1979 р. клуб бального танцю «Горизонт». Звідти вийшли всесвітньо 
відомі Тетяна й Альберт Лисенко, Олег Кочнев й Ольга Лазебная, Сергій Мі-
ліція, Славік Крикливий. Сьогодні у Харкові виділяється професійна пара Ігор 
Волков та Елла Іванова. 

У витоків бального танцю у Донецькому регіоні стояли Олексій Жданов-
ський (м. Шахти), чиї вихованці Ірина Чубарець і Станіслав Шкляр досягли ви-
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соких результатів, згодом переїхали до Києва. Плідно працювали В’ячеслав По-
горєлов (танцювальний зал «Юність» у м. Донецьку), Ігор Масс, Володимир і 
Світлана Ковшови (Палац піонерів). Помітну діяльність розгорнув Сергій До-
роговцев. У м. Єнакієво становлення спортивного бального танцю пов’язане з 
ім’ям Олексія Одуда, що досяг успіхів у парі з Валентиною Рябошапкою. Олена 
та Олег Касьянови також є вихованцями донецької школи бального танцю, хоча 
період викладацької діяльності пов’язаний з Києвом. Відомими танцівниками 
донецької школи були Вадим Постніков, Ольга Башкатова, Ігор і Вікторія Кол-
чини, що сьогодні з успіхом перейшли на тренерську роботу. Серед діючих 
професійних виконавців Донецька виділяються Максим Буланний та Катерина 
Спаситель. 

Завдячуючи діяльності В. Єлізарова та Н. Маршевої у Севастополі сфор-
мовано потужний центр бальної хореографії, звідки вийшли Денис та Наталя 
Єлізарови, Олександр Єлізаров та Наталя Іванова. Серед вихованців «Вікторії» 
відомі у Києві Юрій та Яна Васютяк, які працюють у клубі «Данс-Центр». Та-
кож у «Вікторії» навчалися Олена Ісакова (нині – Рибак) та Сергій Рибак, який 
сьогодні є президентом клубу «Імперія танцю» в Києві. Відомими представни-
ками севастопольської школи є Олег Лопарьов і Лариса Тарковська. Серед сьо-
годнішніх вихованців севастопольської школи можна відмітити переможців 
міжнародних турнірів Євгенія Попова та Марину Супрунову. 

Отже, у радянські часи в Україні виокремлилися декілька регіонів, де ба-
льний танець зазнав активного розвитку, серед них київський, харківський, до-
нецький, севастопольський. Сьогодні деякі представники цих шкіл є тренерами, 
керівниками аматорських та професійних колективів, що дає право говорити 
про спадковість традицій у бальній хореографії та існування регіональних шкіл 
в умовах незалежної України. Попри умовність розгляду бального танцю в ре-
гіональному аспекті, цей напрямок мистецтвознавчих досліджень, на нашу ду-
мку, є доволі перспективним з огляду на малодослідженість, велику кількість 
фактичного матеріалу (подій, фактів) та його постійне збільшення завдяки по-
жвавленню розвитку бальної хореографії сьогодні.  
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У статті досліджуються складові національної культури юриста, визначаються 

підходи до реалізації національно-правової парадигми становлення майбутнього юри-
ста з метою його якісної професійної підготовки.  
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The article examines the elements of national culture lawyer determined approaches 

to implementing national legal paradigm of becoming future lawyer for its quality training. 
Key words: national culture, ethnic tradition, national identity, cultural and legal 

paradigm, the national idea, speech communication. 
 
Є вагомі підстави для того, щоб називати сучасний період національно-

культурницького відродження України «восьовим часом» східнослов’янської 
цивілізації, до якого вона йшла протягом багатьох століть і який дає нині 
феноменальні прояви мовомислення, «культури і гідності», світовідчуття в 
різновидах мистецтва, духовності загалом. «Осьовим часом» цей період розвою 
нашої культури можна назвати ще й тому, що наша локальна цивілізація зуміла 
переступити через свою початкову національну обмеженість, піднявшись до за-
гальнолюдських вершин духовності, і визначити тим самим подальший шлях 
до пізнання вищих істин буття. 

Ми на шляху до глибинного усвідомлення своєї справжньої культурно-
історичної природи, до культурологічного самовизначення через оновлення ду-
ховних цінностей, через сплески духовної активності нації.  

Національна парадигма життєтворення як вічна онтологічна основа й 
вічна ціннісна мета виступає при цьому основним об’єктом культурологічних 
досліджень, спрямованих на розкриття розуміння національної культури як 
багатовимірної реальності людського існування, у якій особистість віднаходить 
можливість для самореалізації і творить власну долю. Саме етнонаціональна 
культура є тією смисложиттєвою моделлю, яка серед стихії минулих і модерних 
культурних форм здатна бути дороговказом для молодої людини, яка не тільки 
прагне вижити, а й утвердитися в навколишньому світі. 

Досліджуючи та визначаючи гуманістично-ціннісну спрямованість культу-
рологічної освіти майбутніх правників, ми зауважували, що професіоналізм юри-
ста формується на підґрунті визнаних загальнолюдських правових цінностей. 
Та провідну функцію при цьому виконують національні правові традиції, які 
виводять на пізнання правового явища через національну культуру, дух нації, її 
менталітет [1, 6]. 

Проблема національної природи права висвітлена в працях М.С. Грушев-
ського, Б.О. Кістяківського, М.І. Костомарова, В.К. Липинського, Л.Й. Петражи-
цького, А.І. Яковліва. Наукові дослідження з національної природи права та 
національної культури як складової правосвідомості юриста знаходять відобра-
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ження в працях С.Д. Гусарева, В.М. Кампо, В.П. Капелюшного, Д.А. Керимова, 
М.І. Козюбри, О.М. Костенка, Т.Г. Мехеда, П.М. Рабіновича, О.Ф. Скакун, С.С. Сли-
вки, Ю.С. Шемшученка, Л.Є. Шкляра. 

Так, Л.Є. Шкляр, досліджуючи національну природу права, простежує, як 
право репрезентувало українську культуру загалом, якою мірою це було 
органічним для українського менталітету тієї чи іншої епохи, і як саме 
відбувався синтез свого, національно-автохтонного, і чужого, запозиченого, як 
на автохтонній основі традиційної української культури виникло «звичаєве 
право», яке значною мірою забезпечувало тяглість національної культури в одній 
зі специфічних ділянок її буття, а саме – у праві та правосвідомості [2, 262]. 

Коли ми говоримо, що національна культура – це душа народу, то маємо 
на увазі ментальність як ядро культури етносу, цілісне духовне утворення, яке 
пронизує всі сфери життєдіяльності людини. 

Ментальність нації виявляється в домінуючих життєвих настроях, у ха-
рактерних особливостях світосприймання, у системі моральних і правових ви-
мог, норм, цінностей, у формах взаємин між людьми та родинних засадах, у 
принципах виховання, у ставленні до природи й праці, у національному 
характері, у різних компонентах культури етносу, у тому числі й правової. 
Етнічна традиція уособлюється в сукупності стандартів поведінки, що переда-
ються через механізм умовного рефлексу, сигнальної спадковості. Вона 
визначає своєрідність правової культури кожного етносу. Незалежно від місця 
перебування творців права, їх проживання, у його трактуваннях завжди можна 
віднайти справжню етнічну традицію, вловити у праві національний дух, 
менталітет тощо. Тому нині, прагнучи вирішити внутрішні суперечності сучасно-
го українського демократичного суспільства, варто пам’ятати про національний 
дух українського права, про етнічно-правові засади розвитку суспільства (як це 
відбувається в інших державах).  

Культура все ґрунтовніше починає усвідомлюватися як найважливіший 
здобуток нації, її вартість і сутність, оскільки культура – це те, що зберігає й 
утверджує не лише особистісне, а й національне існування в певному культур-
ному (національному) життєвому світі. Національна культура стає одним із ви-
значальних факторів прогресу суспільства, його державності, формування 
національної ідентичності. Коли система цінностей національної культури, її 
норм і приписів перетворюється на внутрішню програму життєтворчості люди-
ни (особистості), це забезпечує функціонування, сталість і надійність відповідної 
сфери соціуму, у тому числі через професійну діяльність. 

Проблема національної ідентичності набуває особливого значення ще й то-
му, що нині, у період активних процесів міграції та урбанізації, соціокультурного 
«розламу» між нормативно-ціннісними системами, одна з яких знаходиться в 
стані глибокої кризи, а друга лише починає формуватися, дуже часто проявляє 
себе морально-правова свідомість маргінальної особистості. Маргінальне ста-
новище може сприяти набуттю особистістю внутрішньої свободи, вивільненню 
з-під влади жорстких ідеологічних стереотипів, але воно породжує й відчуження 
людини від високих духовних цінностей, виродження людськості, сприяє про-
явам девіантної поведінки, що, у свою чергу, однозначно веде до духовної 
загибелі. Суб’єктом культурної маргінальності стає індивід, чиї культурні 
корені підриваються, що призводить до відчуження від традиційних для його 
предків етнічних, національних, морально-правових, релігійних та інших ду-
ховних цінностей. А це, із свого боку, унеможливлює залучення до цінностей і 
духовності національної культури, яка є для нього чужою. І якщо мова йде про 
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особу майбутнього юриста, то слід пам’ятати, що право стає засобом забезпе-
чення дієвості духовних цінностей лише тоді, коли воно є складовою багато-
гранного механізму ментальності нації як специфічного способу сприйняття 
(аперцепції) і розуміння (інтерпретації) етносом свого внутрішнього світу, коду 
нації, багатовікового культурно-історичного досвіду. Цей феномен має, 
передусім, практичне спрямування: перевірений поколіннями досвід орієнтує 
людину на те, що слід використовувати й розвивати, а чого уникати, як вижити 
й утвердитися в довколишньому світі. 

Отже, глибина і якість культурологічних знань у тріаді «етнос – культура – 
нація» забезпечують індивідів інформацією про світ, соціальні та природні явища, 
дозволяють зробити їх кваліфікований аналіз і виробити програму дій. Чим 
більший обсяг культурологічних знань, тим більше дії індивідів і суспільства в 
цілому будуть наближатися до оптимального вирішення ситуацій життєдіяльності. 
Наприклад, індивід і суспільство зіставляють свої дії з певними нормами, при-
писами, законами. І тоді індивід діє в межах Конституції, законів і підзаконних 
актів, суспільство – у межах міжнародних нормативно-правових угод, договорів, 
протоколів тощо. 

