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ДИХОТОМІЯ СХІД–ЗАХІД: ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Метою роботи є історико-культурологічний аналіз дихотомії Сходу і Заходу як антиномних систем з іманентними семантичними кодами. Методологія. Концептуальним методологічним ядром дослідження є історико-компаративний аналіз дихотомії СхідЗахід. За допомогою метода герменевтичної інтерпретації розкриті особливості східної та західної цивілізацій, що обумовлюють їх
дихотомію; для визначення механізмів інтеракції цивілізацій був використаний діалогічний метод. Наукова новизна роботи полягає у
концептуалізації феномена дихотомії Схід–Захід з позицій бінарної опозиції Я–Інший. На основі історико-компаративного аналізу
східної та західної цивілізацій розкриті чинники, механізми і результати їх взаємодії на різних етапах світової історії. Висунуто гіпотезу
для пояснення переходу світової системи від глобалізації до нової форми інтернаціоналізації – діалогізації. Висновки. Розглянуто
історико-культурологічний аспект дихотомії Схід–Захід у ракурсі концепту Я–Інший. Визначені чинники світоглядного паралелізму
східних і західних цивілізацій як антиномних систем з різним світоглядом, традиціями, економічним та військово-політичним потенціалом. Простежені змістові трансформації дихотомії Схід–Захід в умовах входження однієї культури у семіосферу Іншої культури у
часовій перспективі. Розкриті чинники діалогічного повороту у міжнародних відносинах в умовах всесвітніх інтегративних процесів на
зламі XX–XXI ст. Показано, що у XXI ст. на зміну глобалізації приходить діалогізація як сучасна форма інтернаціоналізації суспільного
життя, що ґрунтується на комунікативному принципі.
Ключові слова: дихотомія Схід–Захід; діалог цивілізацій; діалогізація.
Герчановская Полина Эвальдовна, доктор культурологии, профессор, заведующая кафедрой культурологи и информационных коммуникаций Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств
Дихотомия Восток-Запад: историко-культурологический аспект
Целью работы является историко-культурологический анализ дихотомии Востока и Запада как антиномних систем с имманентными семантическими кодами. Методология. Концептуальным методологическим ядром исследования является историкокомпаративный анализ дихотомии Восток–Запад. С помощью метода герменевтической интерпретации раскрыты особенности
восточной и западной цивилизаций, обусловливающие их дихотомию; для определения механизмов интеракции цивилизаций был
использован диалогический метод. Научная новизна работы заключается в концептуализации феномена дихотомии Восток–Запад
с позиций бинарной оппозиции Я–Другой. На основе историко-компаративного анализа восточной и западной цивилизаций раскрыты
факторы, механизмы и результаты их взаимодействия на различных этапах мировой истории. Выдвинута гипотеза для объяснения
перехода мировой системы от глобализации к новой форме интернационализации – диалогизации. Выводы. Рассмотрен историкокультурологический аспект дихотомии Восток–Запад в ракурсе концепта Я–Другой. Определены факторы мировоззренческого параллелизма восточных и западных цивилизаций как антиномних систем с разным мировоззрением, традициями, экономическим и
военно-политическим потенциалом. Прослежены смысловые трансформации дихотомии Восток–Запад в условиях вхождения одной
культуры в семиосферу Другой культуры во временной перспективе. Раскрыты факторы диалогического поворота в международных
отношениях в условиях глобальных интеграционных процессов на рубеже XX–XXI вв. Показано, что в XXI в. на смену глобализации
приходит диалогизация как современная форма интернационализации общественной жизни, основанная на коммуникативном принципе.
Ключевые слова: дихотомия Восток–Запад; диалог цивилизаций; диалогизация.
Gerchanivska Polina, D. Sс. of Cultural Studies, professor, Head of the Department of Cultural Studies and Information
Communications National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts
East-West dichotomy: historical and cultural aspect
The purpose of the article is a historical and cultural analysis of the dichotomy of the East and the West as antinomy systems
with immanent semantic codes. Methodology. The conceptual methodological core of the study is a historical-comparative analysis of
the East–West dichotomy. With the help of the hermeneutic interpretation method, the peculiarities of eastern and western civilizations
which determine their dichotomy are revealed; the dialogic method is used to determine the mechanisms of interaction of civilizations.
The scientific novelty of the work lies in the conceptualization of the phenomenon of East–West dichotomy from the standpoint of the
binary opposition I–Other. Based on the historical-comparative analysis of Eastern and Western civilizations, the factors, mechanisms,
and results of their interaction at various stages of world history are revealed. A hypothesis was advanced to explain the transition of
the world system from globalization to a new form of internationalization – dialogization. Сonclusions. The historical-culturological
aspect of the East-West dichotomy is considered from the perspective of the concept I–Other. The factors of the worldview parallelism
of Eastern and Western civilizations as antinomian systems with different worldviews, traditions, economic and military-political potential are identified. The semantic transformations of the East-West dichotomy are studied in the context of the entry of one culture into
the semiosphere of another culture in a time perspective. The factors of the dialogical turn in international relations in the context of
global integration processes at the turn of the XX – XXI centuries are revealed. It is shown that in the XXI century globalization is being
replaced by dialogization as a modern form of internationalization of social life based on the communicative principle.
Key words: East–West dichotomy; dialogue of civilizations; dialogization.
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Герчанівська П. Е.

В останні десятиліття в науці з усією виразністю починає проявлятися тенденція до вивчення
комунікативного аспекту міжнародних відносин. Цей діалогічний поворот був викликаний всезростаючою потребою в радикальній зміні тієї конфліктогенної ситуації, що склалась у світі на зламі XX–XXI
cт. Актуальною проблемою в умовах всесвітніх інтегративних процесів є протистояння цивілізацій з
1
різною ментальністю й, у першу чергу, взаємовідносини між Сходом і Заходом .
Незважаючи на багатовікову історію взаємин, ці світи так і не подолали світоглядного паралелізму і залишаються антиномними системами. Якщо Захід асоціюється з науковою раціональністю,
прогресом та інноваціями, демократією й ідеалами лібералізму, то Схід – з усталеним досвідом, традиціями, сприйняттям гармонійного порядку як вищої цінності, прагненням осягнути основи світобудови як цілого, не порушуючи її ієрархії та порядку. Якщо Захід віддає пріоритет індивідуальноособистісному, то Схід – колективно-родовому. Однак, Схід – це не гомогенна структура, і при вивченні комунікативного аспекту взаємин Сходу й Заходу необхідно враховувати іманентні духовні традиції кожної культури в контексті її історичного розвитку.
Залежно від змістового поля епохи, взаємовідносини цих цивілізацій були неоднозначними:
періоди агресивності й ізоляціонізму змінювались фазою взаємодії й взаємовпливу. Розглянемо історико-культурологічний аспект цієї проблематики з позицій концепту Я–Інший як прояву діалогу культур і простежимо змістові трансформації дихотомії Схід–Захід в умовах входження однієї культури у
семіосферу Іншої культури.
Формування окремих цивілізацій як локальних спільнот індивідів, об‘єднаних природнокліматичними умовами, відносною схожістю менталітету, почалося ще в глибоку давнину. В основі
їхньої відмінності лежали, як правило, історичні, соціальні, релігійні й культурні чинники. Однак
домінуючим детермінантом міжцивілізаційних конфліктів були економічні та воєнно-політичні фактори. Ситуація загострилась в епоху географічних відкриттів та подальшої колоніальної експансії. На
початку Першої світової війни колоніальна система охоплювала значну частину планети (країни Азії,
Африки, Південної Америки тощо).
Посилення контактів (економічних, політичних) між країнами сприяло формуванню світової
ієрархічної системи, що інтегрувала як великі держави, так і країни з різним ступенем підпорядкованості. Причому лідерство у цій системі, залежно від співвідношення економічного й військовополітичного потенціалу країн, неодноразово змінювалося. До початку Першої світової війни домінуючу роль в ній грали одинадцять держав (Англія, Бельгія, Німеччина, Голландія, Данія, Іспанія, Італія,
Португалія, Франція, США і Японія); на колонії доводилося 24,6 % території земної кулі, на домініони
– 14,1 % і на країни, які зберегли незалежність (хоча б формальну), – 34 % [2, 16].
Однією з центруючих сил у формуванні світової системи стало поширення християнства по
всьому світу. Християнство стало не тільки засобом скріплення світової ієрархічної системи але й
найважливішим інструментом розриву з минулим підкорених народів. Іншим модератором формування світової системи був капіталізм. У східні країни, з їх традиційними продуктивними силами і засобами виробництва, капіталізм був привнесений ззовні – із Західної Європи.
Руйнуючи і реформуючи систему традиційних відносин, капіталізм перетворився в більшості
колоній у систематизуючий уклад. У формально незалежних країнах, хоча збереження влади в руках
верхівки місцевого правлячого класу і консервувало традиційні структури, однак не змогло протидіяти
зовнішнім факторам, що сприяли формуванню капіталістичних відносин. У другій половині XIX ст. виникає ще один вид системних зв‘язків – технологічний. Налагоджуються двосторонні відносини між
митрополіями і колоніями: з метрополій у колонії надходять інвестиції, машинно-технічне обладнання,
кваліфіковані кадри; в митрополії направляється сировина і первинно перероблена продукція.
Напередодні Першої світової війни світова ієрархічна система досягла піку свого розвитку,
наочно продемонструвавши перевагу європейської цивілізації. Зі встановленням колоніального панування, що супроводжувалось створенням колоніальної адміністрації, прийняттям законодавства,
заснованого на нормах європейського права, руйнується вся ієрархія інститутів автохтонних цивілізацій. У результаті формується своєрідна дворівнева модель суспільства.
Представники верхнього рівня (як правило, іноземці) жили за принципами й нормами європейської цивілізації, стримуючи розвиток і деформуючи місцеву цивілізацію за допомогою своїх моральних, правових норм і репресивного апарату. Верхівка традиційної еліти – носій і гарант цінностей автохтонної цивілізації – використовувалась колоніальною владою для проведення експансійної
політики шляхом надання їй певних благ і привілеїв. Абсолютна ж більшість населення продовжувала
жити за традиційними нормами (релігійними, культурними, правовими тощо).
У колоніях розмивання окремих елементів місцевої цивілізації й деформація її цивілізаційних
характеристик відбувалися переважно насильницьким шляхом. Однак у першій половині XX в. цей
процес прийняв загальний характер. В умовах зростаючої економічної, технічної та військової переваги європейських держав він охопив також країни, які зберегли реальну або формальну незалежність
(Японія, Китай, Таїланд, Іран). Щоб вижити, ці країни були змушені запозичувати європейську техніку
й знання, створювати відповідні організаційні структури, але головне – готувати кадри (часто в Європі
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та Америці), які були б здатні володіти цією технікою. Навчання кадрів за європейським зразком
трансформували світоглядні, соціальні, культурні та релігійні особливості народів, котрі почали
розглядатися як прояв запізнілого розвитку.
Створювалась ілюзія зближення цивілізацій на основі економічних, технологічних факторів
і загальнолюдських цінностей, однак відставання країн Азії й Африки від Заходу за економічними
та соціальними параметрами й усвідомлення своєї ―неповноцінності‖ зумовили, з одного боку, принижений стан автохтонних цивілізацій, а з іншого – стимулювали широкі запозичення не тільки технологій, але й західного світогляду, що часто входило у протиріччя з місцевими умовами та культурою.
Перша світова війна виявила протиріччя як між митрополіями і колоніями, так і великими державами; перші тріщини починає давати колоніальна система. Це спричинило кризу і стагнацію світової ієрархічної системи. Друга світова війна остаточно змінила розстановку сил у світі: в результаті
національно-визвольного руху була ліквідована колоніальна система як інститут; отримали незалежність домініони; звільнюються від іноземного впливу країни, які зберігали формальну незалежність.
Спроби осмислення цього процесу знайшли відображення в концепціях вестернізації, модернізації, симбіозу, синтезу (теорія залежності Р. Пребіша [4;18], теорія відсталості А.Г. Франка [12],
концепція залежно-асоційованого суспільства Фернандо Енріке Кардозу [10], теорія ―світ-система‖
І. Валлерстайна [1;20] та структурної нерівності Й. Галтунга [13]). Пізніше з‘являються альтернативні
концепції (орієнталізму Е. Саїда [19], полуоріенталізму Л. Вульфа [21], інвенції традицій Е. Хобсбаума
[6;14], уявних спільнот Б. Андерсона [7], концепція гібридності й мімікрії Хомі Бхабха [8;9] тощо), в
яких Схід сприймався з позицій Іншого в негативному ключі.
Таким чином, незважаючи на багатовікову історію взаємин, Захід і Схід, як і раніше, залишаються антиномними системами: з різним світоглядом, традиціями, економічним та військовополітичним потенціалом.
В останні десятиліття, в процесі розвитку глобалізаційних процесів між цивілізаціями виявився цілий
спектр проблем, загострилися протиріччя глобального та локального у структурі світової спільноти. Що
спровокувало виникнення цієї опозиції? Глобалізація, котра характеризується комплексною взаємозалежністю націй та народів, передбачає орієнтацію суспільства на ідеал певної інтегративної цивілізації як єдиного планетарного соціокультурного комплексу. В основі цієї моделі лежить презумпція мультикультуралізму
як суспільного феномена «співіснування багатьох різноманітних етнічних, культурних, конфесійних груп в
одному спільному соціальному просторі» [17, 14]. Однак ключовий принцип мультикультуралізму – збереження культурних коренів кожного етносу як основної одиниці поліетносфери – досі залишається лише
наміром.
Головна причина такого становища – протиріччя між прагненням Заходу до гегемонії на світовій
арені та орієнтацією народів на самоідентифікацію. Захід, інтегруючи слабкі країни у глобальну систему, в якій він домінує, за допомогою міжнародних інститутів активно нав‘язує їм власну політику
(економічну, культурну, правову тощо) та західну модель демократії. Зворотним боком єдиного
соціокультурного простору стає інтенсифікація відтоку інтелектуального потенціалу з ―малих‖ країн до
сильних в економічному та політичному плані держав.