Результативність культурологічної освіти особистості проявляється через 
культурологічне коло, складовими якого є культуротворчі здібності людини, її 
творча діяльність, вироблені культурні цінності, вихід на духовне збагачення 
особистості. Утілюючись у створених людиною культурних цінностях, вони 
духовно збагачують нові покоління, готують їх до культуротворчої діяльності 
[3, 216]. 

Проходячи через окреслене коло, історико-культурні надбання етносу, 
нації набувають для людини особистісної значущості й імперативності, впли-
вають на її духовне та практичне життя, світогляд, моральність і правосвідомість. 
Професійна правосвідомість юриста містить усі основні елементи духовності та 
культурного надбання людства. Самі по собі професійні знання ще не визначають 
змісту правосвідомості юриста. Так, В. В. Оксамитний, окреслюючи аспекти 
професійної підготовленості юриста, як-от рівень оволодіння юридичними знан-
нями, професійною спеціалізацією, знання чинного законодавства та вміння ефек-
тивно застосовувати його у вирішенні складних професійних ситуацій, водночас 
установлює культурну сутність особи юриста – знання про світ, про другу при-
роду, створену людиною через переосмислення процесів культурного розвитку 
людства, світоглядне підґрунтя життєдіяльності людини, здатність до вибудови 
адекватно-логічної моделі самореалізації в соціумі. Адже культурологічні знан-
ня є основою існування індивіда й разом із ним становлять найбільшу цінність 
у розвитку людського світу та світу загалом, у тому числі розкривають 
детермінантне поле культури, яке є визначальним у сучасному правознавстві. І 
це відповідає визначенню смисложиттєвих установок особистості, спрямованих 
на її гармонійне входження в максимально широкий соціокультурний простір, 
який включає в себе і культурне самовираження національних інтересів. 

Отже, вивчення історико-правових феноменів у широкому культурологіч-
ному контексті – загальнолюдському й національному – сприяє збагаченню ду-
ху та професійної свідомості майбутнього юриста, його вмінню використовувати й 
упроваджувати культурно-правові здобутки та загальнолюдські цінності в досяг-
нення політико-правової мети нації в сучасному державотворенні в Україні. 
Саме так можна визначити зміст національної культури юриста, який виводить 
на такі її складові елементи: національна ідея як культурологічно-правова про-
грама діяльності юриста; державна українська мова як символ держави, куль-



 353 

турний феномен нації, мовлення, мовленнєвий режим та етикет, національне 
мислення; виконання державного (конституційного) і національного обов’язку. 

Загальновідомою є теза, що духовним вираженням єдності нації є націона-
льна ідея, яка відображається в національній самосвідомості, національному ха-
рактері, національній психології, національних почуттях, історії національної 
культури. Це настанови, що стають невід’ємними складовими сутності людини 
як особистості й знаходять вираження у сформованих нею культурозначущих 
нормах, які, у свою чергу, визначають спрямованість життєтворчості особи, у 
тому числі в професійній діяльності, громадянській позиції національних юрис-
тів. Фахівець ідентифікує себе з національною єдністю людей в єдиному суспі-
льному процесі, тобто культуротворчому житті в межах певної історичної 
спільноти, яке визначає внутрішню інтенційну настанову його «Я» у межах нації. 
Національна ідея відтворює синтетичний погляд на власну націю, етнічну спіль-
ність як простір, у якому здійснюється самовизначення особи на ґрунті усвідом-
лення неповторності цього простору. Водночас нація, виходячи на процес 
становлення у всесвітньо-історичному процесі, прилучає до нього й певного 
суб’єкта, що й визначає зміст континууму «“Я” – нація – світ людства».  

Сучасні політологи, історики, культурологи трактують ідею національної 
консолідації і єднання українського народу як підґрунтя теперішньої концепції 
української державності, що зобов’язує, насамперед, фахівця-юриста знати пе-
редісторію та історію формування українського націоналізму. Адже основними 
чинниками національної ідеї є право й держава, які формуються під її безпосе-
реднім впливом. Саме в праві як одному з державних атрибутів ми вбачаємо 
складову національної культури українського суспільства, а у формах і спосо-
бах його реалізації – національну культуру юриста [4, 332].  

Згадаймо М.С. Грушевського, який стверджував, що Київська держава, 
право, культура були утвором одної народності – українсько-руської; Володи-
миро-московська – другої, великоруської. Ця історіософська позиція дозволяє 
розглядати, скажімо, правничу культуру Київської Русі в українському націо-
нальному контексті.  

Історико-культурний екскурс у минуле української свідомості дає можли-
вість зробити висновки: 

- наша правосвідомість має глибоке національно-культурне коріння; 
- українська правосвідомість уже в давнину вирізнялася гуманністю і 

лібералізмом, як і вся українська культура; 
- національні традиції права виводять на історичний фундамент україн-

ської культури, який став рушійною силою повноцінного духовного відро-
дження нації.  

Отже, досліджуючи проблему закладення основ та розвитку української 
національної ідеї, ми ідентифікуємо її з історією розвитку як права, так і Украї-
нської держави, розвій якої, зокрема, Д.І. Донцов охарактеризував таким чи-
ном: «Державні змагання українського народу проявлялися в різних формах: 
спершу в таких державних збудуваннях, як князівство Київське, королівство 
Галичини й Володимирії, українська республіка – Гетьманщина (1654–1734 
рр.), далі у формі автономної провінції чужої держави, то знову в кривавих, пе-
ріодично повторюваних війнах, проти кожної держави, котрими українці наси-
льством були підбиті (боротьба з Литвою, Польщею й Росією)» [5, 9]. 

Зміст поняття «українська національна ідея» формулюється в колах діячів 
Кирило-Мефодіївського товариства (В.М. Білозерський, М.І. Гулак, М.І. Костома-
ров, П.О. Куліш, І.І. Навроцький, Т.Г. Шевченко) у період, коли важко було на-
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віть подумати про державну самостійність України як реальну політичну мету. 
Звучить це визначення так: «Україна не пропала, бо вона не знала ні царя, ні па-
на, а хоч був цар, єсть так чужий, і хоч були і єсть пани, так чужі, хоч ті пани і з 
українського роду, однак не говорили по-українськи, суть виродки, а справжній 
українець не любить ні царя, ні пана і знає одного Бога» [6, 253]. 

Звідси національна ідея, на нашу думку, повинна уособлювати особливості 
світосприйняття й менталітету українців. Остаточне її формування й досі є акту-
альним завданням нашої національної еліти. Ця ідея має відповідати цілям вибу-
дови громадянського суспільства при збереженні самостійності та суверенітету 
держави, її соборності й територіальної цілісності, національної ідентичності та 
самобутності, що повинно здійснюватися й утверджуватися в праві як найважли-
вішому державному атрибуті. Саме такі підходи визначають національно-
державницькі засади правничої діяльності майбутнього юриста.  

Національна ідея має багато складових – це мова, культура, традиції, мен-
тальність, світобачення, дух нації тощо, завдяки яким і зберігається українсь-
кий народ як корінна нація. Дійсно, як переконує світовий досвід, в основі 
духовного єднання етнічної спільноти завжди лежала й тепер лежить, насампе-
ред, мова.  

У Конституції незалежної України, прийнятій 28 червня 1996 р., у статті 10 
записано: «Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує 
всебічний розвиток і функціонування української мови у всіх сферах суспільного 
життя на всій території України» [7, 63]. Конституційний Суд України у своєму рі-
шенні від 14 грудня 1999 р. дав таке тлумачення цього та інших пунктів Конститу-
ції: «Положення Конституції України зобов’язують застосовувати державну – 
українську мову як мову офіційного спілкування посадових і службових осіб при 
виконанні ними службових обов’язків, у роботі і в діловодстві органів державної 
влади, представницького та інших органів Автономної Республіки Крим, органів 
місцевого самоврядування, а також у навчальному процесі в державних і комуналь-
них навчальних закладах України».  

Що ж до національних меншин, то відповідно до міжнародних правових 
актів у статті 10 Конституції України говориться: «В Україні гарантується віль-
ний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних мен-
шин України». У статті 53, де йдеться про освіту, на виконання Гаазьких 
рекомендацій щодо прав національних меншин на освіту зазначено: «Громадя-
нам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право 
на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних 
навчальних закладах або через національні культурні товариства» [7, 63]. 

Це, проте, не означає, що хтось має право ігнорувати державну мову [8, 
167]. В преамбулі до Європейської Хартії про регіональні мови й мови меншин 
сказано, що «захист і розвиток регіональних мов або мов меншин не повинні 
проводитися на шкоду офіційним мовам і необхідності вивчати їх». У першому 
параграфі Гаазьких рекомендацій зазначено: «Разом з тим особи, які належать 
до національних меншин, зобов’язані інтегруватися в більш широке суспільст-
во держави через належне володіння державною мовою». Отже, правові пара-
метри української мови, як державної, окреслені чітко. 

Важливим є розуміння, що мова – це не просто спосіб комунікації, пере-
дачі й вираження думки. Головна функція мови – формування концептуального 
образу світу, у тому числі світу національної культури й національної менталь-
ності. І носієм мови є вже не просто людина, а особистість із сформованою сві-
домістю, складним внутрішнім світом і визначеним ставленням до проявів 
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життєтворчості, до інших людей. При цьому мова, як виразник внутрішнього 
світу людини, є мірою розвитку її розумових і морально-духовних якостей. Во-
на є найважливішим засобом національної ідентифікації людини, її визначенос-
ті як суб’єкта соціокультурного життя у вияві таких категорій, як простір, час, 
доля, філософія, совість, віра тощо – системи координат, яка формує мовну 
особистість як множинно-компонентну парадигму мовленнєвих особистостей, 
проявлених у реальному спілкуванні, у діяльності [9, 119]. Саме на рівні мов-
леннєвої особистості виявляються як національно-культурна специфіка мовної 
особистості, так і національно-культурна специфіка самого спілкування.  