Якщо при моделюванні системи господарства концепція глобалізації спирається на закономірні
принципи ринкової економіки, при моделюванні її політичної організації – на принципах демократії, то
при конструюванні культурного простору уніфікований підхід викликає глибокі сумніви. Сьогодні Захід
так і не зміг перемогти ті непорозуміння, що пов‘язані з етнокультурною різноманітністю. Тому паралельно з ростом західного універсалізму активізується процес усвідомлення людиною своєї належності до певної етнічної спільноти. Акцент робиться на традиції, норми й цінності, котрі були вироблені пращурами.
Падіння комунізму зміцнило на Заході думку, що ідеологія демократичного лібералізму тріумфально перемогла в усьому світі, й тому вона універсально прийнятна. Однак, як відзначав
У. Кимліка [16], у західному суспільстві принцип рівності прав розповсюджується лише на людей, які
належать до християнської європейської культури й поділяють її головні цінності. Усі інші культурні
спільноти опиняються в становищі маргіналів, у першу чергу, біженці з країн Африки та Близького
Сходу. Для них формується система нормативних заборон, що веде до конфліктогенності всередині
суспільства й провокує міжетнічні конфлікти. Як реакція на мультикультуралізм, виникли різноманітні
моделі міжкультурних відносин, що ґрунтуються на диференціації національних культур (У. Кимліка,
Ч. Кукатас) [15;16].
Отже, актуальною проблемою глобалізації стає антагонізм між прагненням Заходу насаджувати
універсальну західну культуру та втратою її привабливості для інших народів.
Однак, центральним і найбільш небезпечним аспектом глобальної політики залишається конфлікт між Сходом і Заходом – цивілізаціями з різним світоглядом, менталітетом та неоднаковим рівнем соціального і економічного розвитку. Перевага Заходу у світовій економіці, військово-політичній
сфері, нав‘язування світу вестернізації викликали активну протидію з боку інших культур. Як показав
С. Хантінгтон, саме «зіткнення цивілізацій є найбільшою загрозою миру в усьому світі» [5, 9].
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На глобальному рівні світової політики основні сутички відбувається між Заходом та рештою
світу, між християнською та мусульманською цивілізаціями. Глибокий антагонізм ідентичностей, що
лежить в основі багатьох військових конфліктів (між арабами та ізраїльтянами, албанськими мусульманами та сербами, індійцями та пакистанцями, іспанськими мусульманами й християнами, шріланкійськими буддистами й тамілами, ліванськими шиїтами й маронітами), спровокував безліч терористичних актів у різних кінцях планети.
Сьогодні Близький Схід та Північну Африку захлеснула хвиля міжобщинних та міжетнічних конфліктів, що підігріваються мусульманською войовничістю й призводять до дестабілізації міжнародних
відносин. Це стало об‘єктивною причиною зростання міграційних процесів із мусульманського світу в
Європу і, як наслідок, – намагання обмежити потік мігрантів, що викликає напругу на Заході.
Ситуація загострюється збільшенням числа соціальних та політичних гравців у сучасному світі
(посилюється могутність Китаю; зростає загроза ядерної зброї з боку Північної Кореї тощо). Значну
дестабілізацію в світове співтовариство вносить також введення санкцій проти Росії, Ірану та північної
Кореї. Небезпечним наслідком глобального економічного й соціального розвитку країн стало також
розповсюдження військового потенціалу в світі, що дозволяє окремим державам панування над іншими країнами своєї цивілізації та свого регіону.
Таким чином, можна констатувати: глобалізація, з одного боку, показала, що світ взаємозалежний, з іншого – загострила комплекс протиріч на міжцивілізаційному та міжетнічному рівнях. Це детермінувало критичне переосмислення глобалізації як етапу розвитку світового співтовариства й активізувало пошук теоретико-концептуальних і прикладних парадигм, що забезпечили б ефективний
процес комунікації між народами.
Говорячи мовою синергетики, сьогодні світ знаходиться у дестабілізованому, ―неврівноваженому
стані‖. Одночасно йде активізація його креативних сил та інтенсивна генерація плюральних версій нового
семантико-аксіологічного змісту, що детермінують фазовий перехід системи (точка біфуркації) до нової
форми її розвитку – діалогізації. Ця форма може приймати варіативний характер, що залежить від цілого
ряду факторів (ступеня відкритості контактуючих сторін, їх економічного, політичного рівня, культурних та
релігійних особливостей, регіонального фактору тощо).
Вихідні орієнтири для осмислення ―діалогічного повороту‖ слід шукати у природі феномена
діалогізації як однієї з форм інтернаціоналізації суспільного життя, сутність якої полягає у розвитку та
зближенні націй і народів. Протягом історії інтернаціоналізація неодноразово змінювала свої форми
(всебічні зв‘язки → співробітництво → інтеграція → глобалізація), кожна з яких відбивала ступінь
зрілості суспільства та цивілізації в цілому. Цей процес носить хвилеподібний характер, реперними
точками при переході від однієї форми до іншої (точки біфуркації) слугували такі катаклізми, як Друга
світова війна, Карибська криза, розпад соціалістичної системи тощо.
Діалогізація не відступає повністю від ідей глобалізації, а бере на озброєння те позитивне, що
було накопичено в її архітектоніці, але в новому змістовому контексті. Її головними принципами є:
усвідомлення єдності та різноманіття світу; визнання своєрідності й самоцінності кожної з культур, а
також полівекторного характеру їх розвитку; толерантне ставлення до Іншого. Ефективність процесу
діалогізації залежить від балансу розвитку та зближення націй і народів. Зменшення ролі одного з
компонентів призводить до перекосів у динаміці міжнаціональної та міжетнічної взаємодії.
Розв‘язання цих протиріч можна досягнути шляхом інституційного регулювання діалоговими процесами з урахуванням національних інтересів.
Переосмислюється стратегія у вирішенні проблеми взаємодії народів. Провідна роль у цьому
процесі надається комунікації, а важливим механізмом її упровадження є діалог на всіх її рівнях.
Транспонуючи теорію діалогістики на матрицю діалогізації, можна концептуалізувати основні умови
діалогічної взаємодії: наявність у комунікантів внутрішньої потреби висловити свою позицію з проблемних питань; готовність сприйняти й оцінити позицію партнера; прагнення до активної взаємодії;
наявність загальної змістової платформи у вирішенні обговорюваної проблеми.
Важливими факторами, що сприяють позитивному діалогу є наявність спільних інтересів та
ціннісних орієнтацій комунікантів. А втім, як можна говорити про продуктивність діалогу між суб‘єктами з
різними світоглядними системами, наприклад, між тоталітарним Сходом та Заходом з його республіканським ідеалом свободи особистості. Сама постановка питання здається проблематичною. Акцент на синтезі
цінностей, що широко поданий у сучасному західному політичному дискурсі [11], на мій погляд, є
утопічним.
До того ж діалог, причому діалог ефективний, між цивілізаціями й народами, що стоять на різних світоглядних позиціях, цілком можливий. Необхідними умовами успіху діалогізації є: опора на загальнолюдські цінності; вільний обмін поглядами та ідеями між людьми та народами; накопичення
критичної маси людей, орієнтованих на міжкультурний діалог; толерантне ставлення до культури Іншого. В архітектоніці діалогізації толерантність повинна стати світоглядним принципом, змістовим
орієнтиром ціннісно-нормативної системи суспільства, перерости в усвідомлення конкретної цілі –
підтримку стабільності у світовому просторі.
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Зазначимо, що феномен толерантності має контекстуальний та еволюційний характер і залежить від ступеня його включення в ціннісно-нормативну систему конкретного суспільства. Примітно,
що вперше в європейській історії проблема толерантності виникла на релігійному рівні, й первісний
зміст терміна був – віротерпимість. Здавалось би, віра повинна породжувати милосердя та терпимість, однак у дійсності релігійна людина може легко впасти у спокусу фанатизму. Історія показала,
що немає нічого більш складного, ніж бути толерантними до людей із іншими релігійними переконаннями.
В основі цього явища лежить уявлення про непогрішимість власних ідей та тверда упевненість
у помилковості інших поглядів. Тобто, цей процес завжди відбувався у постійній опозиції Я–Інший.
Толерантне ставлення до людей, які відрізняються своїми переконаннями і навичками, потребує розуміння, що істина не може бути однозначною – вона багатогранна і, що існують інші думки, які здатні
пролити світло на сутність питання. Необхідне усвідомлення того, що за суто зовнішніми людськими
відмінностями (різний колір шкіри, розріз очей), за різноманіттям поглядів ховається щось більш важливе – належність до людства у цілому. З‘ясовуючи цінності, орієнтації, оцінки, моделі поведінки Іншого, необхідно шукати не те, що роз‘єднує людей, а те, що їх єднає. Лише тоді вони будуть відкритими до процесу діалогізації.
У цьому ракурсі на перший план виходить осмислення цінності культурної різноманітності,
визнання за людиною невідчужуваних прав і свобод, уважне ставлення до Іншого, повага інших поглядів, традицій, стилів, практик релігійного життя без внутрішньої згоди з ними. В умовах демократії
комунікація сприяє встановленню й підтримці плюралістичного балансу духовного життя суспільства,
що забезпечується як самими його членами, так і певними інституціями.
У процесі комунікації слід уникати парадіалогу, як «одного з різновидів квазідіалогічного дискурсу, що характеризується симуляцією й пародіюванням діалогічної логіки розгортання предметної програми комунікації та заміною її набором логічних і прагматичних нісенітниць» [3, 80]. По-суті, парадіалог є формою симуляції діалогу, мовної демагогії, що веде до містифікації реальної логіки
діалогічного процесу.
Отже, криза в системі взаємодії цивілізацій в останнє десятиліття дала поштовх процесу зміни наукової парадигми. На місце глобалізації приходить діалогізація як сучасна форма інтернаціоналізації, що
ґрунтується на комунікативному принципі. Проведений аналіз історико-культурного аспекту феномена
дихотомії Схід–Захід дає можливість осмислити чинники трансформації культурологічних парадигм XX–
XXI ст.
Примітки
1

Термін ―Схід‖ використаний для ідентифікації країн азіатського регіону: Далекого Сходу (Китай, Японія, Корея), Південно-Східної Азії (Індонезія, Малайзія, Таїланд, Філіппіни та ін.), Південної Азії (Бангладеш, Індія, Пакистан, Шрі-Ланка тощо) і
Середнього Сходу (Афганістан, Іран, Туреччина,); під Заходом розуміються країни Європи і США.
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РОЛЬ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ В ПОЛІКУЛЬТУРНІЙ ОСВІТІ КАНАДИ
Мета роботи – дослідити феномен масової культури та його вплив на формування свідомості молоді й на полікультурну освіту в сучасній Канаді. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні компаративного та аналітичного методів
дослідження феномену масової культури та спроби його залучення до освітнього процесу багатонаціонального та багатокультурного суспільства на прикладі Канади. Наукова новизна полягає в аналізі концептуальних та емпіричних досліджень сучасних вітчизняних та канадських авторів щодо впливу масової культури на освітній процес, які не знайшли висвітлення в українському інформаційному середовищі. Висновки. У статті показано, що масова культура може мати більший потенціал для
сприяння процесам досягнення й зміцнення миру; доводиться, що розумне використання масової культури на сайтах і в процесах безперервної освіти, а саме в школах, на роботі і в соціальних мережах, може виявитися дуже дійовим у зміцненні суспільної злагоди в канадських полікультурних умовах; пропонуються деякі конкретні способи спільного користування й обміну елементами масової культури у різноманітних системах безперервної освіти. Зазначається, що оскільки масові культури багаті на
демократичні й егалітаристські елементи в порівнянні з іншими формами культур, активне їх використання у різноманітних освітніх умовах могло б чималою мірою сприяти побудові полікультурного й згуртованого канадського суспільства.
Ключові слова: освіта; масова культура; суспільна згуртованість; безперервна освіта; полікультурна Канада.
Бахов Иван Степанович, доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой иностранной филологии и
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наук, профессор, заведующий кафедрой философии и политологии Межрегиональной Академии управления персоналом
Роль массовой культуры в поликультурном образовании Канады
Цель работы – исследовать феномен массовой культуры и его влияние на формирование сознания молодежи и на
поликультурное образование в современной Канаде. Методология исследования основана на применении сравнительного и
аналитического методов исследования феномена массовой культуры и попытки его использования в образовательном процессе многонационального и поликультурного общества на примере Канады. Научная новизна заключается в анализе концептуальных и эмпирических исследований современных отечественных и канадских авторов о влиянии массовой культуры на образовательный процесс, не нашедшие должного отражения в украинской информационной среде. Выводы. В статье показано,
что массовая культура может иметь больший потенциал для содействия процессам достижения и укрепления мира; показано,
что разумное использование массовой культуры на сайтах и в процессах непрерывного образования, а именно в школах, на
работе и в социальных сетях, может оказаться очень действенным инструментом в укреплении общественного согласия в канадских поликультурных условиях; предлагаются некоторые конкретные способы совместного использования и обмена элементами массовой культуры в различных системах непрерывного образования. Отмечается, что массовые культуры имеют множество демократических и эгалитаристических элементов по сравнению с другими формами культур, активное их
использование в различных образовательных условиях могло бы в значительной степени способствовать построению поликультурного и сплоченного канадского общества.
Ключевые слова: образование; массовая культура; общественная сплоченность; непрерывное образование; поликультурная Канада.
Bakhov Ivan, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, head of the department of foreign philology and
translation of the Interregional Academy of Personnel Management; Holovaty Nikolay, Doctor of Political Sciences, Professor, Head of
the Department of Philosophy and Political Science of the Interregional Academy of Personnel Management
The role of mass culture in the multicultural education of Canada
The purpose of the article is to investigate the mass culture phenomenon and its influence on the development of the youth
consciousness and on the multicultural education in modern Canada. The methodology is based on the use of comparative and
analytical methods in studying mass culture phenomenon and its application in the educational process of multicultural society, basing
on the example of Canada. The scientific novelty lies in the analysis of conceptual and empirical studies of modern Ukrainian and
Canadian authors on the influence of mass culture on the educational process, which is not adequately reflected in the Ukrainian
information environment. Conclusions. The article shows that popular culture can have greater potential in promoting processes on
achieving and consolidating peace; it is shown that the rational use of mass culture on Internet sites and in the processes of lifelong
education, namely in schools, at work and in social networks, can be a very effective tool in strengthening social harmony in Canadian
multicultural conditions; some specific ways of sharing elements of mass culture in various systems of continuous education are
suggested. It is noted that mass cultures have more democratic and egalitarian elements in comparison with other forms of cultures,
and their active use in various educational conditions could greatly contribute to the construction of a multicultural Canadian society.
Key words: education; mass culture; social cohesion; life-long education; multicultural Canada.

Актуальність теми дослідження. Суспільна згуртованість була й залишається однією з ключових проблем різних країн світу. Глобалізація та міжнародна міграція все більше висувають цю проблему на передній план у багатьох сучасних державах, включно з Канадою. У Канаді дехто сприймає
© Бахов І. С., 2019
© Головатий М. Ф., 2019
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несхожі культурні цінності іммігрантів як загрозу суспільній згуртованості. У статті доводиться, що
надання особливого значення елітній, або високій, культурі у різних освітніх умовах і процесах може
зашкодити підтриманню й зміцненню суспільної згуртованості, оскільки ця культурна форма є вельми
витонченою та складною, призначеною для окремих елітних, іноді навіть відособлених груп. Розумне
використання масової культури у різноманітних освітніх умовах і процесах може виявитися дуже
успішним у зміцненні суспільної злагоди у канадському полікультурному суспільстві. Позаяк масова
культура більш доступна за високу культуру, різні народи можуть легше її засвоювати. Цей процес
може полегшувати взаєморозуміння та злагоду у полікультурних соціумах. За інформаційної доби використання масової культури як у формальній, так і неформальній освіті потенційно може виявитися
сприятливим для досягнення й зміцнення суспільної згуртованості й злагоди, особливо у таких
полікультурних країнах, як Канада.
Мета статті полягає в поглибленому дослідженні феномена масової культури та його впливу
на формування свідомості молоді і на полікультурну освіту в сучасній Канаді.
Виклад основного матеріалу. Питання масової культури виступає об´єктом вивчення українських науковців Ж. Денисюк, І. Литовченко І., А. Мельниченко, O. Устименко-Косоріч, А. Тормахової та ін.
[1; 2; 3; 5]. Масова культура, як один з яскравих проявів соціокультурного буття сучасних розвинутих
суспільств, залишається порівняно малодослідженим феноменом з точки зору загальної теорії культури. На думку Ж. Денисюк, поширювані масовою культурою цінності й матеріальні блага, що є
постійно мінливими відповідно до зміни соціокультурної «модної ситуації», багато в чому формують
нову ідентифікаційну культурну модель сучасного індивіда [1, 26]. У цьому плані становить інтерес
концепція Е. Орлової щодо морфологічної будови культури, де можна виділити дві сфери: буденної
культури, яку освоює людина в процесі її загальної соціалізації в середовищі мешкання (насамперед,
у процесах виховання та загальної освіти) та спеціалізованої культури, освоєння якої потребує
спеціальної (професіональної) освіти [4]. Проміжне становище між цими двома сферами посідає масова культура, яка, на думку Л. Флієра, виконує функцію трансляції культурних сенсів від спеціалізованої культури до буденної свідомості людини [7].
Справжній переворот у масовій культурі зробили радіо, кіно, телебачення, інтернет та різні
електронні ігри. Їхній розвиток супроводжували індустріально- комерційним типом виробництва й
розподілом стандартизованих духовних цінностей, охопленням освітою широких верств населення і
зниженням їхнього духовного рівня й запитів.
Водночас можна спостерігати такий парадокс: майже все населення більшості країн світу охоплене навчанням, здобуває освіту, а його культурний рівень не зростає, а часто деградує. Причинами
цього найчастіше є низький рівень самої освіти, яка нав‘язує шаблони з метою отримання спеціальних
знань і дипломів. Важливе значення має і шалений потік інформації та зростання культурних подій,
охопити які, а тим паче, зрозуміти і оцінити пересічна людина просто не в змозі. Тому вона досить часто не сприймає сукупності таких аспектів цієї культури, як власне «культура», «масовість» і «духовні
цінності».
Разом з тим, культура доходить майже до кожного індивідуума й надає йому можливість вибрати ті літературні твори, фільми, передачі і вистави, що вдовольняють його естетичний смак, отже,
сприяє суспільній згуртованості населення, зростанню естетичних та етичних цінностей і прищеплення
їх широкому загалу. У сучасних дослідженнях, присвячених суспільній згуртованості як до вирішального відправного пункту, зазвичай апелюють до Е. Дюркгейма, оскільки він часто пов‘язував свої дослідження в галузі освіти й соціології із суспільною інтеграцією та солідарністю [11]. Його теорія щодо
ролі освіти у соціалізації, досягненні й підтриманні суспільної солідарності й злагоди була і є надзвичайно вагомою й авторитетною для наступних поколінь авторів, які спеціалізуються на проблемах
суспільної згуртованості. На початку ХХІ століття з‘являються більш глибокі дослідження щодо концепції суспільної згуртованості. Так, А. Ґрін, Д. Престон і Д. Янмат [13] резюмували зміст соціальної
згуртованості у різних умовах як: а) спільні норми й цінності; б) почуття спільної самобутності або належності до однієї спільноти; в) почуття наступності й сталості; г) суспільство з інституціями, покликаними розподіляти ризики і забезпечувати загальний добробут; д) справедливий розподіл прав, можливостей, національного багатства й доходу; е) сильне громадянське суспільство і активні громадяни
[13, 5].
Таким чином, спільні цінності є, як видно, дуже важливими в досягненні й зміцненні суспільної
згуртованості в різноманітних умовах, зокрема й у випадку з Канадою.
Останнім часом багато вчених досліджують роль освіти у встановленні миру й запобіганні радикалізації серед людей. Декотрі стверджують, що ознайомлення з культурами інших народів могло б
розширити наші погляди й поліпшити взаєморозуміння, а це, своєю чергою, допомагає нам ставати
"громадянами світу" [17, 5]. Утім, цей процес може виявитися дуже непростим, позаяк сама культура є
надзвичайно складним явищем.
На нашу думку, дуже корисним у зміцненні суспільної згуртованості та злагоди у таких
полікультурних соціумах, як Канада, могло би бути використання сайтів з безперервного навчання для
зустрічей і ознайомлення з різними масовими культурами [9]. Культура є складною сутністю, що включає в себе високу культуру (власне культуру) і низьку культуру (масову культуру), і межа між цими
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двома категоріями є дещо непевною. Як зазначає Д. Вівер, такого роду розмежовування культури у
літературному світі вперше з‘явилося за часів Платона [21].
Висока культура включає, зокрема, традиційні мистецтво, літературу, музику, панівні цінності,
погляди і філософські системи, властиві певним елітним групам. Висока культура безпосередньо
пов‘язана з головними цінностями панівних або елітних груп у тому чи іншому суспільстві. Масова
культура охоплює масові мистецтво, літературу, популярну музику, моду, образи й символи тощо.
Оскільки висока культура, за твердженням А. Джоунза, більш складна й витончена, лише еліти здатні
розуміти її значення й гідно оцінювати [14].
Внаслідок цього багато пересічного люду неспроможні зробити її частиною свого повсякденного життя, не кажучи вже про осіб поза межами цієї специфічної культури. За висловом Р. Скрутона, "…
висока культура у нашій цивілізації містить знання, які набагато важливіші за все, що може бути засвоєне з каналів масової комунікації" [20, 2].
У порівнянні з цим проста, легка й більш приваблива за своїм характером масова культура
може споживатися й засвоюватися людьми різного походження і з різним життєвим досвідом попри
політичні кордони й у всіх країнах світу [14]. Наприклад, балет загалом вважається високою культурою, а гіп-гоп – масовою. Балет має дуже тривалу історію, але він не набув значної популярності серед різних народів. Гіп-гоп відносно молодий, попри те, що є наслідком тривалої афроамериканської
історії музичних жанрів. Незважаючи на своє недавнє виникнення, він легко й органічно вбудувався у
місцеві масові культури в різних куточках світу. Аналогічним чином високою культурою опери насолоджуються здебільшого люди з вишуканими смаками, а от масова музика має світову аудиторію.
Масова культура значною мірою поєднує цінності й відмітні риси різних народів, що слід високо цінувати у нашому все більш конфліктному світі. Для багатьох полікультурних країн, як от Канада,
знання масової культури може допомогти "зламати кригу", що заважає іммігрантам об‘єднатися з
місцевим населенням [10]. Мінус у тому, що панівні суспільно-політичні або філософські погляди й
цінності, що є побічними продуктами культурних цінностей правлячих елітних груп, упродовж всієї
історії розділяли людей. Ці погляди й цінності еліти продовжують використовуватися для придушення
суспільно-політичних і філософських поглядів і цінностей простого народу, відриваючи його від різноманітного й полікультурного світу. Ситуація в Північній Кореї є крайньою формою і яскравим прикладом цього явища.
Масова культура як загалом світська може прийматися різними народами без будь-яких
ускладнень. Прикладами поширення світом масової культури є гра у футбол, звучання музики Майкла
Джексона у віддалених селах Туреччини, перегляд американських мультфільмів в мусульманській частині Китаю, засвоєння і навіть видозміна гіп-гопу місцевою молоддю в Японії, споживання їжі закладів
"Мадональдс" дітьми у будь-якій країні та дублювання й перегляд голівудських касових фільмів в Індонезії. Ці культурні події є складовою частиною явища, що його М. Нусбаум назвав "громадянами
світу", і слугують доказом того, що західна масова культура засвоюється світовою спільнотою [17].
Силу масової культури можна було б використати в канадських умовах шляхом проведення
яких-небудь заохочувальних заходів, зокрема впровадження масових культур іноземних держав у повсякденне життя корінного канадського населення, через освіту, ЗМІ та різноманітні культурні заходи.
Це могло б допомогти корінним канадцям краще розуміти інші народи та їхні масові культури, а отже
створити краще середовище для взаємної терпимості. Як зазначає Р. Аслан, обмін масовою культурою у різноманітні способи є дуже вигідним способом зміни уявлень і поглядів, руйнування бар‘єрів і
зміцнення суспільної злагоди між різними групами у будь-якому соціумі [8].
У полікультурних умовах Канади, де значну частину населення складають іммігранти, наголос
на високій культурі у загальноосвітньому процесі або неформальній освіті може призвести лише до
більшого відчуження й розбрату між масами. Так звана Хартія "квебекських цінносте"‘ та її непопулярність серед іммігрантських груп є відображенням цієї реальності. "Квебекські цінності" можна було
б вважати свого роду високою культурою, що є частиною ціннісних установок правлячих еліт, але не
більшості мешканців. Таким чином, її примусове запровадження могло б викликати тяжкий суспільний
розлад. Колишній прем‘єр Полін Маруа якось критикувала мультикультуралізм, заявивши, що в Англії
вони влаштовують бійки й кидають бомби один в одного через мультикультуралізм, і люди губляться в
такого типу суспільстві [16]. Хоча мультикультуралізму й не бракує критиків, здійснювані в його межах
заходи можуть забезпечити вирішення конфліктів між різними народами.
Те, що П. Маруа сприймає манери релігійного населення Квебеку вбиратися як загрозу для
квебекського секуляризму, не має підстав і є небезпечним. Заходи, що є наслідком такого сприйняття,
можуть призвести лише до фрагментації квебекського полікультурного соціуму. Проблемою, яку слід
усунути, є релігійна висока культура – релігійний екстремізм, – що просочується у свідомість місцевої
молоді, якій бракує належного розуміння масових елементів цих релігійних культур. Масові аспекти
релігійних культур можуть бути вирішальними елементами для зближення різних народів один з одним.
Усе вищезгадане свідчить про те, що потрібно сприяти масовій культурі у своїх процесах безперервного навчання. Втім, як зазначає В. Ренолдз, значення масової культури у студентському житті
здебільшого не береться до уваги як буцімто поверхова й несерйозна попри те, що масова культура
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стає все більш динамічним чинником, що формує самосвідомість індивідів [19]. Для реагування на таке становище й намагання краще зрозуміти взаємозв‘язок між масовою культурою і суспільною злагодою пропонуються такі рекомендації.
По-перше, деякі корисні, цікаві й загальноприйняті елементи різних масових культур могли б
бути включені до формальних загальноосвітніх навчальних програм, а також стати частиною класних
та аудиторних занять. Можна почати з привнесення широко відомих і позитивних елементів західної
масової культури до полікультурної класної кімнати. Найімовірніше, що завдяки глобалізації нові учнііммігранти вже добре ознайомлені з масовою культурою, породженою західною цивілізацією, ще до
свого прибуття до країни перебування. Це, своєю чергою, означає, що якщо ці учні-іммігранти зможуть
знову зустрітися в класі з уже їм знайомим, то це могло б значною мірою посприяти їхньому влиттю в
класний колектив, а також суспільній інтеграції. Як зазначає P. Ґош, наголос на незнайомих аспектах і
поняттях легко може зіпсувати стосунки між учнями, радше ніж їх об‘єднати [12]. Вона вважає
пом‘якшення суперечностей між шкільною культурою й рідною культурою головною метою переосмисленої полікультурної освіти [12]. Масова культура здатна значною мірою сприяти ослабленню цих
суперечностей. Тому школам не слід недооцінювати роль елементів масової культури в навчальному
процесі. Масову культуру іммігрантів можна було б показувати й пояснювати на уроках з точки зору
подібності її елементів аналогічним канадським елементам, а не зосереджувати увагу на їхніх відмінностях або можливих суперечностях. Насправді, як стверджує Д. Піпер, у своїй основі всі культури
подібні. Це більше стосується масової культури, ніж культури елітної, якій властиві складніші або витонченіші смаки й цілі. Крім того, саме з цієї причини ми могли б успішніше уникати суперечливих
елементів у різних масових культурах [18].