Ціннісний, світоглядний, культурологічний особистісний компоненти мо-
вного розвитку визначають рівень освіченості, інтелекту, соціалізації, мовлен-
нєвого етикету й виводять на рівень національної культури юриста, 
характеризують його ставлення до своєї мови, розуміння того, що мова визна-
чає сучасне та майбутнє нації, що вона не тільки соціальний, а й антропологіч-
ний феномен і, як українська нація, є культурно-історичним фактом, формою 
безсмертя етносу [10, 187]. 

Отже, якісно сформоване ставлення до рідної мови, до національної ідеї, 
до національних духовних вартостей визначає особистісну значущість й імпе-
ративність професійного обов’язку майбутнього юриста, смисл його духовного 
та практичного життя, його світогляд, моральність і правосвідомість.  

Переважна більшість студентів у цей складний і водночас доленосний для 
українського народу період прагне до національного визначення, формує свої, 
притаманні лише їй, цінності, культуру, світогляд й орієнтації. Змістовність на-
ціонально-культурних установок студентів проявляється, насамперед, у їх творчо-
пошуковій діяльності, у прагненні до національної ідентифікації через глибинне 
знання національної історії, підвищення освітнього рівня. На передній план по-
ступово переміщуються знання з національної історії, культурної традиції, мови, 
звичаїв та образів українського народу. Студенти стають активними носіями 
ідеології розбудови й зміцнення Української незалежної держави, національної 
ідеї державотворення. Вони активно беруть участь у Всеукраїнській студентській 
олімпіаді з теорії та історії світової і вітчизняної культури, виборюють призові 
місця (з 2001 до 2012 рр. студенти університету були призерами олімпіади), за-
являють себе в дискусіях, виступах, «круглих столах» високим рівнем мовле-
ннєвої культури, володінням філософсько-культурологічним понятійним апара-
том, логікою і доказовістю суджень, сформованими світоглядними установ-
ками, умінням реалізовувати свої знання та ерудицію, установлювати контакт з 
аудиторією, відстоювати свою точку зору. Зокрема, беручи участь у дискусії 
«Україна: національна ідея», яка була організована й проведена під час роботи 
Всеукраїнської студентської олімпіади з культурології (2010), студенти зауважили, 
що українська національна ідея виходить із концепції пріоритету й означає самоут-
вердження нації, гарантування її свободи й незалежності; підґрунтям національної 
ідеї є автохтонність української нації, котра визначається через державність, 
непідлеглість, власновладність, суверенітет, соборність, а отже, постає як націо-
нальний ідеал, як найважливіша умова відродження України та її культури; лю-
дина, яка прагне розв’язати найскладнішу з екзистенційних проблем, що 
стосується смислу її власного існування, повинна розкрити раціональний зміст 
тих зв’язків, які існують між нею й онтологією природного, соціального й куль-
турного світів, до яких вона належить.  
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Саме така молодь є найперспективнішою верствою української нації, 
оскільки поряд із безумовними успіхами в освоєнні професійних навичок та 
здібностей має чимале майбутнє для вдосконалення своїх потенцій, творчих сил 
і прагнення щодо активної самореалізації. Ці молоді люди відзначаються висо-
ким рівнем освіченості, інтелекту, професіоналізму, особистісної культури.  

Підбиваючи підсумки дослідження окремих складових національної куль-
тури юриста й формулюючи висновки, можна стверджувати, що національно-
правова парадигма становлення юриста-фахівця виводить на такі підходи до її 
реалізації: 

- для конституювання, становлення і функціонування правової свідомості 
великого значення набувають уроки історичного минулого, які через національну 
культуру визначають значущість та імперативність особистості юриста і його 
здатність виходити на якісний рівень професіоналізму; 

- усвідомлення сутності національної ідеї сприяє формуванню в юристів 
почуття національного обов’язку, адекватного розуміння політичних, ідеологіч-
них й економічних труднощів у процесі розбудови держави, зобов’язує 
підпорядковувати діяльність з метою зміцнення та регулювання суспільних 
відносин праву; 

- серед культурних форм, за допомогою яких юрист зв’язує своє одиничне 
існування і здійснення соціальної ролі через професійну діяльність із загальнови-
значеними принципами національного буття, однією з найважливіших є захист та 
утвердження української мови як державної, мовного та мовленнєвого етикету, 
культури публічного мовлення, етики й культури письма. Це – національний 
обов’язок юриста, що набув правового змісту, оскільки Основний закон закріпив 
результати багатовікової боротьби українського народу за свою рідну мову й таким 
чином відкрив один із найважливіших шляхів примноження здобутків національної 
культури. 

Усе це свідчить про необхідність подальшого дослідження проблем націо-
нальної культури майбутніх правників з урахуванням проявів та значущості мно-
жини культур у їх професійному становленні.  
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У статті розглядається комунікативна компетентність як складова професійної 

підготовки, розкриваються особливості мовленнєвої культури та культури спілкування 
майбутніх педагогів. 

Ключові слова: комунікативна компетентність, спілкування, мовленнєва куль-
тура, мовленнєвий етикет.  

 
A communicative competence as constituent of professional preparation is examined 

in the article, the features of speech culture of future teachers open up. 
Key words: communicative competence, commonunication, culture of speech, 

speech etiquette. 
 
За останні роки в системі вищої педагогічної освіти відбуваються 

серйозні зміни стосовно структури вузів, змісту освіти, технологій навчання, в 
цілому спрямовані на побудову якісно нової освіти, здатної сформувати спе-
ціаліста – вчителя, педагога, викладача – нового типу, готового до професійної 
самореалізації не лише в традиційній позиції педагога, але і в значно ширшій 
системі «людина – суспільство – людина». Сьогодні очевидно, що лише отри-
мання знань і умінь не розв’язує проблеми освіти людини. Основна мета освіти – 
підготовка кваліфікованого спеціаліста, компетентного, готового до постійного 
професійного зростання. Професійна компетентність – це характеристика 
професійної підготовки, і освіченості людини. Важливою ознакою професійної 
компетентності майбутнього педагога є комунікативна компетентність.  

Незважаючи на досягнення (в теорії і практиці) в галузі розв’язання про-
блеми формування комунікативної компетентності майбутнього педагога, до-
водиться констатувати, що проблема розробки педагогічних умов формування 
комунікативної компетентності вимагає особливої уваги. Це важливо, насампе-
ред, тому, що комунікативна компетентність педагога виявляється не лише у 
вирішенні професійних завдань, а й в сприйманні ним, оцінюванні і розумінні 
світу за межами своєї професії, та в тому, наскільки розвиненою є його увага до 
іншої людини, уміння розуміти і сприймати інших, управляти ситуаціями 
спілкування, душевна чутливість. Саме від вчителя, викладача, педагога зале-
жить, чи буде в школі, в колективі створена сприятлива демократична атмосфе-
ра, чи виступить учень в ролі активного суб'єкта, чи усвідомлює він себе 
повноцінною особистістю. Але, на жаль, при підготовці педагога недостатньо 
уваги звертається на уміння свідомо конструювати за допомогою мовних 
засобів взаємодію з учнями, батьками, колегами по роботі, розрізняти в процесі 
спілкування свої позиції та інтереси іншого, розуміти, що ваші погляди можуть 
не збігатися, і що мистецтво спілкування саме і полягає в умінні координувати 
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різні позиції та погляди, тобто будувати взаєморозуміння. Багатогранність та 
варіантність підходів до цієї проблеми зумовила актуальність даної наукової 
розвідки.  

Метою статті є розкриття сутності комунікативної компетентності та 
особливості мовленнєвої культури студентів. 

Проблемі вивчення різних аспектів комунікативної компетентності присвя-
чені праці зарубіжних науковців (Е.Ф. Зеєр, І.О. Зимняя, Н.С. Колмогорова, 
Ю.М. Лотман), які розробили та дослідили різні напрями, підходи, типи, 
структурні компоненти багатоаспектного поняття «комунікативна компетентність». 

У вітчизняній науці проблема комунікативної компетентності розроблена 
недостатньо: вивченню її окремих елементів присвячені праці українських 
науковців Ф.С. Бацевич, Є.М. Проворової, Д.М. Годлевської, М.П. Тимофієвої. 
Останнім часом ця проблема досліджувалася у контексті комунікативної куль-
тури, педагогічної проблеми, соціолінгвістичної теорії, психологічної науки. 
Однак комунікативна компетентність і як феномен в цілому, і його окремі ком-
поненти, потребує подальшого систематизованого вивчення.  

Термін «комунікація» (походить від латинського «communication» й означає 
єдність, передача, з'єднання, повідомлення) пов'язаний ще з дієсловом communico – 
роблю спільним, повідомляю, з'єдную і розглядається як специфічна форма 
взаємодії людей, як процес обміну інформацією, як здатність до спілкування. 
Суміжний термін «компетентність» буквально означає узгодженість частин, 
відповідність, симетрію. Ця категорія використовується на різних рівнях із 
різним смисловим навантаженням і може означати особистісну сукупність яко-
стей людини, поінформованої, обізнаної та здатної до прийняття обдуманих 
рішень в певній галузі діяльності. Терміни «комунікативний» і «компетентність» у 
поєднанні «комунікативна компетентність» одним з перших використав амери-
канський науковець Д. Хаймс у 70-х рр. ХХ століття в теорії структурної 
лінгвістики. Варто погодитися із твердженням сучасного російського дослідника 
Н.М. Доловової про те, що, незважаючи на часте вживання у сучасній науковій 
літературі, категорія «комунікативна компетентність» характеризується невизна-
ченістю дефініцій та понятійного апарату [2]. Комунікативна компетентність – це 
володіння складними комунікативними навичками та вміннями, формування аде-
кватних умінь у нових соціальних структурах, знання культурних норм та об-
межень у спілкуванні, знання звичаїв, традицій, етикету у сфері спілкування, 
дотримання пристойності, вихованість, орієнтація в комунікативних засобах, 
властивих національному, становому менталітету та рамкам певної професії [3, 
481]. Сучасний вітчизняний вчений Ф.С. Бацевич наголошує на винятковості 
комунікативної компетентності, надаючи їй першості у ієрархії типів компе-
тентностей особистості [1, 126]. 