Що стосується обміну культурами, то компанія Дісней вже декілька десятиріч знайомить
західну публіку з незахідними масовими культурами. Такого роду творчість можна розглядати як
заміну успадкованих і згасаючих масових культур "комерціалізованою еклектикою" [20, 3]. Однак з іншого боку, цей процес міг би розглядатися також як відродження масових культур шляхом підкреслення й обміну їхніми універсальними елементами. Наприклад, у фільмі "Аладдін", в основу якого покладено арабську народну легенду, молоді західні глядачі можуть насолоджуватися чудовою легендою. У
той самий час вони можуть також знайти багато схожих культурних елементів у її персонажах і сюжетних лініях. Наприклад, джин може здатися схожим на інший надприродний типаж – добру фею. Інший
успішний діснеївський фільм – ―Мулань‖ – був знятий за мотивами китайської легенди і містить чимало
феміністських мотивів, що є невід‘ємними частинами сучасної західної культури. У полікультурних
класах включення такого роду іноземних культурних елементів до навчальних заходів (наприклад,
уроків мистецтва) суттєво допомогло б канадським учням, що належать до груп більшості, сформувати уявлення про те, що прибульці у дійсності не є чужинцями із цілком сторонніми культурами. Учні,
які пов‘язані з такими іншими культурами, також почувалися б розкутіше і невимушеніше, якщо їхню
масову культуру позитивно оцінюють, не зневажають чи принижують під час навчального процесу в
класах, як розмірковував M. Нусбаум [17]. Завдяки такому знайомству з іноземними культурами й
культурами меншин учні навчаться ставитися одне до одного справді з повагою і розумінням. А ці розуміння й повага тягнуть за собою визнання не лише несхожості, але водночас і спільності, не лише
своєї унікальної історії, але й спільних прав, прагнень і проблем [17, 69].
При цьому можна було б підкреслювати масові елементи культури, оскільки цими елементами
можна було б легше обмінюватися і сприймати їх. А завдяки цьому взаємному процесу учні могли б
успішніше досягати злагоди й взаємної довіри, що з часом поширяться на їхні родини й громади, а
врешті-решт– і на суспільство в цілому. Однак, вкрай необхідно уникати неправильного тлумачення
будь-якої масової культури, що могло б призвести тільки до відчуження тих учнів, що належать до цієї
конкретної культури. А втім належне й ретельне ознайомлення з іншою масовою культурою може вимагати від учителя деяких спеціальних знань і навичок. Що стосується навичок, то цей підхід викликає
необхідність у такому типі полікультурної освіти, що включає психологічне, а також культурне
налаштування вчителів у класі, аби спілкування учнів з учителями стало відносно урівноваженим,
діалогічним і чутливим до конкретних потреб учня [12].
По-друге, поза формальною освітою, у повсякденному житті й праці люди також стикаються й
дізнаються, свідомо чи несвідомо, про різноманітні культури. Перший і найбільш прямий контакт між
різними групами людей завжди може відбутися в межах їхніх масових культур. Завдяки цьому контакту
вони більше дізнаються про інших і через нього краще знайомляться одне з одним. Тепер проблема
полягає в тому, як викликати цей позитивний ефект масової культури в рамках безперервного навчання. Роботодавці мають знати про представників різних культур і носіїв різних цінностей у трудових колективах і усвідомлювати свої власні упередження й переконання щодо цих культур і цінностей. Вони
мають також заохочувати персонал до визначення своїх власних упереджень і переконань щодо інших
культур на роботі. Це мало б здійснюватися за допомогою деяких спеціальних підходів на робочих
місцях і за їх межами. Роботодавці могли б поміркувати над здійсненням більшого числа заходів з
культурного обміну після праці. Їм слід намагатися ретельно контролювати обговорення, пов‘язані з
елітною культурою. Одним можливим наслідком такого роду обговорень чи розмов було б виникнення
розбрату між різними працівниками. Натомість роботодавцям і працівникам старшої ланки слід заохо-

12

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 1’2019
чувати весь персонал ділилися здобутками своїх власних масових культур через різноманітні заходи.
При цьому слід ділитися й віддавати належне як подібностям, так і відмінностям. Однак, як гадає
М. Гаммер, це слід робити в конструктивний і зважений спосіб, позаяк зосередження надмірної уваги
на подібностях могло б призвести до "мінімізації", що являє собою ослаблення розуміння й поваги до
культурних відмінностей, у той час як абсолютизація відмінностей може породити "поляризацію" –
швидкий на осуд, нетерпимий умонастрій, за якого до культурних відмінностей з точки зору "ми проти
них" підходять представники як культурно панівної, так і не панівних груп [15, 122]. До стереотипів у
будь-якій формі культури також слід ставитися обережно. Може здаватися, що вони приносять задоволення й радість, але насправді завдають шкоди, тому що породжують помилкові сподівання й судження. Крім того, ключову роль у посиленні суспільної згуртованості міг би відіграти обмін позитивними елементами масової культури за допомогою соціальних мереж. Об‘єктом цього методу могли би
бути головним чином народжені в Канаді групи населення, яким може бракувати знань про культури й
цінності іммігрантів. Телебачення, радіо й різного роду видання мають виділяти більше часу й місця
для знайомства з масовими культурами іммігрантських груп. Від початку своєї діяльності такі нові
соціальні мережі, як Фейсбук, Твіттер, Ютуб тощо вже значною мірою сприяють обміну масовими
культурами світу й цінностями.
Слід зауважити, однак, що, як запевняють П. Янг і С. Адлер, не всі культури "однаково активні". Деякі культури можуть бути більш успішними й краще пристосовуються за інші [22, 37]. Це справедливо й для масової культури. Певні масові культури можуть мати елементи, які могли б призвести
до небезпечних або згубних наслідків. Наприклад, культура викрадання нареченої у мусульманських
країнах є причиною самогубств серед викрадених дівчат, а цей звичай дотепер вважається важливою
частиною окремих національних народних культури. Це форма масової культури, тому що вона поширена серед пересічних мусульман, які, дотримуючись такого звичаю, значною мірою шкодять своїм
співгромадянам, а отже і всьому суспільству. Звичай жіночого обрізання в Африці можна вважати ще
одним подібним прикладом, який дійшов до нашого часу із минулих століть. Таким чином, коли йдеться про будь-яку культуру, слід також бути, крім усього іншого, дуже обережним, тому що не всі культурні елементи є нейтральними. Деякі з цих елементів, як вже зазначалось, можуть виявитися надзвичайно шкідливими для суспільної злагоди і єдності, якщо з ними миритися заради культурного
розмаїття.
Висновки. Суспільна згуртованість, або злагода, продовжує залишатись одним з основних
пріоритетів полікультурних держав світу. У статті доводиться, що спільні цінності можна успішно заохочувати й культивувати шляхом обміну й спільного використання різних культур у формальних і неформальних навчальних умовах. Далі у статті заявляється, що масова культура може мати більший
потенціал для сприяння процесам досягнення й зміцнення миру. Виходячи з таких припущень, доводиться, що розумне використання масової культури на сайтах і в процесах безперервної освіти, а саме в школах, на роботі і в соціальних мережах, може виявитися дуже дійовим у зміцненні суспільної
злагоди в канадських полікультурних умовах. Пропонуються деякі конкретні способи спільного користування та обміну елементами масової культури в різноманітних системах безперервної освіти.
Наголошується на важливості ролей масової культури в ініціативах щодо досягнення миру, особливо
в освіті. Через те, що масові культури багаті на демократичні й егалітаристські елементи у порівнянні з
іншими формами культур, активне їх використання в різноманітних освітніх умовах могло б чималою
мірою сприяти побудові полікультурного й згуртованого канадського суспільства.
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ТРАДИЦІЇ КРІЗЬ МЕТОДОЛОГІЧНЕ СКЛО ФОРСАЙТУ
(частина І : обґрунтування)
Мета дослідження – обґрунтування можливості застосування методології Форсайту для збереження традицій як важливого елемента нематеріальної культурної спадщини. Враховуючи міждисциплінарний характер проблеми, методологія дослідження ґрунтується на комплексно-інтегративному поєднанні теоретичних підходів низки наук, зокрема культурології, публічного управління, а також загальнонаукових методів системного аналізу, синтезу, абстрагування, узагальнення і под. Наукова
новизна пов‘язана зі спробою окреслення теоретичних і практичних аспектів важливості методології Форсайту для збереження
традицій з проекцію на практичні заходи держави у цій сфері. Висновки. Розрив між традиціоналістськими і новаторськими
соціокультурними настановами зростатиме і надалі, провокуючи нові виклики, на які повинні дієво реагувати не стільки культурні спільноти, скільки державні органи та наукове співтовариство. Позаяк вони більше інших суспільних інституцій розуміють
важливість збереження традицій як підґрунтя культурного розмаїття та сформованих на їх основі колективних ідентичностей.
Вирішення проблем зв‘язку традицій і новацій є важливим завданням будь-якого суспільства та дедалі частіше проектується у
сферу прогнозування їх майбутнього поєднання з метою визначення і творення макету найбільш прийнятного майбутнього та
убезпечення національної культури від можливих внутрішніх і зовнішніх катастроф. Тому дослідження можливості застосування
методології Форсайту в соціокультурній сфері є актуальним напрямом досліджень для української науки, що проектується у
практичну площину діяльності держави, зокрема з визначення пріоритетів культурної політики.
Ключові слова: традиції; трансформації; новації; культура; методологія Форсайту.
Вильчинская Ирина Юрьевна, доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой журналистики и
международных отношений Киевского университета культуры; Биркович Татьяна Ивановна, доктор наук по государственному управлению, профессор, профессор Киевского университета культуры
Традиции сквозь методологическое стекло форсайта (часть I (обоснование))
Цель исследования – обоснование возможности применения методологии Форсайта для сохранения традиций как
важного элемента нематериального культурного наследия. Учитывая междисциплинарный характер проблемы, методология
исследования основывается на комплексно-интегративном сочетании теоретических подходов ряда наук, в частности культурологии, публичного управления, а также общенаучных методов системного анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения и
т.д. Научная новизна связана с попыткой определения теоретических и практических аспектов важности методологии Форсайта для сохранения традиций с проекцией на практические меры государства в этой сфере. Выводы. Разрыв между традиционалистскими и новаторскими социокультурными установками будет расти и дальше, провоцируя новые вызовы, на которые
должны действенно реагировать не столько культурные сообщества, сколько государственные органы и научное общество.
Поскольку они больше других общественных институтов понимают важность сохранения традиций как основы культурного
разнообразия и сформированных на их основе коллективных идентичностей. Решение проблем взаимосвязи традиций и новаций является важной задачей любого общества и все чаще проецируется в сферу прогнозирования их будущего сочетания с
целью определения и создания макета наиболее приемлемого будущего и обеспечения безопасности национальной культуры
от возможных внутренних и внешних катастроф. Поэтому исследование возможности применения методологии Форсайта в
социокультурной сфере является актуальным направлением исследований для украинской науки, проектируемого в практическую плоскость деятельности государства, в частности по определению приоритетов культурной политики.
Ключевые слова: традиции; трансформации; новации; культура; методология Форсайта.
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Traditional cross methodological forward glass (part I: justification)
The purpose of the article is to substantiate the feasibility of using the Forsyth methodology to preserve traditions as an important element of the intangible cultural heritage. Given the interdisciplinary nature of the problem, the methodology of the study is
based on the complex-integrative combination of theoretical approaches of a number of sciences, in particular, cultural studies, public
administration, as well as general scientific methods of system analysis, synthesis, abstraction, generalization, and sub. Scientific novelty is connected with an attempt to outline theoretical and practical aspects of the importance of Forsyth's methodology in preserving
the traditions from the projection into practical measures of the state in this sphere. Conclusions. The gap between traditionalist and
innovative socio-cultural guidelines will continue to grow, provoking new challenges, which not only the cultural community but also the
state authorities and the scientific community must respond effectively to. As they are more social institutions, they understand the importance of preserving traditions as the basis of cultural diversity and the collective identities formed on their basis. Addressing the problems of communication between traditions and innovations is an important task of any society and is increasingly being projected into
the field of prediction of their future combination in order to identify and create a mockup of the most acceptable future and to safeguard
the national culture from possible internal and external disasters. Therefore, the study of the feasibility of using Forsyte's methodology in
the socio-cultural field is an actual direction of research for Ukrainian science, which is projected into the practical sphere of state activity, in particular, to determine the priorities of cultural policy.
Key words: traditions; transformations; innovations; culture; Forsyth methodology.
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Актуальність теми дослідження. У першій частині публікації обґрунтовано важливість прогнозування (методології Форсайту) у сфері збереження культурних традицій як важливого елемента нематеріальної культурної спадщини, що й визначає мету нашого дослідження.
Україна протягом багатьох століть сформувала величезний творчий потенціал, створила багату культурну спадщину, яка надихає українців, і не тільки, у всьому світі. Якщо говорити про культурну
спадщину взагалі, то вона включає низку матеріальних культурних здобутків, невідчутні форми культурного вираження і природного довкілля, яке було збережене і передавалося як спадок з роду в рід.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону культурної спадщини», культурна спадщина –
це сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об‘єктів культурної спадщини [13].
Форсайт розуміється сучасними дослідниками як систематичні спроби оцінити довгострокові
перспективи науки, технологій, економіки й суспільства з метою визначення стратегічних напрямів досліджень і нових технологій, здатних принести суспільству найбільші соціально-економічні зиски [17].
Методи Форсайту дають змогу оцінити окремі частини і в цілому українську індивідуальну та
колективну пам'ять, забезпечуючи ретроспективу минулих здобутків, відображених у поточній ідентичності, та її збереження і трансформації у майбутньому.
Методи Форсайту останніми роками широко поширені у виробленні політики у низці європейських країн як на державному, так і на регіональному рівні (т. зв. регіональне передбачення). При цьому
національні команди «сценаристів» об‘єднані у відповідну мережу. Збором матеріалів про діяльність
Foresight у світовому контексті займається Європейський проект прогнозування. Існує низка неєвропейських аналітичних центрів перспективних досліджень, наприклад, Strategic Foresight Group. Останніми роками форсайт дедалі активніше з економічно-політичної проникає у в інші сфери суспільного
життя, зокрема в соціокультурну, розширюючи горизонти свого застосування, що й актуалізує його
розвідки в цьому напрямі.
Стан наукової розробки. Наукові дослідження методології Форсайту (далі – форсайту) та його
значення для суспільств – не нова тема в зарубіжній науці, що пов‘язано з його активною розробкою і
запровадженням для прогнозування економічного та політичного розвитку приблизно у середині ХХ
століття. Хоча на той час вона ще не здобула свого «наукового» оформлення та й сьогодні перебуває
на стадії розробки з урахуванням активного проникнення в інші сфери суспільного життя.
У зарубіжній науці методологією Форсайту цікавляться Л. Джорджиу [24], А. Цвек, А. Браун,
С.Рийкерс-Дефрасне [21], С. Серьогіна, І. Баришев [16], М. Боков [3], Н. Шелюбська [23], О. Соколов
[18], С. Смірнов [17], Р. Поппер [12], Л. Гохберг [4], М. Бассей [2], Дж. Мартіно [8].
В українській науці останнім часом активізувалися наукові дослідження форсайту, зокрема у
працях Л. Федулової [18], М. Капіноса [5]. Однак, враховуючи його початкову економічну спрямованість, найбільш комплексною на сьогодні є робота 2015 р. і 2016 р. наукового колективу під керівництвом М. Згуровського щодо форсайту розвитку економіки України [20]. Водночас з‘являються розвідки про значення форсайту в соціокультурній сфері: Т. Семигіна [15], О. Рудакевич, В. Біскуп [14],
Л.Шевченко [22], В. Пекар, Є. Пєстєрніков [11] та ін.
В інформаційному просторі представлена низка журналів відповідного спрямування, зокрема в
Україні: «Економіка і прогнозування», на пострадянському просторі: «Форсайт», «Інвест-форсайт».
Соціальну спрямованість мають видання «Foresight и STI Governance», «Антропологічний форсайт»
та ін.
Виклад основного матеріалу. Наразі дедалі частіше сучасні суспільства зіштовхуються з позицією, що більшість будь-яких нововведень, як і їх значення для життя людини, пов‘язують насамперед
з новаціями науково-технологічного та інформаційно-комунікативного характеру (що, утім, не дивно
для інформаційного суспільства), почасти забуваючи про їх соціокультурну складову. Проте на
сьогодні дедалі очевиднішим стає той факт, що ні технологічні, ні соціокультурні новації не можуть
існувати один без одного, тільки в єдності своїх складових вони можуть забезпечити майже всі трансформаційні зміни у суспільстві. Відтак, дослідження їх взаємозв‘язку, особливо у контексті значення
культурних традицій суспільства з проекцію на необхідність їх збереження та визначення практичних
дій держави у цьому напрямі є актуальним напрямом комплексних наукових досліджень в Україні.
Саме поняття соціокультурні трансформації складається з двох змістовних компонентів –
соціальних та культурних трансформацій, тобто змін. При цьому дослідники зазначають, що під поняттям соціальна зміна насамперед варто розуміти трансформації, які стосуються всіх аспектів побутування людей та організації соціуму, які водночас можуть проявлятися, як на індивідуальному, так і на
суспільному рівнях. Таке розуміння соціальних змін дає змогу враховувати і суб‘єктивні внутрішньо
психологічні, й об‘єктивні соціально-політичні, економічні та культурні складові трансформацій. Тому
поняття «соціальні трансформації» охоплює будь-які зміни у соціальних структурах, виникнення нових
соціальних груп, а також форм їх взаємодії і поведінки, а також зміни у їх практичному функціонуванні.
Водночас, будь-яка соціальна зміна призводить до трансформацій у сфері культури, яка, з одного боку, охоплює низку практик, зокрема художню культуру, масове мистецтво, освіту тощо, а з іншого – є відображенням ціннісно-ментальних і духовних запитів індивідів, які її розбудовують
відповідно то тих завдань, які стоять перед конкретним суспільством з урахуванням історикополітичних і економічних преференцій. Останні є своєрідним базисом, який допомагає реалізовувати
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духовно-ціннісні запити. Так відбувається зворотній процес, коли економіка і політика визначають
соціальне і культурне життя населення відповідного національно-державного утворення.
У свою чергу, зміни в соціальній сфері й культурі призводять до змін у економічній, політичній
та іншій сферах. Так, загальновідомо, що в низці країн почасти насильницька модернізації, яку часто
використовують як синонім поняття «соціокультурні зміни», зокрема у формі впровадження соціальних
і політичних інституцій, характерних для західної традиції, часто оберталася національною катастрофою і тривалими соціальними негараздами, як наголошує Я. Келлер [6].
До національно-соціальних катастроф можна віднести насамперед індивідуально-психологічні
проблеми, пов‘язані з порушеннями у ретрансляції традиційного досвіду, який відображається у
відповідних усталених упродовж не одного тисячоліття історичного розвитку соціально-культурних
практиках та сформованих на їх основі національно-культурних ідентичностях, а також елементах
нематеріальної культури. Особливістю останніх є здатність проявлятися не на матеріальноорганізаційному рівні, а насамперед на когнітивному - інтелектуально-емоційному, духовному. Це слугує своєрідною гарантією забезпечення психологічного комфорту членів суспільства через відчуття
захищеності й причетності до колективної спільності за рахунок інтеракції. Остання, за теорією
соціальної дії Т. Парсонса, має два спрямування: перше – мотиваційне – пов‘язане з прагненням
індивіда задовольнити свої потреби, а друге – ціннісне – з почасти підсвідомим бажанням дотримуватися певних норм і стандартів, характерних для соціокультурної спільності, до якої він належить. Отже, така взаємозалежність всіх суспільних складових є очевидною, не потребує додаткового пояснення, однак потребує постійного врахування у розбудові будь-якого суспільства.
Загалом основними складовими нематеріальної культури, які фактично проектуються в усі
площини соціокультурного життя – школу, сім‘ю, ідеологію, художню культуру, політико-правові приписи, норми поведінки і под. – є традиції та низка пов‘язаних з ними соціокультурних компонентів – звичаїв, ритуалів тощо.
Як зазначає сучасний російський дослідник Е. Паїн, «у сьогоднішній, оновленій теорії модернізації на зміну антитрадиціоналістським рефлексіям прийшли уявлення про модернізаційний потенціал традицій. Суть цих уявлень у тому, що органічне прийняття товариством інноваційних економічних технологій можливе лише в разі, якщо інновації виростають з традицій» [10].
Суголосною є позиція іншого російського автора К. Костюка, який з цього приводу зазначає, що
зв'язка традиція–модернізація є елементом класичної європейської моделі розвитку. Модернізація
мислиться у цій моделі як інноваційний процес на основі традицій, які є усталеним підґрунтям суспільства. Модернізація не скасовує і не деформує традицію, а поступово реформує її. Традиція, в свою
чергу, не блокує модернізацію, а обмежує її, пристосовуючи до існуючих відносин, і повільно пристосовується сама. Як приклад ідеальної у цьому відношенні країни дослідник наводить Англію XVIII–XIX
ст. – традиційну, стриману, педантичну, яка водночас раніше всіх інших країн стала індустріалізованою і найбільш інноваційною, порівняно з іншими країнами [7].
Загалом уся історія еволюційного розвитку людства – це боротьба нового зі старим, новацій з
традицією, змін із стабільністю тощо. Тому в основі будь-яких інноваційно-трансформаційних прагнень
– стимулювання соціокультурної динаміки суспільства через створення та реалізацію потенціалу новацій на основі використання потенціалу традицій. Тому такі фактично системоутворюючі характеристики традицій як найважливішої складової нематеріальної культури стали підставами для віднесення
їх до нематеріальної культурної спадщини, яка потребує збереження, зокрема активних цілеспрямованих дій щодо їх підтримки з боку державних інституцій.
Гармонійне співіснування традицій та новацій – найкраща гарантія не лише збереження етнокультурного товариства як такого, а й запорука його розвитку, оскільки традиція утримує в собі весь
накопичений і стереотипізований в історичній ретроспективі соціокультурний досвід. При цьому незаперечним також є той факт, що сучасна культура, дедалі більше орієнтуючись на новації, активно
намагається «відірватися» від традиційних підвалин, провокуючи своєрідний конфлікт інтересів, боротьбу нового зі старим і под.
Зв'язок трансформацій традиційної культури з новаціями викликав до життя поняття «сталий
розвиток» («sustainable development»), який розуміється як динамічний, інтенсивний, варіабельний
розвиток світової цивілізації. «Мінливість, а не сталість повинна бути провідною характеристикою поведінки соціуму, оскільки саме вона визначає здатність системи до самовідновлення і самоконтролю»
[1, 95], – справедливо констатує білоруська дослідниця В. Анохіна. При цьому новації наче перебувають на межі культури: винесені саме традиціями назустріч середовищу, вони подають іманентно притаманним патернам культури (А. Крьобер) необхідні відомості про всі зміни зовнішнього середовища.
Семантично близькими до розуміння патернів культури є поняття центральна зона культури (Е. Шилз),
культурні константи (Ф. Клакхтон), скріпи (Л. Гришаєва), прецедентні феномени (Ю. Караулов), культурні стандарти (А. Томас) і под., які є універсальними культурними дефініціями, що відповідають за
збереження цілісності культури, водночас забезпечуючи її принципову відмінність від інших культур.
При цьому, як наголошують дослідники, інноваційні суспільства набагато більше потребують
регулятивно-нормативного впливу культурних традицій, ніж власне традиційні (доіндустріальні),
оскільки в останніх характер соціальних змін не настільки яскраво виражений, а їх динаміка порівняно
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досить низька. Це не потребує значної ресурсної бази у вигляді адаптивних механізмів, які мають
здатність забезпечити умови пристосування культури до зовнішніх і почасти внутрішніх викликів.
Високою мірою гармонії між традиціями і новаціями характеризуються суспільства, в яких
трансформаційні зміни можна охарактеризувати як органічний процес. Країни, в яких цього не відбулося, характеризуються досить складними відносинами між традиціями та новаціями, що часто, як ми
вже зазначали вище, призводить до численних конфліктів майже у всіх сферах життєдіяльності суспільства та провокує явище, відоме як криза культури. Це явище найбільше характерне для XX-XXI
ст., на які випало найбільше конфліктів між ціннісно-духовними ідеалами і суспільними реаліями, що
призводить насамперед до деструктивних зрушень у свідомості людини. Нігілізм, агресія, соціальна
апатія, депривації, які Д. Хебб пов‘язує з біологічно повноцінним, але психічно недостатнім середовищем, що докорінно впливає на мотивацію і бажання людини впроваджувати новації і вирішувати
проблеми, і под. – це антропологічні наслідки кризи культури. Недарма Й. Рандерс у доповіді для
Римського клубу «2052: глобальний прогноз на наступні 40 років» наголошує, що людство крокує шляхом руйнації. У майбутньому дослідник прогнозує уповільнення економічного зростання, що провокуватиме зростання безробіття, соціальні конфлікти, поглиблення соціальної нерівності. Найбільша небезпека в тому, на думку дослідника, що поширення цих здебільшого соціальних проблем
відбуватиметься спонтанно, за непередбачуваним сценарієм, та за деякий час набуде екстремального характеру, що становитиме масштабну загрозу для розвинених країн [9].
Так втрата традиційної культурної ідентичності, спрямованість її у деструктивне русло спонукає людину шукати нове підґрунтя для формування нової ідентичності, здатної вистояти під тиском
інших культурних цінностей, а водночас відшукати антропологічну альтернативу – нове розуміння людини навзаєм конструктам і концептам минулих епох [17, 15].
Отже, традиції втримують здатність до ефективних трансформацій і саме завдяки цій якості
вони можуть успішно проявлятися в сучасності. При цьому розрив між традиціоналістськими і новаторськими соціокультурними настановами зростатиме і надалі, провокуючи не лише нові трансформації, а й виклики, на які повинні дієво реагувати не стільки культурні спільноти, скільки державні органи та наукове товариство, які більше інших суспільних інституцій розуміють важливість збереження
традицій як підґрунтя культурного розмаїття та сформованих на їх основі колективних ідентичностей.
Тому вирішення проблем зв‘язку традицій і новацій, на нашу думку, є важливим завданням будь-якого
суспільства та дедалі частіше проектується у сферу прогнозування їх майбутнього поєднання з метою не тільки визначення і творення макету найбільш прийнятного майбутнього, а й з метою убезпечення національної культури від можливих внутрішніх і зовнішніх негараздів. Тим більше, як констатує
російський антрополог-футуролог В. Смирнов, майбутнє не може бути прямим продовженням минулого, оскільки за нього конкурують різні спільноти, які водночас мають свої цілі, які суттєво відрізняються. Відтак майбутнє залежить від цілеспрямованих і погоджених дій, які можуть забезпечити дійову
боротьбу за нього з урахуванням тих пріоритетів, які найбільше відповідають цілям конкретної етнонаціональної спільноти. Водночас у стані конкуренції між спільнотами саме ми – сучасники –
відповідальні за збереження етнокультурної ідентичності для майбутніх поколінь.