Комунікативна компетентність як одна з основних складових професійної 
компетентності (а на думку деяких науковців і соціальної компетентності [3, 
480]), розглядається сьогодні як результат розвитку професійних умінь –встанов-
лювати психологічний контакт з аудиторією, управляти процесом спілкування, 
мовних та невербальних навичок, особистих якостей – доброзичливості, тактов-
ності, об'єктивності, толерантності, організованості, ініціативності майбутніх 
фахівців, що сприятиме творчому вирішенню різноманітних завдань, що вини-
кають у процесі спілкування. Нині вже мало бути хорошим фахівцем, необ-
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хідно бути ще і хорошим співробітником, що означає уміння працювати в 
команді на загальний результат, брати участь в ухваленні рішень, уміння зроби-
ти зрозумілим сенс свого вислову для інших і розуміння точки зору своїх колег 
по роботі. Крім того, потрібно уміти працювати з інформацією, використовуючи 
різні інформаційні технології, продуктивно розв’язувати конфлікти, вміти пуб-
лічно представляти результати своєї роботи, враховуючи змістовну критику. 

Комунікативна компетентність, серед іншого, виявляється у володінні 
стратегією мовного спілкування, що забезпечує досягнення поставленої мети – 
завоювання авторитету, вплив на світогляд, прагнення до співпраці. Тому в 
структурі комунікативної компетентності важливе місце посідає мовленнєва 
(мовна) культура – знання основних законів функціонування мови й мовлення, 
вміння їх використовувати задля вирішення професійних завдань. Причому, 
мовленнєва культура та комунікативна компетентність, на думку зарубіжних 
дослідників, виступають у єдності [3, 481].  

Основою педагогічної діяльності є спілкування як процес взаємодії педа-
гога та вихованців, змістом якого є комунікативна співпраця: обмін інформацією, 
пізнання світу, організація спільної дяльності. Від рівня комунікативної компе-
тентності педагога залежить і ступінь пізнавальної цікавості учнів, і мотивація 
до навчання. Мовна культура передбачає впевнене використання педагогом 
мовних засобів при вирішенні професійних завдань. Ф.С. Бацевич вказує на 
необхідність володіння засобами мовлення на основі знання законів мови на 
фонофонологічному, семантичному (лексичному, граматичному), структурно-
синтаксичному рівнях [1, 123].  

Російський психолог Є.В. Руденський в числі семи груп комунікативних 
складових окремо виділяє мовні уміння та навички, пов'язані з опануванням 
мовної діяльності і мовних засобів спілкування. До них він відносить уміння 
грамотно і ясно формулювати свою думку, досягати бажаної комунікативної 
мети, здійснювати основні мовні функції, говорити виразно, висловлюватися 
«цілісно», тобто досягати цілісності вислову, висловлюватися логічно і зв'язно, 
виражати в мовній діяльності власну оцінку прочитаного або почутого [4, 105-
106]. При цьому особливу увагу варто приділити побудові фраз, простоті і 
ясності викладу думок, образній виразності, чіткій аргументації.  

До сфери мовної культури як складової комунікативної компетентності 
входять правила мовленнєвого етикету – універсального мовленнєвого явища, при-
таманного усім народам. Кожна мова володіє власним запасом слів та виразів, що 
віддзеркалюють національну специфіку мовної ввічливості. Мовленнєвий етикет 
дозволяє встановити необхідний контакт зі співбесідником у певній тональності за 
різних обставин спілкування. Майбутньому педагогові важливо сформувати звичку 
до певних норм мовленнєвої поведінки, що дозволить виховати особистість, яка в 
процесі комунікації здатна на певний рівень сприйняття інформації, впливу на 
неї та управління нею. Тому розвиток мовленнєвого етикету сприятиме форму-
ванню ефективних міжособистісних стосунків і засвоєння мовлення як засобу 
культурної мовної взаємодії. 

Безперечним є той факт, що володіння лише тактикою мовного спілкування 
як важливого компонента комунікативної компетентності недостатньо. Окрім 
мовної комунікації людина передає значну частину інформації за допомогою 
невербальних повідомлень, які можуть бути закодованими у рухах тіла (міміка, 
жести, пози), звуковому оформленні (висота, звучність, швидкість, ритмічність 
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звучання голосу), організації оточуючого середовища (простір, дистанція), 
використанні матеріальних предметів [3, 68]. Варто зазначити, що, попри 
численні вітчизняні та зарубіжні наукові дослідження у галузі невербальної 
комунікації, створити єдину систему чи то словник невербальних повідомлень 
поки що не вдалося, а відтак ця проблема є достатньо невизначеною і спірною.  

Важливість виховання комунікативної та мисленнєво-мовленнєвої куль-
тури студентів у професійній підготовці підкреслює вітчизняний науковець 
Г.М. Сагач [5, 187]. Цьому сприяє вивчення та практичне застосування вмінь та 
знань з таких навчальних дисциплін, як ділова українська мова, риторика, логіка, 
філософія, психологія, соціальна психологія, тренінг ділових комунікацій. Зва-
жаючи на існуючу проблему розвитку комунікативної компетентності майбутньо-
го педагога, слід визнати доцільним цілеспрямоване формування комунікативно 
значимих знань (про систему мови, мовотворчі поняття, види мовленнєвої діяль-
ності) та практичних вмінь (вільне володіння мовою, вміння слухати, перекону-
вати, навички професійного спілкування). Формування та розвиток комунітив-
ної компетентності у студентів позитивно вплине на професійний рівень, 
творчу самореалізацію, удосконалення діяльності майбутніх педагогів: складо-
вих, необхідних спеціалістам для адекватної орієнтації у всіх сферах професійного 
та суспільного життя. Взаємозв'язок названих дисциплін ефективно впливатиме 
на процес формування комунікативної компетентності студентів та на досяг-
нення мети спілкування – взаєморозуміння та самореалізації особистості. 

У Рівненському державному гуманітарному університеті (РДГУ) на кафедрі 
культурології навчальні плани з підготовки бакалаврів (напрям 6.020101 «Культу-
рологія») передбачають дисципліни, що сприяють розвитку комунікативної ком-
петентності майбутніх фахівців. До них належать «Риторика» (8 кредитів) та 
«Тренінг ділових комунікацій» (6 кредитів). Упродовж навчального процесу 
зміст дисципліни «Риторика» охоплює знання історії та теорії ораторського 
мистецтва, сприяє розвиткові мисленнєво-мовленнєвих умінь та навичок україн-
ської мови, оволодінню мистецтвом слова, підвищенню культури мовлення, 
збагаченню словникового запасу, удосконаленню техніки мовлення. 

Необхідність підготовки майбутніх фахівців до опанування таких важли-
вих для педагогічної діяльності умінь, як мовна техніка ведення монологу та 
діалогу, підготовка до академічних та публічних виступів, мистецтво формулю-
вання і постановки запитань зумовлює певні вимоги до їх мовленнєвої культу-
ри. Комунікативні якості мовлення пов'язані з такими обов'язковими вимогами 
до мови майбутнього педагога, як правильність, багатство, виразність, інформа-
тивність, точність, ясність, доступність, доцільність, чистота мови. 

Підготовка та проведення практичних занять з дисципліни «Риторика» 
здійснюється з врахуванням різного початкового рівня мовної культури студентів, 
що зумовлює необхідність індивідуального підбору комплексу практичних зав-
дань, який сприяє успішному її формуванню. Суттєве місце в процесі вивчення 
дисципліни відводиться самостійній роботі студентів, в процесі якої вони опа-
нують знання, уміння і навички мовної діяльності. Результативною самостійна 
робота буде тоді, коли у студентів сформується потреба самовдосконалення, 
бажання оволодіти новими, невідомими, потрібними, важливими знаннями. 

Під час вивчення дисципліни «Тренінг ділових комунікацій» студенти 
вивчають закони, види, форми та прийоми міжособистісної взаємодії та ділового 
спілкування, опановують техніку та технологію спілкування, засвоюють методику 
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основних прийомів, форм і методів комунікативного процесу, впливу на партне-
рів. Особлива увага приділяється розкриттю особливостей переконання у процесі 
спілкування, розумінню партнерами один одного та вмінню слухати.  

Для досягнення мети в навчальному процесі використовуються ділові 
ігри, тренінги, що забезпечують високу пізнавальну активність студентів, фор-
мують практичні уміння й навички спілкування, розвивають їхню комунікативну 
компетентність. Успішне опанування теоретичним та практичним матеріалом дис-
ципліни сприятиме вмінню ефективної комунікації та вибудовування взаємин, усу-
ненню складностей спілкування, конфліктів та бар’єрів у навчальному колек-
тиві та педагогічній діяльності. 

Вивчення навчальних дисциплін «Риторика» та «Тренінг ділових кому-
нікацій» допоможе майбутнім педагогам удосконалити мовленнєву культуру, вихо-
вати дбайливе ставлення до рідної мови, сформувати вміння та навички володіння 
монологом та діалогом, підвищити ефективність спілкування – загалом сформувати 
та розвинути комунікативну компетентність. Варто зауважити, що кафедра культу-
рології РДГУ приділяє належну увагу підготовці фахівців з високим рівнем 
комунікативної компетентності як складової професійної компетентності. Задля 
сприяння формування та розвитку комунікативної компетентності майбутніх 
вчителів та педагогів доцільним та необхідним вважаємо введення в університетські 
навчальні плани усіх педагогічних спеціальностей дисциплін «Риторика», «Треніг 
ділових комунікацій» та інших. Така практика існує у провідних вищих навчальних 
закладах України, приміром у Київському Національному університеті імені 
Т.Г. Шевченка, Національному педагогічному університеті імені М.П. Дра-
гоманова тощо. 

Важливою складовою професійної компетентності майбутнього педагога 
є комунікативна компетентність як певний рівень сформованості особистісного 
і професійного досвіду взаємодії з оточуючими, необхідна майбутнім педагогам 
аби успішно функціонувати в професійному середовищі та суспільстві. Випуск-
ник ВНЗ повинен вільно володіти мовою, умінням організовувати і здійснювати 
процес комунікації, взаємодіяти з аудиторією, оскільки саме педагог створює в 
колективі атмосферу ефективного спілкування, відвертості, зацікавленості в 
набутті наукових істин і оволодінні практичними способами дій. 