Основне завдання кожної країни - збереження національних традицій, системи освіти, особливостей етнічної, національної, гендерної свідомості та самоусвідомлення, а також передання майбутнім поколінням всіх духовних і інтелектуальних надбань, які дедалі жорстокіше трансформуються
під різновекторним впливом низки новацій. Тому зрозуміло, що без цілеспрямованих кроків держави,
особливо у контексті розробки культурної політики у цьому напрямі, яка неможлива без визначення і
прогнозування майбутнього, вивести країни на нову орбіту цивілізаційного розвитку сьогодні неможливо. Тому дослідження можливості застосування методології Форсайту в соціокультурній сфері є актуальним напрямом досліджень для української науки, що проектується у практичну площину діяльності держави, зокрема визначення пріоритетів культурної політики.
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РЕЦЕПЦІЯ «PEROLA BAROCCA» (ДИВОВИЖНА ПЕРЛИНА)
В СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ
Метою дослідження є розгляд сучасних рецепцій барочної культури в українських мистецьких практиках у
взаємозв‘язку і перетині культур різних епох. Одним із варіантів такого зв‘язку культур є рецепція. Методологію дослідження
становлять теоретико-інтерпретаційні моделі аналізу, метод моделювання світоглядних характеристик барокової чуттєвості в
сучасних рецепціях (теоретичних і культурно-мистецьких). Наукова новизна полягає у розгляді проектної діяльності «Open
Opera Ukraine» (вистава «Дідона та Еней» Г. Перселла), у розкритті актуальності барокових рецепцій в сучасному культуротоворчому процесі. Для сучасної реконструкції композиторського задуму і барокової постановочної естетики автори проекту застосували метод історично поінформованого виконавства. Естетично-просвітницька й етична функції в цьому проекті нероздільні. Осягнення геніального музичного твору, унікально поєднаного зі словом про нього, посилює його сутність як
дивовижної перлини – «perolabarocca». Висновки. Рецепція культури «золотої аури» великих епох (Бароко) сприяє відновленню культурної ідентичності, застерігає від полікультурної фрагментарності, створює умови для налагодження зв‘язків між культурними епохами. Мистецтво – це певний простір в цілісному полі культури. Окремі його види взаємодіють із соціокультурним
середовищем. Як цілісна система вони історично мінливі, еволюціонують під впливом різних культурно-історичних факторів.
Розвиток і поширення сучасних інформаційних технологій не тільки викликає до життя нові види і жанри мистецтва, а й безпосередньо впливає на процес творення й реалізації художніх творів, на характер їх сприйняття широкою аудиторією. Усвідомлення того, що сучасна людина втрачає цілісність, зазнають руйнації традиційні форми мистецтва, спонукає звернутись до
культури бароко. Естетика бароко ремінісцентно перетворюється на один із визначальних маркерів масової культури.
Ключові слова: рецепція Бароко; «perola barocca»; розрив; сучасна мистецька практика; культурно-мистецький проект; сучасна опера; музично-театральне видовище.
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Рецепция «perola barocca» (удивительная жемчужина) в современном художественном пространстве Украины
Целью исследования является рассмотрение современных рецепций барочной культуры в украинских художественных практиках во взаимосвязи и пересечении культур разных эпох. Одним из вариантов такой связи культур является рецепция. Методологию исследования составляют теоретико-интерпретационные модели анализа, метод моделирования мировоззренческих характеристик барочной чувственности в современных рецепциях (теоретических и культурных). Научная
новизна заключается в рассмотрении проектной деятельности «Open Opera Ukraine» (спектакль «Дидона и Эней» Г. Перселла), в раскрытии актуальности барочных рецепций в современном культуротоворчому процессе. Для современной реконструкции композиторского замысла и барочной постановочной эстетики авторы проекта применили метод исторически информированного исполнительства. Эстетически-просветительская и этическая функции в этом проекте неразделимы. Постижение
гениального музыкального произведения, уникально объединенного со словом о нем, усиливает его сущность как удивительной жемчужины - «perolabarocca». Выводы. Рецепция культуры «золотой ауры» великих эпох (Барокко) способствует восстановлению культурной идентичности, предостерегает от поликультурной фрагментарности, создает условия для налаживания
связей между культурными эпохами. Искусство - это определенное пространство в целостном поле культуры. Отдельные его
виды взаимодействуют с социокультурной средой. Как целостная система они исторически изменчивы, эволюционируют под
воздействием различных культурно-исторических факторов. Развитие и распространение современных информационных технологий не только вызывает к жизни новые виды и жанры искусства, но и непосредственно влияет на процесс создания и реализации художественных произведений, на характер их восприятия широкой аудиторией. Осознание того, что современный
человек теряет целостность, разрушаются традиционные формы искусства, и побуждает обратиться к культуре барокко. Эстетика барокко реминисцентно превращается в один из основных маркеров массовой культуры.
Ключевые слова: рецепция Барокко; «perola barocca»; разрыв; современная художественная практика; культурнохудожественный проект; современная опера; музыкально-театральное зрелище.
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and Methodical Work of the Kiev National University of Culture and Arts; Krivosheya Tatyana, doctor of cultural studies, acting Professor of the National Music Academy of Ukraine named after P.I.Tchaikovsky
Reception "perola barocca" (amazing pearl) in the modern artistic space of Ukraine
The purpose of the article is to consider contemporary Baroque receptions in Ukrainian artistic practices in the interconnection and intersection of cultures of different epochs. One of the options for such a connection of cultures is the reception. The methodology of the research consists of theoretical and interpretive models of analysis, the method of modeling the world-view characteristics
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of baroque sensuality in modern receptions (theoretical and cultural). The scientific novelty consists in the consideration of the project
activity "Open Opera Ukraine" (performance "Didon and Aeneas" G. Purcell), in the disclosure of the relevance of baroque receptions in
the modern process of growth. For the modern reconstruction of the composer's conception and baroque stage aesthetics, the authors
of the project used the method of historically informed performance. The aesthetic-educational and ethical functions in this project are
inseparable. The comprehension of a genius musical work, uniquely combined with the word about him, strengthens his essence as an
amazing pearl - "perola barocca". Conclusions. The reception of the culture of the "golden aura" of the great epochs (Baroque) contributes to the restoration of cultural identity, warns against multicultural fragmentation, creates conditions for the establishment of links
between cultural epochs. Art is a definite space in the holistic field of culture. Some of its species interact with the sociocultural environment. As a holistic system, they are historically volatile, evolving under the influence of various cultural and historical factors. The development and dissemination of modern information technologies not only brings to life new kinds and genres of art but also directly influences the process of creation and implementation of works of art, the nature of their perception by a wide audience. Awareness of the
fact that modern man loses integrity, the traditional forms of art are destroyed and encourages us to turn to the baroque culture. Baroque aesthetics reminiscently turns into one of the main markers of mass culture.
Key words: Baroque reception; ―perola barocca‖; gap; modern art practice; cultural and art project; modern opera; musical
and theatrical performance.

Актуальність теми дослідження. Теоретичні рефлексії сучасних художніх процесів і явищ все
частіше зосереджуються на питанні зв‘язку і перетину культур. Минуле-сучасне-майбутнє вибудовується як драма (дія, дійство) налагодження нових перетинів між часами і культурами. Така ситуація
свідчить, що нинішня (чи то пост-постмодерна?) культура так і не сформувалась як цілісність. «Культури Європи (Античність, Середньовіччя, Новий час), Азії та Америки» «тиснуться» в одній свідомості:
їх ніяк не можливо розташувати по «висхідній» лінії <…> єдиного «торованого шляху» розвитку людства [9, 38].
Як відповідь на таку полікультурну «тисняву» спів-часовості сприймається осмислення культурної вертикалі і культурної горизонталі у дискурсивних моделях ризоми (за Ж. Дельозом і
Ф. Гваттарі) як трансформованої реальності, реальності-трансформера, у якій нинішнє (сьогодення)
пов‘язує окремі культурні епохи й феномени у «великому часі» (М. Бахтін). У такому ж сенсі слід
сприймати й концепцію футурошоку А. Тоффлера, засновану на ідеї проектування майбутнього в категоріях минулого-сучасного (такий собі «Futur antérieur» в культурі). Фантоми майбутнього, які виникають у процесі такого конструювання, мають «створювати повноцінне життя й здорову психосферу
для цивілізації, яка постане завтра» [10, с. 492], тобто після третьої хвилі.
Метою дослідження є розгляд сучасних рецепції барочної культури в українських мистецьких
практиках у взаємозв‘язку і перетині культур різних епох. Одним із варіантів такого зв‘язку культур є
рецепція.
Наукова новизна полягає у розгляді проектної діяльності «Open Opera Ukraine» (вистава
«Дідона та Еней» Г. Перселла), у розкритті актуальності барокових рецепцій в сучасному культуротоворчому процесі. Для сучасної реконструкції композиторського задуму і барокової постановочної естетики автори проекту застосували метод історично поінформованого виконавства. Естетичнопросвітницька й етична функції в цьому проекті нероздільні. Осягнення геніального музичного твору,
унікально поєднаного зі словом про нього, посилює його сутність як дивовижної перлини –
«perolabarocca».
Стан наукової розробки проблеми. Тенденції до актуалізації стилю бароко спостерігаються в
теоретичних працях. Зокрема, про «успадковані» ознаки бароко, навіть про «необароко» в культурі
кінця ХХ – початку ХХІ століть писали О. Калаберезе [13], М. Липовецький [8], Г. Яусс [14] та ін. Барокове світовідчуття в сучасній культурі досліджували В. Беньямін «Походження німецької барочної
драми» (1928) [2], В. Шкловський [12], Д.Чижевський [11].
Виклад основного матеріалу. Моделювання одночасся – це варіант сучасного гуманітарного
проекту, зосередженого на культивуванні життєво необхідного почуття приналежності, виробленні
настанови на спільність (на противагу самотності «людини модерну»). Проектувальник потрапляє в
ситуацію, коли перед ним постає магічний кристал певної візуалізації непередбачуваних культурних
варіацій без обмежень щодо їх вибору. Утім, механодетермінізму протистоїть нова, антропоцентрична
чи антропозберігаюча концепція, згідно з якою культура стає елементом архетипного конструювання
форм, а форма має бути культурно й генетично виведена аналогічним шляхом.
Одним із варіантів «зв‘язку», перетину культур є рецепція, яка ще не набула конкретного, науково обґрунтованого культурологічного визначення. З нашого погляду, її дослідження потребує вироблення необхідного методологічного ґрунту для визначення сутності сучасних культурних зв‘язків, запозичень, актуалізацій, ремінісценцій, алюзій тощо. Таких досліджень ще не багато в культурології.
Водночас, актуальна проблема рецепції культури бароко в сучасній мистецькій практиці спонукає
розглянути головні «мотиви» моделі буттєвості мистецтва.
Мистецтво (художня культура) – це певний простір у цілісному полі культури. Окремі його види
активно взаємодіють із соціокультурним середовищем. Вони історично мінливі, еволюціонують під
впливом різних культурно-історичних факторів. На відміну від попередніх епох, коли головною ознакою мистецтва вважали не його функціональність, а естетичність, протягом ХХ століття увиразнилась
тенденція до надання художній культурі позаестетичних функцій, переважно комерційного характеру.
Науково-технічна революція, розпочавшись у другій половині ХХ століття, з часом видозмінюючись як інформаційна, а згодом – як електронна, трансформується сьогодні в «нанореволюцію».
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Це не тільки викликає до життя нові види і жанри мистецтва, а й безпосередньо впливає на процес
творення й реалізації художніх творів, на характер їх сприйняття широкою аудиторією.
Сьогодні наукове мислення поширюється й у сферах художньої творчості. Мистецтво і його
концептуальні рефлексії становлять тепер певну цілісність. Як іронічно зауважив Славой Жижек, сучасні митці вже просто не мають права удавати із себе наївних художників, які запевняють, що творять з натхнення, що роблять те, що роблять, а інші нехай інтерпретують. Тепер кожен митець має
бути водночас й інтерпретатором [5]. Отже, образи предметного середовища все більше ускладнюються внаслідок того, що втілюють напружений той драматизм, якого сповнені інші сфери суспільного
життя: політична, ідеологічна, соціокультурна. Навіть культура стає небезпечною через негативний
вплив мас-медіа і формування тотального, всеохоплюючого комунікативного простору. Певну небезпеку містить і віртуальна реальність, яка ніби заспокоює, створює відчуття затишку, надає можливість
віднайти свою екологічну нішу, але кіборги-мутанти сягають надлюдських, нереальних конфігурацій,
які не мають відповідних предметних форм у культурі. Новітні технології сприяють уніфікації, а згодом
і глобалізації процесів художньої творчості як такої.
Водночас, необхідно звернути увагу і на поширення нових форматів «споживання» художньої
продукції, виведення її на глобальний культурно-художній ринок. Теоретики постмодернізму стверджують, що цілеспрямоване стимулювання процесів споживання сприймається вже як певна катастрофа. У контексті таких суперечностей актуалізується проблема рецепції культури Іншого як постійного відродження у часопросторі культури «золотої аури» великих епох і художніх стилів, мистецьке
«відтворення» яких сприяє відновленню рівноваги й ідентичності. Європейський досвід лише зовні
видається невидимим. Однак саме художні тенденції кінця ХХ – початку ХХІ століть переконують, що
цей європейський культурний досвід у поєднанні з українським духовним потенціалом становлять основу для формування культурної ідентичності. Тому нині все більшого поширення набуває думка про
наявність двох видів культурної рецепції – явної і прихованої. Якщо перша (явна) виявляє себе переважно як безпосередня реакція на явища світової (європейської) культури, то друга (прихована) постає як сприйняття цього досвіду на ґрунті своєї культури.
Усвідомлення того, що людина нашого часу втрачає цілісність, що зазнають руйнації звичні
форми мистецтва, спонукає звернутись до культури бароко – культури «початку нового століття».
Відображаючи крах ренесансних ідеалів і віри в людину та її можливості, цей великий стиль (ХVІ ст.)