Перспективи подальших досліджень полягають у ґрунтовних та систем-
них дослідженнях комуніктивної компетентності як однієї з базових складових 
професійної компетентності і професійної підготовки спеціалістів у типі 
професій «людина – людина». 
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УДК 378.147:7.071.5 Микола Степанович Ходаківський 
помічник ректора Національної академії 
образотворчого мистецтва і архітектури 

 
ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ОСОБЛИВОСТІ 

В ХУДОЖНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ 
 
У статті розглядається взаємозв’язок художньої освіти з історико-краєзнавчими 

знаннями, підкреслюється роль загальноосвітньої школи в підготовці абітурієнтів для 
навчання в художніх ВНЗ, пошуку нових форм в навчальному процесі вищої школи. 

Ключові слова: культурна спадщина, народознавство, художня освіта, історико-
краєзнавчі пам’ятки. 

 
Interconnection of art education with historical and local history knowledge is con-

sidered, the role of secondary school in preparation of university entrants to study at the in-
stitutions of higher education of fine arts, the search for new forms in the process of 
studying at universities is emphasized. 

Key words: cultural heritage, ethnology, art education, historical and local history 
monuments. 

 
На сьогодні, мабуть, як ніколи, є значна потреба подальшого осмислення 

культурного надбання українців через розвиток краєзнавства і  відповідно ху-
дожньо-мистецької освіти. Як відомо, національна культурна спадщина увібра-
ла в себе мову, архітектуру, образотворче мистецтво, пісенну творчість, 
літературу, народний побут, звичаї та обряди тощо. Ці та інші складники куль-
тури створюють образ народу і виступають основою його ментальності.  

В українців досить органічно сталося поєднання як дотримання традицій 
православ’я і висока духовність, так і залишки дохристиянських вірувань, обо-
жнювання природи і ототожнювання себе з нею. Відповідно це поєднання від-
билося в пам’ятках архітектури та образотворчому мистецтві, де синтезувалися 
християнські традиції і мотиви, які прийшли до нас з прадавніх віків. 

Саме тому в наш час потреба розуміння культурної  спадщини обумовлює 
необхідність активізації діяльності в освітньому процесі художніх вищих на-
вчальних закладів. Вивчаючи пам’ятки національної культури, художнім вузам 
необхідно враховувати надбання культури у своїх навчальних програмах, вико-
ристовуючи народні традиції в архітектурі, побуті, художньо-ужитковому мис-
тецтві тощо. Слід наголосити, що проблема подальшої розбудови художньо-
мистецької освіти на основі народознавства є визначальною для всіх ланок 
освіти – від дошкільної до вищої. Звичайно, перш за все особливе місце тут на-
лежить загальноосвітній школі як безпосередньо в навчально-виховному про-
цесі, так і в позакласній виховній  роботі. 

Потрібно зважати і на роль в цьому процесі художніх шкіл і художніх ко-
леджів, що важливо для розвитку особи учня, задоволенні його потреб та само-
реалізації, поклику, сприяння вдосконаленню морального, художньо-естетичного, 
правового, екологічного виховання. Поєднання питань вивчення історії рідного 
краю, етнографії, фольклористики, географії, екологічного стану довкілля з ви-
хованням патріотизму, формування особистісних якостей дасть потужний ре-
зультат в навчанні у вищому художньому закладі. З огляду на це також доцільно 
розглядати розвиток музеєзнавства, народознавчої і художньо-мистецької освіти в 
полікультурному контексті – історичному діалозі, взаємовідновлювальних сто-
сунках із світовим художнім, духовним, ідеологічним, соціокультурним проце-
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сом. У межах курсу народознавства – музеєзнавства актуалізується рецепція 
національних і світових культурно-мистецьких і природних явищ, що безпосе-
редньо чи опососередковано виявляється в межах рідного краю, а модифіковані 
соціокультурні традиції впливають на стилістичний характер творчості носія 
культури. 

У Національній доктрині розвитку освіти України, затвердженій 17 квітня 
2002 р. Указом Президента за № 347/2002, у розділі «Національний характер 
освіти і національне виховання» проголошено курс на побудову освіти «на 
культурно-історичних цінностях українського народу, його традиціях, духовно-
сті» ставиться завдання забезпечити «виховання свідомого громадянина, патрі-
ота». А все це найефективніше реалізується шляхом звернення до минулого, 
вивчення системи фундаментальних знань про свій народ, особливості його по-
буту, трудової діяльності, національний характер, психологію, світогляд, істо-
рико-культурний досвід, спосіб життя і виховання. Рідна мова, історія, крає-
знавство й етнографія, народна педагогіка, родинна етнопедагогіка, народний 
календар (включаючи народно-релігійні свята й урочисті, природні явища й по-
дії річного циклу життєдіяльності людей), народні моральні приписи, усна тво-
рчість, різні види народного мистецтва й художньої творчості, прогресивні 
національні традиції, звичаї та обряди, народні символи і національна символі-
ка, все, що вбирає в себе поняття народознавство, повинно, на нашу думку, роз-
глядатися в навчальних програмах усіх ланок освіти. Особливого значення 
набувають зазначені знання при навчанні у вищих художніх навчальних закла-
дах. Ці питання ставив автор статті у своєму виступі на ХII Всеукраїнській нау-
ковій історико-краєзнавчій конференції «Освітянське краєзнавство: досвід, 
проблеми, перспективи» (м. Івано-Франківськ, жовтень 2011 р.). Маючи досвід 
роботи в кількох київських художніх вузах, відчував неповноту знань у студен-
тів з історії України, історії української матеріальної і духовної культури. Це, 
відповідно, негативно позначається на створенні художніх композицій, на кур-
сових і дипломних роботах. Тому, перш за все, вивчення української матеріаль-
ної і духовної культури має значний виховний потенціал, оскільки виокремлює 
категорію взірця життєтворчості. А вивчення соціокультурного середовища на 
рівні  рідний край – Вітчизна – світ позначене потужним потенціалом, зокрема 
звертаємо увагу на персоналії, діяльність яких набуває для формування майбу-
тніх митців надзвичайної значущості, слугує своєрідним вектором при подаль-
шій мистецькій творчості й життєвого шляху в цілому. 

Відомо, що суспільно-естетичний ідеал виражається у всіх видах мистец-
тва національної культури у вигляді художніх образів, за допомогою яких соці-
альні ідеї, моральні норми, естетичні цінності суспільства перетворюються на 
особистий досвід митця, який приймає ці образи в органічні набутки його хара-
ктеру. Тому опанування студентами мистецького краєзнавства сприяє також 
формуванню художнього бачення, освоєнню його специфічних еталонів. Для 
вивчення регіональної соціокультурної  дійсності можна порадити студентам 
першого курсу київських художніх вузів здійснювати маршрути по визначних 
місцях Києва та його околиць, котрі є цікавими у краєзнавчому плані. Напри-
клад по Китаєвській та Голосіївський пустинях,  Пирогівському та Хотівському 
городищах, Пріорці, Куренівці, Лисій горі тощо. Думаємо, що студенти-першо-
курсники мають неповне уявлення про історико-краєзнавчі пам’ятки Києва, тому 
на практичних заняттях з малюнку, живопису, композиції вони знайомляться з 
історією та сьогоденням краю, його природно-екологічними можливостями, ар-
хітектурно-етнографічними пам’ятками (Національний музей народної архітек-
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тури та побуту України), засвоюють навички орієнтування на місцевості, зреш-
тою техніки пересування у похідних умовах.  

Входження України до загальноєвропейського освітнього простору вима-
гає від вищих навчальних художніх закладів пошуку нових активних  форм і 
методів організації навчального процесу, розрахованих також і на ініціативу 
студентів. Залежно від тематики маршруту завданнями, наприклад, можуть бути:  

- пленерно-археологічні характеристики ; 
- культурно-історичні події місцевості; 
- цінні архітектурні пам’ятки; 
- елементи побуту та етнографії; 
- освітнє та духовне життя під час народних свят та обрядів в НМНАП 

України; 
- традиції господарювання. 
Безперечно, окрім визначних місць студентам також потрібно відвідувати 

музеї, виставки тощо. Зрозуміло, що художня освіта сьогодення гостро потре-
бує нової методології, нового типу мислення для визначення перспектив розви-
тку людини і її цінностей. Особливо це важливо внаслідок появи нових галузей 
художньо-етичних знань, змін відносно класичної художньої освіти, появи при-
ватних альтернативних форм художнього навчання, розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій, що суттєво змінюють попередні контури системи 
знань, разом з тим підносять і посилюють народознавчий аспект в художньо-
мистецькій освіті. Значну роль тут відіграє вивчення краєзнавчих матеріалів у 
формуванні історичної пам’яті студентів. Як категорія історичного пізнання іс-
торична пам’ять зберігає джерела історичного процесу і відтворює історичний 
досвід суспільства. Відомо, що до історичної пам’яті належить генетична 
пам’ять поколінь і кожної людини, зокрема історичні матеріали, зосереджені в 
архівах, музеях, бібліотеках, а також історичні традиційні пам’ятки архітектури, 
мистецтва, народної побутової культури тощо. Звичайно, все це має важливе зна-
чення для формування історичного мислення студентів, використовуючи глобаль-
но-історичний матеріал і пов’язуючи його з регіональною, місцевою історією.  

Суттєвим моментом у роботі студентів художніх вузів є підготовка до ви-
бору тем «композиції». І тут слід відзначити, що не завжди вони спроможні 
відшукати матеріали для якісної обробки представленої теми. Тому методоло-
гічні підходи до навчання і виховання молоді на основі народознавства мають 
бути об’єктом постійної уваги і вдосконалення. Кожний професор і викладач 
повинен мати власну технологію формування історичного і державного мис-
лення, яка мусить вирізнятися логічно-науковою послідовністю. Глибокий 
зміст повинні мати історичні знання, закладені у певну форму, доступну розу-
мінню, тобто певний апробований практикою алгоритм самостійного, логічного 
набуття і збереження знань. Варто визначити і окреслити як цілісність, так і 
структурні елементи форми композиції і вже тоді переходити до аналізу ре-
зультатів, набутих при вивчені історичного явища, події, факту. При формуван-
ні і закріпленні знань, звичайно, повинно бути залучено і активізовано психічні 
властивості студента, можливості всіх видів пам’яті: моторної, слухової, зоро-
вої тощо. Оскільки логічно-наукова структура формування історичного мис-
лення в студентів оцінюється професором, викладачем, це означає, що слід 
визначатися більш детально у необхідному обсязі матеріалу, який має стати ба-
зою розвитку творчості, умінь і навичок самостійної діяльності кожного митця. 
З цією метою також визначається необхідний понятійно-категоріальний апарат, 
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який стане інструментом навчально-пізнавальної діяльності. Для кращого ро-
зуміння студентами історичних процесів необхідно, можливо, конкретизувати 
обсяг історичного матеріалу кожної теми, визначати, які включати поняття і ка-
тегорії, в якій кількості та послідовності. Студенти, які використовують в учбо-
вих «композиціях» історію свого краю, мають розуміти, що історична доля 
складається для кожного регіону та зрештою і для кожної людини, тісно 
пов’язана з історичною і політичною волею, яка переважає історичне мислення 
завдяки політичному мисленню, яке завжди є частиною історичного. Вони не 
лише між собою тісно пов’язані, а також одне з них на певному етапі розвитку 
суспільства може домінувати. І тут важливо відділити зерна від плевел. Істори-
чне мислення, спираючись на логіку історичного пізнання, вказує на те, що фа-
кти, події і явища минулого можуть продовжувати існувати в сучасності та 
зберігатися у майбутньому, що дає можливість певною мірою його прогнозува-
ти і передбачати. Разом з тим майбутнє не є конкретністю, яку можна ретельно 
дослідити, але його можна прогнозувати саме на основі вивчення минулого іс-
торичного досвіду і тих процесів і тенденцій розвитку, які могли починатися у 
минулому, зберігатися у сучасності та продовжуватись у майбутньому. Це по-
винні розуміти студенти, які в своїх учбових завданнях, художніх творах трак-
тують історію світу, України і краю. Таким чином, послідовність подій, 
наступність поколінь та їх історичний досвід забезпечують формування істори-
чного мислення і є його методологічною спрямованістю. 

Недарма великий вчений, краєзнавець П.Т. Тронько зазначав: «Завдання 
вчених, шкільних учителів, викладачів вузів полягає у зваженому , неупере-
дженому висвітленні історичного процесу в усій його складності і суперечли-
вості. Історичний пошук має бути пошуком істини, і краєзнавству тут має 
належати особлива роль. Адже  саме на місцях, крізь призму вже узагальненого 
й осмисленого історичного досвіду твориться сьогодні картина минулого і за-
кладається основа майбутнього» [1]. 

Підсумовуючи деякі історико-краєзнавчі особливості в художньо-
мистецькій освіті, можемо стверджувати, що у вивченні історії України, україн-
ської матеріальної і духовної культури маємо великий потенціал і широкі мож-
ливості щодо виховання справжніх національних митців. У своїй роботі з 
поліпшення ефективності краєзнавчо-мистецької освіти ми повинні керуватися 
тим, що нинішній студент має відбутися не лише як кваліфікований  фахівець, 
здатний працювати в ринковій економіці, а й як особистість, громадянин, пат-
ріот української держави. І саме навчальний процес, виховна робота повинні 
сприяти досягненню поставленого завдання.  
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ЗАГАЛЬНОФІЛОСОФСЬКІ ТА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ  
ВИТОКИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 
У статті аналізуються загальнофілософські та історико-культурні основи роз-

витку сучасної мистецької освіти. Головний акцент ставиться на національну складо-
ву як у філософії, так і в мистецтві. В умовах перехідного періоду до розвинених 
ринкових відносин, в якому все ще перебуває Україна, роль держави в проектуванні 
нових освітніх програм є провідною. Нова система освіти України в цілому відповідає 
світовим тенденціям розвитку вищої освіти, зокрема положенням Болонської систе-
ми. Однак орієнтація на європейський шлях розвитку повинна враховувати не лише 
загальноєвропейські цінності, але й українську складову – національні витоки розвит-
ку. Це повністю стосується мистецтвознавства. «Філософія серця» Г. Сковороди і 
П.Д. Юркевича, що відповідає українській ментальності, має становити основу мис-
тецтвознавчих досліджень. 

Ключові слова: мистецька освіта, нова система освіти, Болонська система, 
національна складова філософії, національні джерела розвитку. 

 
The role of the state is leading in designing new education programmes during 

the transition period underway in Ukraine. The new system of education in Ukraine in gen-
eral complies to world tendencies for higher education to develop, provisions of the Bolo-
gna system in particular. However, Europe-oriented development should account for not 
only European values, but also Ukrainian constituents i.e. national sources of development. 
This has much to do with art criticism, especially in the field of education. Therefore, stand-
points of the, primarily those of H. Skovoroda and P. Yurkevych, have to become a corner-
stone of all art-related research.  

Key words: art education, new system of education, Bologna system, constituents na-
tional philosophers, national sources of development.  

 
Первісні філософські системи містили практично всі знання про світ і 

людину, не розгалуживались, а становили єдине ціле філософії. Однак уточ-
нення проблематики філософії у процесі її розвитку призвело до диференціації 
окремих галузей знань: філософії історії, філософії математики, філософії 
фізики тощо. До таких знань належить і філософія освіти. Ця галузь філософії 
визначає загальні підходи до розуміння гносеологічних та світоглядних проблем 
подальшого розвитку та реорганізації освітньої системи, зокрема мистецької, 
пріоритетних напрямків проектування нової школи.  

Філософія освіти конкретизує загальні характеристики педагогіки в пев-
них історико-культурних умовах і виконує, на думку О.П. Рудницької, три 
функції, головною з яких є та, що визначає смисл, акумулює концептуальні ідеї, 
пошуки, досягнення педагогічної науки та методи їх реалізації. Визначені ас-
пекти філософської думки можна вважати вихідними для з’ясування змісту 
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філософії мистецької освіти, що є похідною від філософії освіти та філософії 
мистецтва (естетики) [8]. 

В основі понять та критеріальних узагальнень естетики, преметом якої, за 
словами Г. Гегеля, є «філософія мистецтва… чи буття», у якій інтегруються й 
кристалізуються найзагальніші знання про його закони, філософія мистецької 
освіти пояснює закономірності впливу мистецтва на людину та способи духов-
но-практичного осягнення художніх творів, її завдання полягають у застосуванні 
методологічних, культурологічних, естетичних принципів для розкриття теоре-
тичних моделей сутності, світоглядного значення та місця мистецтва у загальній 
системі людської культури і освіти. 

Мета філософії мистецької освіти якраз і полягає в усвідомленні смислу 
художньо-педагогічної діяльності на вищому рівні узагальнення теоретичного 
досвіду пізнання у філософських законах, категоріях, поняттях. Вивчення 
філософії мистецької освіти, зокрема базових для будь-якої філософії понять 
об’єкта і суб’єкта, загального і одиничного, раціонального і ірраціонального, 
понятійно-логічного і образно-інтуїтивного, супроводжується пізнанням пара-
доксів, дилем, антиномій, припущенням поліваріантних висновків, тобто пот-
ребує тих якостей мислення, що найбільше відповідають сучасним вимогам 
розвитку творчої особистості, здатної до швидкого реагування на можливі 
зміни навчального середовища.  

Таким чином, філософія мистецької освіти відіграє важливу роль не 
тільки як наукова дисципліна, але й як науковий напрям. Про корисність її опа-
нування яскраво свідчить посилення інтересу до філософських течій різних 
часів, що донедавна вважалися далекими від засад мистецької освіти. Серед них 
на особливу увагу заслуговують ті, що спрямовують сучасну освіту на процеси 
формування духовності особистості, характеризуються якісними змінами у роз-
витку внутрішнього світу, рис і властивостей людини. Для філософії мистецької 
освіти як науки про вплив мистецтва на людину природним є звернення до до-
сягнень гуманістичної психології. Е. Фромм, Г. Олпорт, Дж. Келлі та інші 
стверджують, що сутність людини полягає в тому, що вона рухається від при-
роди до самовдосконалення, внаслідок чого активно творить себе і постійно 
рухається у напрямку особистісного розвитку творчості та самодостатності. 
Звідси випливає і ключова установка нового педагогічного мислення, що 
утверджує ідеали гуманного ставлення до людини як найвищої цінності буття і 
створення всіх умов для її вільного розвитку [11].  

Ці принципи розвиває теорія самоактуалізації А. Маслоу, за якою 
найвагомішу силу впливу на людину становить творчість, що допомагає значно 
повніше розкрити свій потенціал, таланти, здібності. Маслоу вважав, що всі 
самоактуалізовані люди мають загальні характерні риси: самоповагу і повагу до 
інших людей; інтерес до навколишнього світу; прагнення розібратися в собі 
тощо. До таких самоактуалізованих людей він відносив А. Лінкольна, Т. Джеф-
ферсона, А. Ейнштейна та інших [7].  