впливав на творчість митців класицизму, рококо, він приховано і відверто постає в мистецьких новаціях модерністів і постмодерністів. Таке широке звернення до бароко, від самого початку його виникнення, можна пояснювати, услід за французьким мистецтвознавцем Фредериком Дасса, універсальною, позачасовою цінністю цього стилю: «Його ознаки виявляються в деяких творах мистецтва,
починаючи від первісного суспільства, і аж до наших днів. Барочна складова людського духу, перебуваючи у пригніченому стані, здійснює вплив на світ форм і ідей споконвіку: за сприятливих умов вона
домінує у творчій діяльності» [3. 119-120].
Сьогодні мистецтво доби бароко привертає до себе увагу передусім креативних митців,
відвертих новаторів-постановників, а також дослідників. Естетика бароко ремінісцентно перетворюється на один із визначальних маркерів маскульту: зокрема, ідеться про барочні фантоми Капітолія
в «Голодних іграх» С. Коллінз, про фестивні образи людей-фріків майбутнього у фільмі «П‘ятий елемент» Люка Бессона. Показовим текстом рецепції бароко є, безумовно, робота Ж. Дельоза «Складка.
Лейбніц і бароко», у якій розглядається тема розриву і ознак барочного світогляду [4]. Метафора бароко, за Дельозом, – це величне віяло з безліччю згинів і складок, які, розгортаючись, відкривають
безліч несподіваного, цікавого і прихованого. Бароко створює нескінченні позачасові моделі творінь на
стиках – «зовнішнє/внутрішнє», «вгору/низ», «духовне/матеріальне», «Захід/Схід», «активне/пасивне»,
«світло/тінь», «форма/текстура», «одиниця/нуль». Тобто, опозиція всього з усім у барочному світобаченні гармонізується, грайливо взаємодіє, перетворюючи трагедію розриву на величний і прекрасний
театр. Так само й мистецтво цієї епохи дивує глибиною, різноманітністю, універсальністю й невичерпністю образів та ідей. І тут правомірно постає риторичне запитання: А чи буває мистецтво інакшим?
Чи є якась культурна епоха в історії людства, яка не могла бути окреслена такими ж словами?
Відповіддю постає саме бароко, яке в сучасних умовах культуротворення продовжує сяяти, доповнюючи своїми «віялами» різні варіанти картин світу для людини культури, розгойдуючись між протилежностями-суперечностями, додаючи до загального потоку змістів свою світоглядну модель.
Незважаючи на те, що категоричне протиставлення барочної і класицистичної епох викликає
непримиренні суперечки серед науковців, не можна не визнати того, що барочні явища застосовують
як інструмент для заперечення попередніх стилів, світоглядів, умонастроїв. Саме таке «призначення»
споріднює бароко з «перехідними» епохами в культурі, для яких характерне дискретне сприйняття
дійсності, кризове відчуття світу як хаосу, позбавленого цілісності, «причинно-наслідкових зв‘язків та
ціннісних орієнтирів», «світу децентралізованого» [6, 205], світу, який становить набір цитат і невпорядкованих, непропорційно поєднаних фрагментів. До речі, фрагментарність і дискретність, невизначеність і невисловленість спонукають шукати силу, здатну об‘єднати. І вже вкотре в історії цю місію
перебирає на себе творчість, завдяки якій художніми засобами відтворюється сприйняття життя як
цілісного організму, здатного втілити цю цілісність в культурі.
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Мета статті, як вже було заявлено, – розглянути сучасні рецепції барочної культури в українських мистецьких практиках, взаємозв‘язки і перетин культур, актуалізувати питання про рецепції культури бароко в сучасній мистецькій практиці на прикладі вистави «Еней та Дідона» Генрі Перселла,
створеної об‘єднанням «Open Opera Ukraine».
Унікальність цього дійства полягає передусім у розширенні часової панорами сьогоднішнього
музично-театрально дійства, аж до ХVІІ століття, до великої культурної епохи Бароко. Для сучасної
реконструкції композиторського задуму і барокової постановочної естетики автори проекту свідомо
застосували метод історично поінформованого виконавства, який передбачає поєднання теоретичних
знань про «тонкощі» музичної культури доби. Сюжет опери безпосередньо пов‘язаний з бароковим
стилем, емблемою якого стала армілярна сфера, модель земної кулі з численними еліпсами. Вона
символізує небесні перетворення, мореплавство і мореплавців, які відкривали нові світи на Заході і
Сході. Прискіплива автентика вокального й інструментального виконання осучаснена чуттєвістю
сьогодення (молоді голоси, красиві герої, емоційний діалог з публікою, благородна манера виконання,
виразна й багата відтінками інтонацій акторська гра), актуальною постановкою, нетлінним сюжетом
про кохання, втіленим музичною мовою вічності (бароко). Усе це, помножене на «технологічність» РR
з належним брендингом, створює ідеальну формулу народження актуального культурно-мистецького
прецеденту. Під час роботи над цією виставою сформувався колектив однодумців, які ефективно, з
незмінним успіхом популяризують оперу, доводять, що цей динамічний, яскравий жанр, як і раніше,
здатен дивувати і захоплювати.
Справжньої подієвості цій оперній постановці надало досить своєрідне її втілення як культурного проекту з багатьма складовими. Так, програмна директорка Open Opera Ukraine Анна Гадецька
стверджує, що опера – це жанр, здатний поєднувати всі види мистецтва, відомі людству. Опера може
бути втілена у найнесподіваніших видовищах, але вона ніколи не втрачає інтелектуальності. Опера
актуалізує стільки несподіваних ідей, які випереджають найсміливіші прогнози філософівкультурологів. Та головне полягає в тому, що оперу сприймають геть усі, незалежно від віку, її слухачі
– віком від 5 до 100, ті, хто бажає спілкуватися мовою історій-ідей, втілених у звуках.
Крім авторів проекту і митців-виконавців, над його втіленням працював колектив спеціалістів у
складі звукорежисерів, режисерів із світла й спецефектів, лекторів, дослідників старовинної музики,
менеджерів проектів тощо. З‘ясувалося, що попит на створений митецький продукт, а отже, і його прибутковість суттєво зростуть, якщо здійснити його випуск в різних «упаковках», тобто запропонувати
слухачам різні формати споживання. Саме тому постановочну групу доповнила команда менеджерів
на чолі з продюсером, який бере на себе всі ризики, пов‘язані із втіленням творчого задуму. Продюсер
починає відіграти роль регулятора економічних відносин, а процес планування, створення і реалізації
сукупності синтезованої художньої продукції, об‘єднаної спільною концепцією, назвали проектом. У
контексті роздумів над цим явищем, на прикладі проекту «Open Opera Ukraine», зацікавлює твердження М. С. Кагана, який звертає увагу на тенденцію, поширену в культурі сучасності. Ідеться про те, що:
«…проблема роздвоєння культури на елітарну і масову набула нових аспектів, адже завдяки нечуваному розвитку техніки остання має можливість чинити на художню культуру такий вплив, якого не в
змозі була здійснювати в минулому столітті, коли її вважали антиподом мистецтва» [7, 277].
Іншою важливою новацією цього оперного проекту став спосіб залучення аудиторії, щоб надати спектаклю образу культурно-мистецької подієвості. Віддзеркалюючи художнє життя Києва, одного з
головних мистецьких осередків в Україні, ця постановка в її інваріантах (тобто дійства-спектаклю,
лекцій, майстер-класів, публічних репетицій, флешмобів тощо) створювала атмосферу подієвості і в
Одесі, Харкові, Львові, Сумах (під час гастролей). Атмосфера барокової опери осучаснювалась введенням її в контекст сьогодення – у міський простір, в його культурно-мистецьке життя, вільно «граючись» лінзами-гетеротопіями. Барокова містерія, сприяючи «розлому» внутрішнього сценічного простору, що виявилось у дрібно-фрагментарних формах театрального дійства (мінливість сферичних
обертів, динаміка рухів «вгору-низ» сходами), які доповнюються зовнішніми просторовими переходами-гетеротопіями: вистава має відбуватись будь-де – на колишньому воєнному заводі, стадіоні, вокзалі – тільки не в оперному театрі. Тому, вибудовуючи стратегію втілення цього оперного проекту, менеджмент мав зважати на чинник просторової локалізації культурно-мистецького життя.
Яка художня атмосфера в Києві сьогодні? Які компоненти утворюють її? Ці питання постають
щоразу, коли замислюєшся над мистецькими подіями, які набувають значного резонансу в культурному і мистецькому житті. Є всі підстави стверджувати, що тонатмосфера Києва без таких (часом несподіваних) разових культурно-мистецьких акцій, які здійснює «Open Opera Ukraine», виглядала б
значно біднішою. Барви цього неординарного дійства у творчому житті столиці чи не найяскравіші. І це
зумовлено багатьма причинами. По-перше, навіть пересічний глядач мав змогу усвідомити цілісність
задуму. Це пояснюється тим, що чітко було артикульовано ідею для самих організаторів видовища,
вдало обрано твір і виконавців, що й визначило логічну побудову дійства. По-друге, потужною була
реклама: преса, Інтернет-мережі, програма-інформація, що дало змогу сформувати актуальний,
«модний» образ барокової опери як сучасної культурної події, мотивувати до неї, переконати в її
необхідності й важливості.
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Естетично-просвітницька й етична функції в цьому проекті нероздільні. Видовище вражає
своєю святковістю, підкресленою рекреаційною спрямованістю, піднесено-духовною атмосферою,
сповненою особливого ліризму. Сподівання дива від геніального музичного твору, унікально поєднаного зі словом про нього, посилюється глибоким осягненням прихованого змісту виразу «perola
barocca», який у перекладі з португальської означає – дивовижна перлина. Усе це й визначило успіх
цього унікального видовища: міжнародне журі Першого всеукраїнського театрального фестивалюпремії «GRA» («Great Real Art») одностайно визнало виставу «Дідона та Еней» кращою в номінації
«кращий виступ в жанрі опери/ оперети/мюзиклу» (листопад, 2018).
Варто відзначити, що відвідання опери – це завжди певне культурне спілкування, певний високоінтелектуальний і естетичний відпочинок. Як і на початку виникнення цього синтетичного і видовищного театрального дійства, воно передбачає духовне й «статусне» спілкування. Сьогодні ці процеси
поступово відроджуються. Виставу «Дідона та Еней» високо оцінило не тільки журі – вона зацікавила
фахівців і поціновувачів опереного мистецтва, державних діячів, представників фінансових структур і
шоу-бізнесу, засобів масової комунікації. Її успіх переконав і необхідності зважати на стереотипи
соціальної поведінки, які виражають потяг до певних естетико-художніх ритуалів і трендів.
Крім того, конкуренція як спосіб утвердження у світі на початку ХХІ століття охоплює й мистецтво опери, яке, поряд з іншими видовищними формами, розвивається завдяки новим виражальним засобам – хоча б і таким, як барокова опера. Зрештою, діяльність громадської організації «Open
Opera Ukraine», робота авторів, організаторів і виконавців проекту спрямована на формування нової
культури сприйняття шляхом втілення сучасних оперних постановок, на розвиток аудиторії й професіоналізацію молодих талантів. Такі постановки-рецепції створюють необхідне тло для розвитку (а
не для виживання) культурно-мистецької сфери в Україні.
Відомо, що мистецькі індустрії прибуткові, надто, коли всі компоненти певного проекту зведені
в одну площину. Нові технології дають можливість на сучасному рівні здійснювати музично-театральні
вистави, музично-художні дійства і програми, зрештою, мистецькі видовища й публічні фестивації.
Розглянута постановка барочної опери співзвучна концепції «безперервного мистецтва»
(В. Шкловський), згідно з якою «уламків», «фрагментів» у мистецтві не існує (незважаючи на різножанровість і різноманітність його проявів) [12]. Для людей, які йдуть одним шляхом і не знають про це, мистецтво у своїй поліваріативності містить цілісність і одночасовість усіх попередніх епох. Тому культурна рецепція (на прикладі барокової опери) – це і є метод збирання епох і часів, їх актуалізація в
сьогоденні, доказ послідовності і тяглості явищ мистецтва.
Як переконує досвід постановників «Дідони та Енея», опера, особливо барокова, несподівано
стала ідеальною моделлю, завдяки якій класичні художні твори набувають нового, сучасного смислу.
Багатством, примхливістю, орнаментальністю, вишуканістю художніх форм дійство нагадує арабеску,
воно вражає врівноваженістю художніх елементів. Таке вирішення зумовлене прагненням постановників відтворити стан кризового світовідчуття, що супроводжується фрагментарним сприйняттям дійсності з подальшою «натхненною» матеріалізацією цієї дійсності в таких самих «розсіяних» формах.
Вальтер Беньямін писав у своїй роботі «Походження німецької барочної драми» (1928): «Алегорична
фізіономія природо-історії, представлена на підмостках драмою, справді сприймається як руїна. З нею
історія чуттєво перемістилась на арену. Зафіксована в такому образі, історія обертається на процес
не вічного життя, а, скоріше, нестримного розпаду. У царині думки алегорія те саме, що в царині речі –
руїна. Звідси – барочний культ руїн» [2, 186]. На думку вченого, алегорія, пов‘язана з «фрагментарністю, невпорядкованістю, захаращеністю», в умовах руйнації світоустрою-історії вказує на прагнення до «символічної цілісності».
Справді, оригінальність задуму авторів проекту не є запорукою успіху й досконалості його
втілення. Однак здійснена постановка «Дідони та Енея» відбиває найсуттєвіші ознаки сучасного творчого процесу: по-перше, традиції бароко актуалізуються й розвиваються в сучасній культурній ситуації; по-друге, і, можливо, головне, – це дійство спонукає зрозуміти роль рецепції в культурі. Тим більше, що рецепція як фактор активного відбору особливо виявляє себе в переломні історичні моменти,
коли спрацьовує «рефлекс досвіду часу, цей конститутивний чинник кожної свідомості епохи» [14, 12].