Також гуманістична психологія сягає своїм корінням в екзистенціональну 
філософію – С. К’єркегор, К. Ясперс, М. Гайдеггер, які наголошують на 
унікальності буття кожної людини, її відповідальності за сенс свого життя, за 
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здатність бути головним архітектором власної поведінки та життєвого досвіду. 
І гуманістичними психологами, і екзистенціоналістами підкреслюється значен-
ня суб’єктивного досвіду як основного феномена у дослідженні людини. Це 
наближує систему їх поглядів до феноменологічного напряму філософії, най-
яскравішим представником якого є К. Роджерс, чиї роботи відіграли ключову 
роль у становленні новітніх технологій освіти. Головне в них – наявність «Я»-
концепції, що характеризує ідеальні уявлення шляхів самовдосконалення, 
можливості досягнення «Я»-ідеального і в такий спосіб дає підстави для 
висновків щодо ефективного педагогічного впливу на індивіда, якого можна 
досягти лише за умов урахування його власної точки зору на світ. Фундамен-
тальним компонентом структури особистості Роджерс вважав «Я»-концепцію. 
Мається на увазі практика емфатичного розуміння, мета якого – зрозуміти 
досвід іншої людини. Так, як вона сама переживає (дотримання об’єктивної 
коректності при цьому не потрібне). Свою теорію цілющої сили відкритої 
комунікації К. Роджерс застосовував на зустрічах груп людей різних націо-
нальностей і країн. На цих сесіях він шукав вирішення конфліктів, що виникали 
на міжнародному і міжнаціональному рівнях. При цьому К. Роджерс наводить 
низку найважливіших, на наш погляд, ключових понять теорії: 

а) безумовно позитивне ставлення (Unconditional positive regard). Турбота 
про людину, що не потребує жодних особистих нагород. Таке ставлення 
створює умови для того, щоб людина була тим, чим вона є в дійсності, неза-
лежно від її характеру;  

б) міжособистісне розуміння (Interpersonal knowing). Під цим поняттям 
розуміється практика емфатичного розуміння. Його мета – зрозуміти досвід 
іншої людини;  

в) об’єктивне розуміння (Objective knowing). Розуміння на соціальному 
рівні. За його допомогою в умовах об’єктивної реальності перевіряються 
гіпотези, спекуляції і припущення;  

г) повноцінно функціонуюча особистість (Fully funсtoning person) – 
повністю усвідомлює своє реальне «Я» і наділена такими рисами: відкрита 
досвіду, живе теперішнім, довіряє своїм інтуїтивним судженням і внутрішнім 
імпульсам. Упевненість людини в здатності приймати рішення відноситься до 
всієї особистості в цілому, а не тільки до «інтелекту»; 

ґ) «Я»-ідеальне (Ideal self). Оптимальна «Я»-концепція людини. Як і влас-
не «Я», вона постійно змінюється. Може служити ідеалом, до якого людина 
прагне, і в той же час може перешкоджати розвиткові, якщо дуже відрізняється 
від актуальних цінностей і реальної поведінки [10]. 

Для філософії мистецької освіти виняткове значення має вплив феноме-
нологічних ідей на проблематику художньої творчості, розробка якої пов’язана з 
Е. Гуссерлем, М. Шеллером, Р. Інгарденом, М. Дюфренном. За М. Дюфренном, 
головне призначення мистецтва не в тому, що воно доставляє нам радість і насо-
лоду.., а в тому, що воно виражає і передає «голос Природи», звернений до люди-
ни, повертає людину в стан первісної невинності, природності і спонтанної 
свободи, пробуджуючи в ній «фундаментальне чуття світу», яке не здатний пе-
редати жоден понятійний апарат [3, 176]. Слід особливо підкреслити вплив 
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феноменології на мистецтвознавчу проблематику, що знайшла своє яскраве 
відображення в концепції артизації дійсності. Проголошуючи мистецтво найви-
щим типом пізнання, французький теоретик убачав у ньому практично єдиний 
засіб гальмування деперсоналізації й дегуманізації людини в умовах сучасного 
суспільства. На думку Дюфренна, поширення естетичного досвіду здатне повер-
нути людину в природний стан, і в такому поверненні «прометеївська» роль нале-
жить мистецтву.  

Широкого визнання у теорії й практиці мистецької освіти набув феноме-
нологічний метод О.Ф. Лосєва, який визначив символ як «субстанціональну тото-
жність ідеї і речі» Кожен символ включає в себе річ (образ), але не зводиться до 
нього, оскільки має на увазі присутність якогось смислу, нероздільно злитого з об-
разом, але йому не тотожного. Діалектику художнього твору філософ визначає як 
постійне «становлення рухливого покою самототожного розрізнення». Цей посту-
лат означає, що, з одного боку, художній твір є цілісним матеріальним утворенням і 
фіксується незмінною художньою формою, а з іншого – це динамічна система, 
розуміння якої детерміновано тим чи іншим історичним етапом функціонування 
мистецтва, а також особливостями неповторно-індивідуального досвіду кожної лю-
дини, яка сприймає його. Звідси випливає і характеристика мети мистецтва: це не 
відображення дійсності, її конкретне копіювання, а вираження глибинної сутності 
явищ та їх осмислення у символічній художній формі, що є творенням нової, 
іншої реальності, не тотожної звичній повсякденності [6, 635]. Чимало ідей, 
проголошених у межах феноменологічної орієнтації, стали поштовхом теоре-
тичних пошуків і поступово інтегрувалися в суміжні з нею філософські концепції. 
Такою є концепція інтерпретації, що посідає важливе місце в феноменологічній 
естетиці Р. Інгардена, який порушив питання про невизначеність, незавершеність 
художнього твору як особливу якість мистецтва. Акцент на багатошаровості 
структури творів мистецтва є головним досягненням феноменологічної естети-
ки [5]. Процес сприймання стимулює творчу активність реципієнта, що 
доповнює твір своєю уявою.  

Ця ідея перетинається з вихідною тезою рецептивної естетики. Тлумачен-
ня творчо-індивідуальних реакцій, що зумовлюють поліваріативність сприйняття, 
багато в чому спираються на герменевтичну теорію, згідно з якою пізнання 
індивідуального задуму митця не потребує від реципієнта «переселення в чужу 
культуру». Адресант залишається самим собою і через порівняння художнього об-
разу з власним досвідом проникає в духовний горизонт мистецького твору, 
осягає його образний смисл. Адже індивідуальне сприйняття спирається на 
особистісний інтелектуальний і емоціональний досвід, що роздрібнює значення 
твору на безліч «індивідуальних сприймань», і це призводить до того, що кож-
ний реципієнт має власну версію розуміння його текстуального значення. 

Принципове значення для філософії освіти має інтуїтивна естетика, в якій 
особливе значення має інтуїція, що доповнює інтелектуальні процеси і дає 
можливість людині не лише бачити світ, а й висвітлювати глибини духовного, 
не доступного інтелекту. Ця концепція істотно змінює сучасну картину пошуків 
у галузі вивчення мистецьких дисциплін і вимагає осмислення прихованих 
психологічних можливостей позасвідомого у розвитку особистості [11].  
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Щодо національних витоків розвитку мистецької освіти, то нині особли-
вого значення набувають найвизначніші в історії філософської думки України 
етико-моральні вчення Г.С. Сковороди і П.Д. Юркевича. Їх твори мають 
національний колорит, так необхідний у сучасних умовах, оскільки фокусують-
ся навколо теоретичної ідеї серця, характерної українській ментальності. 

Зміст філософської позиції Сковороди полягає у його роздумах про лю-
дину, її внутрішній світ, моральне вдосконалення, необхідність безупинного 
творіння самого себе. Стрижнем його філософського бачення Всесвіту є вчення 
про самопізнання, звернене на саму людину. На погляд українського філософа, 
цей процес не може бути реалізований як інтелектуальний акт, а може 
здійснюватися лише в переживанні. Тому його органом є серце – сукупність 
почуттів, бажань, прагнень «осереддя» людини, емоційно-вольове єство її духу. 
Цей підхід стверджується значенням духовності як справді адекватного для 
власне людського існування розуміння невіддільності буття особистості – від її 
вчинку смислу морального діяння. Категорія серця, якому Сковорода припису-
вав можливість мислити і діяти, бути головним засобом, акцентує значення 
емоційного чинника у розвитку особистості, а відтак – неохідність його враху-
вання в організації освітнього процесу. Принципи вчення Г.С. Сковороди роз-
виваються у «філософії серця» П.Д. Юркевича. Пошук істини і добра, на думку 
цього філософа, не обмежується лише зусиллями пізнавальної діяльності розу-
му. Він є актом щирої душі, щирого серця як охоронця і носія всіх телесних сил 
людини, центром її морального життя, вихідним пунктом усього доброго і злого. 
Концептуальне значення мають думки про те, що духовне життя народжується 
раніше, ніж світло розуму, а знання утворюються внаслідок діяльності душі. Таке 
тлумачення проблем людського пізнання допомагає зрозуміти духовне життя як 
вираження неповторності особистості, що є важливим орієнтиром у розвитку 
сучасної педагогічної думки.  

Таким чином, внаслідок огляду найважливіших, на наш погляд, загально-
філософських теоретичних джерел виявлено і окреслено основи творчого процесу, 
які відіграють важливу методологічну роль для розуміння і подальшого аналізу 
тенденцій розвитку сучасної мистецької освіти. 

Вивчення історико-культурного аспекту формування системи української 
мистецької освіти, напрямів її еволюції, етапів формування мережі її навчальних 
закладів надає змогу структурувати структурно-культурологічні закономірності та 
виявити найбільш значущі тенденції розвитку соціально-культурної сфери України. 
Це дає можливість спрогнозувати перспективи її, подальше вдосконалення і 
професіоналізацю у майбутньому. 

Дослідження культурних процесів філософами, мистецтвознавцями, істо-
риками (Д. Антонович, М. Грушевський, Б. Грінченко, М. Драгоманов, М. Попо-
вич та інші) вказують, що національну еліту як протягом попередніх століть, так 
і, на думку С.М. Волкова, наприкінці ХХ століття, формували видатні культур-
но-освітні діячі, які протягом багатьох століть створювали національну культуру 
і передавали свій досвід майбутнім поколінням, виступаючи в ролі носіїв і 
охоронців культурних традицій в Україні [1].  
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Ученими різних поколінь досліджено, що основи традицій мистецької 
освіти зародилися в Києві як культурному центрі Київської Русі. Уже тоді 
розвиткові закладів мистецької освіти надавалася значна увага, передусім з по-
ширенням християнства, що зумовило необхідність підготовки власних кадрів з 
відправлення богослужіння. Так, у Києві при Десятинній церкві діяли великий 
хор і школа, де навчалися співу. Києво-Печерська лавра стала справжнім цен-
тром церковного співу, де на основі культової музики зростало багато музи-
кантів-співаків і композиторів. Із часом у Києві вкорінюються міцні традиції 
мистецтва співу, де склався знаменитий київський розспів, який поширився 
майже серед усіх слов’янських народів. У київських монастирях закладалися 
основи партесного (багатоголосого) співу (XV–XVІ століття). Цьому сприяла 
діяльність церковних парафіяльних шкіл, в яких навчали, крім грамоти, бого-
службовому співу. 

Формуванню традицій української мистецької освіти, безперечно, сприя-
ла і діяльність братських шкіл, які у ХVІ столітті спочатку відкривалися на 
території Західної України – у Львові, Перемишльській, Холмській єпархіях, а 
пізніше – у Києві. Музикою тут називали вокальний спів – головну дисципліну, 
що викладалася з перших уроків навчання. Партесний хоровий спів лунав у 
православних церквах Львова, Києва, Луцька, де виконувалися 4-5-6- і навіть 8-
голосні композиції. Потрібно також згадати Острозьку слов’яно-греко-
латинську академію, засновану 1576 р., звідки в Україну та Білорусь поширився 
відомий «острозький наспів». 

Отже, на розвиток мистецької освіти значною мірою вплинули традиції 
підготовки музикантів для здійснення церковних обрядів, що проводилися у 
монастирях, семінаріях, школах при соборах і церквах. Формуванню світогляду 
населення, спрямованого на естетизацію життя, сприяла і педагогіка церковних 
парафіяльних шкіл, що були під патронатом козацтва на Лівобережній й 
Слобідській Україні, де передбачалося навчання співу, а не лише вміння читати 
і писати. Так, у другій половині ХVІІІ століття у системі освіти Запорозької 
Січі існували також спеціальні школи, де готували співаків і музикантів. Але 
навчання мизики в братських школах не передбачало предметів з інстру-
ментальної підготовки, у що зробила свій внесок доба козацтва ХVІІ століття з 
її прагненням до свободи і незалежності країни, особистісної свободи. Викори-
стання в полковій музиці козаків різних духових, ударних та струнних музич-
них інструментів певним чином впливало й на існування народної інстру-
ментальної традиції. Так, у ХVІІ–ХVІІІ століттях у Бучачі, Чорткові, Підгайцях 
на Тернопольщині були музичні цехи, що залишили по собі осередки народного 
виконавського інструменталізму [12, 31]. Українські традиції мистецької освіти 
з навчання гри на музичних інструментах також пов’язані з творчістю лірників, 
бандуристів, кобзарів, які об’єднувалися в братства. Тільки бардам та їх учням 
дозволялося грати на кобзі та лірі. Більшість кобзарів володіла великим репер-
туаром: виконувала думи, народні пісні, суспільно-побутові, обрядово-весільні, 
ліричні пісні, пісні-балади, сатиричні та гумористичні пісні, грали на весіллях, 
родинних святах популярні танцювальні мелодії. 

Світське ж бандурне музикування (бандурництво) збагачується і розви-
вається завдяки зрячим музикантам паралельно з кобзарством. У творчості 
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музікантів, акторів, педагогів ХVІІІ–ХІХ століть спостерігається вершинний 
прояв професійності в музиці. Цьому сприяла діяльність Києво-Могилянської 
академії, розквіт якої припадає на кінець ХVІІІ – ХІХ століття. На думку сучас-
ного дослідника О.В. Михайличенка, саме в ній наприкінці ХVІІІ століття 
запроваджується професійна музична підготовка. Про це свідчить створення 
перших підручників та навчальних посібників. Зокрема, у навчанні музики 
«Граматику мусикійську (музикальну)» М. Дилецького та ірмологіони (ірмолої) – 
давні пам’ятки нотно-лінійного письма в записі пятилінійною, так званою київ-
ською квадратною нотою, своєрідні хрестоматії, що містили, крім богослужбо-
вих співів, вибраний пісенний репертуар, повязаний з фольклорними джере-
лами і місцевими пісенними традиціями [9]. У навчальних програмах Києво-
Могилянської академії поряд із навчанням музики і співу важливе місце 
посідали образотворче і театральне мистецтво. Театральне мистецтво було про-
довженням процесу навчання студентів поетики і риторики. Шкільний театр, 
що діяв в академії, потребував від акторів та постановників драм, інтермедій, 
вертепів знань з образотворчого мистецтва, музики, а також акторських нави-
чок. Як зазначає З. Хижняк, традиції шкільного театру в Росію, Білорусь, 
Сербію перенесли вихованці академії Д. Туптало, Е. Славинецький та інші [12]. 
Розвитку малярства в академії сприяв звичай підносити важливим особам ху-
дожньо оформлені, віршовані панегірики й привітання. В Київській академії 
малювальне мистецтво було найулюбленішою справою учнів, які оздоблювали 
каймами і віньєтками зошити зі своїми завданнями, аудиторські нотатки, а та-
кож листи і конклюзії для публічних виступів, що подавали вчителям. 
Найпоширенішім серед учнів академії було орнаментальне й алегоричне малю-
вання. В академії склалася й власна художня школа. Відомими граверами стали 
І. Щирський, Г. Голяховський, Г. Левицький. Апогей професійності та інституа-
лізації в образотворчому мистецтві спостерігається в кращих зразках іконопис-
них шкіл Києво-Печерської лаври, інших храмів, а у ХІХ столітті – у діяльності 
приватних шкіл образотворчого мистецтва. Значну цінність для вивчення ста-
новлення української школи образотворчого мистецтва мають малюнки 
викладачів та учнів Лаврської іконописної майстерні, так звані «кужбушки», 
що дають уявлення про художнє виховання, про рівень української графіки й 
живопису ХVІІ–ХVІІІ століть. 

У ХVІІІ столітті з’являються й окремі навчальні заклади мистецького 
спрямування, наприклад відкриття Глухівської спеціальної школи півчих, у 
якій з 1730 р. виховувалися співаки для придворної капели в Петербурзі, стало 
першою спробою професіоналізації мистецької діяльності. 

Наприкінці ХVІІ століття виявляється ще один осередок розвитку 
загальної мистецької освіти – Харків. Так, з 1726 р. при Харківському колегіумі 
існував хор і спеціальний нотний клас, де головна роль приділялася вивченню 
церковному співу та партесних концертів. 

Від 1773 р. при Харківському казенному училищі функціонували класи 
вокальної та інструментальної музики, випускників яких відправляли до 
придворної капели в Петербурзі. Важливим осередком музичного естетичного 
виховання завдяки діяльності В.Н. Каразіна був і Харківський університет, за-
снований у 1805 р. З його вихованців було створено симфонічний оркестр, а 
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один з випускників – М.С. Балишев – після закінчення Санкт-Петербурзької 
академії мистецтв став відомим митцем. 

Славетним освітнім центром, у якому значне місце посідало музичне ви-
ховання, став Київський університет, відкритий 1834 р. Поширенню мистецько-
го (музичного) виховання сприяла діяльність його першого ректора М.О. Мак-
симовича – знавця й збирача українських народних пісень. 

Були й спроби відкриття мистецьких навчальних закладів в інших місцях. 
За спогадами одного з найпомітніших волинських дослідників 20–30-х рр. ХХ 
століття М. Тележинського, за часів князя Потьомкіна в Кременчуці було за-
сновано Музичну академію на чолі зі славетним українським композитором 
італійської школи Максимом Березовським. Поширення музичної освіти спос-
терігалося й в активній просвітницькій діяльності перемишлянського єпископа 
Івана Снігурського.  

Отже, можна стверджувати, що передумови для організації професійної 
мистецької освіти в Україні закладалися поступово в центральному, західному 
та східному регіонах майже одночасно у відповідних соціальних умовах. Це 
відбувалося не лише у великих культурних центрах (Львів, Київ, Харків), але й 
на периферії (Бахмут, Глухів, Кременчук, Острог). Якщо з давніх часів (доба 
Києвської Русі) і до початку ХХ століття цьому сприяла діяльність видатних 
особистостей, то в сучасних умовах розвиткові мистецької освіти провідна роль 
відведена державі. 
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ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ  
У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ АКАДЕМІЇ 

 
1. Витяг із Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України 

від 15.01.2003 р. №7-05/1 
«Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України»: 

 
«Пункт 3: 
Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір 

статей до друку. Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 
2005 році та в подальші роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: 

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями; 

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної 
проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, яким присвячується означена стаття; 

формулювання цілей статті (постановка завдання); 
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів; 
висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямі». 
Дотримання цієї схеми обов'язкове. 
До статті слід додати рецензію від доктора (кандидата) наук (для осіб без наукового 

ступеня). 
Матеріали мають бути набрані на комп'ютері в редакторі Word і подаватися до 

редакції у двох варіантах: електронному (на диску) та роздрукованими на папері форма-
ту А4. Текст має бути набраним шрифтом Tames New Roman, 14 кеглем, через 1,5 
інтервалу, верхнє і нижнє поле - 2 см, ліве - 3 см, праве - 2 см. Обсяг статті (зі списком 
використаної літератури, таблицями, схемами тощо) має бути не більшим 12-13 стор. 
Кожна сторінка тексту має бути підписана автором статті. 

Примітки до тексту друкуються перед літературою. Посилання на джерела позна-
чаються у квадратних дужках номером, під яким стоїть це джерело у переліку літератури 
(література подається в кінці статті за алфавітом, згідно вимогам ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006 Бібліографічний запис /приклад див. Бюлетень ВАК України № 3, 2008 або 
на сайті Книжкової палати http://www.ukrbook.net/prykl bib zap.pdf/). 

У даних про автора необхідно вказати прізвище, ім'я та по батькові (у 
називному відмінку), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посаду, адресу, 
телефон, e-mail. 

Основний текст статті обов'язково має супроводжуватись трьома анотаціями 
(українською, російською, англійською мовами) з переліком ключових слів, а також 
шифром УДК. 

 
ЗВЕРТАЄМО УВАГУ АВТОРІВ НАУКОВИХ СТАТЕЙ!!! 

Додержуватися етичних норм наукового співтовариства, поважати право на інтелек-
туальну власність, неприпустимі текстові запозичення, використання ідей, наукових 
результатів і матеріалів інших авторів без посилання на джерело. 

Усі статті, які надходять до редакції, проходять перевірку на наявність ПЛАГІАТУ. 
Інформація про випадки плагіату надається проректору з наукової роботи і 

міжнародних зв'язків та обговорюється на засідання редакційної колегії. 
Рекомендується до друку наукова стаття за умови отримання позитивної 

рецензії члена редакційної комісії. 
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