В озвученні «горизонту (обрію) сподівань» українського мистецтва на початку ХХІ століття
особливого набуває значення суспільно-культурна база сучасного історичного процесу. На критерії
знання і сприйняття мистецтва значною мірою впливали процеси становлення державності й усвідомлення української культурної ідентичності і кристалізації національної самосвідомості вже в нових,
постсучасних умовах. Увиразнюється «національний вододіл» (Г. Грабович) між українською і
сусідніми культурами. Увиразнюється профіль українського художнього поступу. Утвердження на
національному ґрунті відкриває шлях для спокійного сприйняття, до діалогу, адже духовна дистанція
уже визначена.
Показовою видається барокова рецепція Д. Чижевського, який, досліджуючи ментальні характеристики українців, наголошував, що барокові ознаки (декоративність, орієнтація на «видимість», а
не на «буття») й досі є вирішальними у визначенні нашого національного типу. Барокові характеристики зумовлюють певні «психічні пригоди», тобто суперечності між великим і значним. Українцям (за Чи-
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жевським) притаманно безстрашно «змішувати» будь-які протилежності, які виявляються як у повсякденному житті, так і в мистецтві [11, 41].
Для сучасного українського суспільства сучасна рецепція бароко – це також своєрідне долання
культурного розриву. У цьому полягає особливість сучасної культурної ситуації, коли мистецтво нарешті обирає важливу позицію – визначає культурну тяглість, перетворюючись на інструмент лікування
постколоніальних, пострадянських травм, латаючи «культурні діри» випадінь із світового художнього
контексту цілими поліннями «розстріляного відродження» або «будинками "Слово".
До речі, ця нова функція мистецтва стала можливою в умовах полікультурного сьогодення.
Принаймні, «демократизація» культурних цінностей відкриває мистецький канал для постійного
взаємозв‘язку минулого – теперішнього – майбутнього. Культура – це єдиний відомий феномен гармонійного перетікання всіх її складових.
Барокова опера в часи свого розквіту побутувала лише в аристократичних колах. У наш час
процеси демократизації культури спрямовують високе мистецтво у буттєвий ареал минулогомайбутнього. Це характерно й для мистецтва українського авангарду, яке актуалізує собою ту Україну,
яку знищили, втратили, забули, але яка зберігалась (часто фрагментарно), була завжди. Таке «пригадування» себе позбавляє людину відчуття меншовартості, психології жертви. Саме на цьому аспекті
наголошує у своїй проектній діяльності і Тетяна Філевська, відкриваючи для широкого глядача
«українського» Малевича.
Виявляючи зв'язок бароко з сьогоденням, ми справді переконуємося в позачасовому характері
цього стилю мислення, яке відбиває внутрішню духовну кризу людей, змушених жити в часи краху
світоглядних настанов і втрати сприйняття життя як цілісності, з відчуттям непізнаванності істини.
Такі культурно-мистецькі проекти-рецепції, як постановка зусиллями «Open Opera Ukraine» барокової опери «Дідона та Еней», є потужним механізмом самоідентифікації й чинником гуманізації в
глобальному полікультурному світі.
Висновки. Рецепція культури «золотої аури» великих епох (Бароко) сприяє відновленню культурної ідентичності, застерігає від полікультурної фрагментарності, створює умови для налагодження
зв‘язків між культурними епохами. Мистецтво – це певний простір в цілісному полі культури. Окремі
його види взаємодіють із соціокультурним середовищем. Як цілісна система вони історично мінливі,
еволюціонують під впливом різних культурно-історичних факторів. Розвиток і поширення сучасних інформаційних технологій не тільки викликає до життя нові види і жанри мистецтва, а й безпосередньо
впливає на процес творення й реалізації художніх творів, на характер їх сприйняття широкою аудиторією. Усвідомлення того, що сучасна людина втрачає цілісність, зазнають руйнації традиційні форми мистецтва, спонукає звернутись до культури бароко. Естетика бароко ремінісцентно перетворюється на один із визначальних маркерів масової культури.
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NATIONAL TRADITIONS: SPECIFICITY AND PREROGATIVE
OF THE FORMATION IN THE ART OF THE ARTISTIC IMAGE
OF THE FASHION INDUSTRY OF THE XXI CENTURY
The purpose of the article is to determine the features of the inclusion of elements of national traditions in the formation of
the artistic image of the fashion industry of the XXI century. Methodology. The research methodology consists of the application of
dialectic, analytical methods in order to study the specifics and prerogatives of the formation of an artistic, fashionable image in the
modern period, the determination of the factors that influence them; functional and instrumental - to differentiate the role and importance
of the formation of a fashionable image in modern culture; comparative - to determine the content of the concepts ―fashion‖, ―fashionable
image‖ through the prism of turning to national traditions in the world outlook and axiological aspects. The scientific novelty lies in the
fact that for the first time the influence of national cultures on the formation of the artistic image of the fashion industry of the XXI century
has been studied. Conclusions. The study concluded that the fashionable artistic image is not just the artist‘s thinking process but also
the final stage of the vision and perception of the world. The research is a form of reflection of the surrounding reality, which is created
with the help of various fashion trends in the process of activity of representatives of the fashion industry. It has been established that a
fashionable image is a unique vision of the ideal of beauty and an idea of the single character of the reproduction of appearance at a
particular historical stage. It was determined that the peculiarities of appeal to national traditions in the art of the artistic image of the
fashion industry of the XXI century include: 1) the national tradition remains one of the most productive sources in creating new forms,
original compositions, coloristically decorative fashionable images of the modern Ukrainian; 2) the powerful influence of economic factors on the activities in the fashion industry; 3) the enrichment of elements of national traditions with new solutions with the help of modern technical and technological tools, arsenal, techniques and the acquisition of new artistic dimensions by them, most noticeably this is
manifested in the modeling of clothes and interior design; 4) the influence of the historical period, social, economic, political components
on the formation of the volume of the need to appeal to the elements of national traditions in the fashion industry.
Key words: fashionable artistic image; fashion; fashionable image; national traditions; fashion trends; fashion industry; artistic
dimension.
Гоцалюк Алла Анатоліївна, доктор філософських наук, доцент кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля Київського національного університету культури і мистецтв
Національні традиції у формуванні художньої образності в індустрії моди XXI століття
Метою роботи є визначення особливостей включення елементів національних традицій у формування художнього
образу індустрії моди XXI століття. Методологія дослідження полягає у застосуванні діалектичного, аналітичного методів з
метою дослідження специфіки та прерогатив формування художнього модного образу у сучасний період, визначення факторів,
які на них впливають; функціонально-інструментальний – задля диференціації ролі та значення формування модного образу у
сучасній культурі; компаративістський – для визначення змісту понять «мода», «модний образ» через призму звернення до національних традицій у світоглядних та аксіологічних аспектах. Наукова новизна полягає у тому, що уперше досліджено вплив
національних традицій на формування художнього образу індустрії моди XXI століття. Висновки. У результаті дослідження,
зроблено висновок, що модний художній образ – це не просто процес мислення митця, а й завершальний етап його бачення та
сприйняття світу; це така форма відбиття навколишньої дійсності, яка створюється за допомогою різноманітних модних тенденцій у процесі діяльності представників модної індустрії. Встановлено, що модний образ - це особливе бачення ідеалу краси і
уявлення про унікальний характер відтворення зовнішнього вигляду на певному історичному етапі. Визначено, що до особливостей звернення до національних традицій в мистецтві художнього образу індустрії моди XXI століття слід віднести: 1) національна традиція залишається одним із найпродуктивніших джерел у створенні нових форм, своєрідних композицій, колористичнодекоративних модних образів сучасного українця; 2) потужний влив економічних чинників на діяльність у модній індустрії; 3)
збагачення елементів національних традицій новими рішеннями за допомогою сучасних техніко-технологічних інструментів,
арсеналу, прийомів та набуття ними нових художніх вимірів, що найбільш примітно у моделюванні одягу та упорядкуванні інтер‘єру; 4) вплив історичного періоду, соціальних, економічних, політичних складових на формування обсягу потреби звернення
до елементів національних традицій у модній індустрії.
Ключові слова: модний художній образ; мода; модний образ; національні традиції; модні тенденції; модна індустрія;
художній вимір.
Гоцалюк Алла Анатолиевна, доктор философських наук, доцент кафедры ивент-менеджмента и индустрии досуга Киевского национального университета культуры и искусств
Национальные традиции: специфика и прерогатива формирования в искусстве художественного образа индустрии моды XXI века
Целью работы является определение особенностей включения элементов национальных традиций у формирование
художественного образа индустрии моды XXI века. Методология исследования заключается в применении диалектического,
аналитического методов с целью исследования специфики и прерогатив формирования художественного модного образа в
современный период, определение факторов, которые на них влияют; функционально-инструментальный - для дифференциации роли и значения формирования модного образа в современной культуре; компаративистских - для определения содержания понятий «мода», «модный образ» через призму обращения к национальным традициям в мировоззренческих и аксиологических аспектах. Научная новизна заключается в том, что впервые исследовано влияние национальных традиций на
формирование художественного образа индустрии моды XXI века. Выводы. В результате исследования сделан вывод, что
модный художественный образ - это не просто процесс мышления художника, но и завершающий этап его видения и восприятия мира; это такая форма отражения окружающей действительности, которая создается с помощью различных модных тенденций в процессе деятельности представителей модной индустрии. Установлено, что модный образ - это особое видение
идеала красоты и представление об уникальном характере воспроизведения внешнего вида на определенном историческом
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этапе. Определено, что к особенностям обращения к национальным традициям в искусстве художественного образа индустрии
моды XXI века следует отнести: 1) национальная традиция остается одним из самых продуктивных источников в создании новых форм, своеобразных композиций, колористически декоративных модных образов современного украинца; 2) мощное влияние экономических факторов на деятельность в модной индустрии; 3) обогащение элементов национальных традиций новыми
решениями с помощью современных технико-технологических инструментов, арсенала, приемов и приобретения ими новых
художественных измерений, наиболее примечательно это проявляется в моделировании одежды и составлении интерьера; 4)
влияние исторического периода, социальных, экономических, политических составляющих на формирование объема потребности обращения к элементам национальных традиций в модной индустрии.
Ключевые слова: модный художественный образ; мода; модный образ; национальные традиции; модные тенденции;
модная индустрия; художественное измерение.

Relevance of the research. The concept of artistic image is basic in art. One of the most advanced
forms of art has become the fashion today. Creation of a fashionable artistic vision coordinates the work of
many professionals, who are interconnected in some cases with a single ideological concept. At the same
time, there is a creative opportunity to create separate fashion trends in different directions: clothes, language, everyday life, hairstyles, visages, style. The fashion definition is associated with all the diversity of the
social being of man, and not only with the individual identity. Sometimes we observe a tendency to return to
the motives of the past generations, the interweaving of the present of the old-fashioned elements. Therefore, the question of studying the specificity of the formation of the artistic image of the fashion industry of the
XXI century, given the appeal to national traditions, is relevant.
The purpose of the article is to determine the features of the inclusion of elements of national traditions in the formation of the artistic image of the fashion industry of the XXI century.
Analysis of recent research and publications. The question of the study of fashion in the context of
artistic practices of the XX century was studied M. Miller [1], the problem of the phenomenon of fashion in
the socio-cultural processes of the XX century studied L. Dikhnich [2], the aspect of fashion as an aesthetic
phenomenon was illuminated L. Tkachenko [3]. Some issues of examining the social phenomenon of fashion
were considered in the writings of such scholars: Z. Tkanko, O. Tkanko, O. Lagodi, O. Naumkina. The study
of the artistic image of art was studied by M. Bahhtin, M. Biryukov, L. Buteko, L. Vygotsky, O. Kirichenko, P.
Kopnin, L. Masol, Y. Maksimenko, T. Sorochan, G. Shevchenko and others. However, general current trends
in the use of the artistic image of the fashion industry of the XXI century to national traditions remain insufficiently studied.
Presenting the main material. First of all, it is necessary to define the basic concepts of research. In
our opinion, one of these is the definition of an artistic, fashionable image, which is sometimes simplified by
calling "fashionable image," "fashion-image" [4]. It is the concept of the artistic vision through the prism of
fashion is transformed, differentiated into a new definition - a creative, fashionable image.
An image is the appearance of someone, something; specific for literature and art is a concretely
sensual form of reflection of reality. In science, a particular idea is expressed through concepts, and in art through images; what appears, appears in someone's imagination [5, 561]. Artistic - which concerns art, reproduction of reality in images; which relates to art-related art activities; which refers to the perception of
phenomena of art or their creation, embodiment, transmission [6, 169].
The artistic image is a specific form of reflection of reality through the prism of a concretely sensual
given object of the picture, which refers to a set of individual-objective signs that are activated in the human
consciousness [7, 97]. Y. Maksimenko rightly notes: "In art, the concept of" image "is considered in two aspects. In the first - as a designation of the image of a particular hero in the second, the image is interpreted
as a holistic form of reflection of the real vision of the world, as an artistic model of this world "[8, 181]. P.
Kopnin, analyzing the process of creating an artistic image, notes: "Creation of an artistic image, is really by
the general laws of the movement of knowledge. Thus, the artist does not come from the complete idea,
which is then embodied in a sensual image, but from an empirical material, from observing the life of people
in nature and society. Then he goes to generalizations, to the knowledge of the essence of phenomena, but
to others from the scientific knowledge of the path. Science from the sensuously concrete through the abstract goes to concrete in thinking, to the knowledge of the whole in abstractions, but art does not break with
the sensual-concrete, it raises it to a generalization of great epistemological, the special and aesthetic value
"[9, 72]. O.Kirichenko argues that the artistic image provides the uniqueness of the role and place of art in
the hierarchy of cultural values and the objectivity of the results of artistic creativity [10, 78]. Thus, the creative, fashionable image affects the feelings of the people who perceive it, based on the subjective vision,
comprehension, experiences of emotions, experience, socio-cultural values. At the same time, the issue is
an outward projection of a fashion specialist based on his subjective reassessment of the external and internal world, for example, the modern human.
Manifestations of the artistic image, as well as the creative, fashionable vision, are diverse. They correlate with each other generally and particularly. Artistic, stylish models are detailed in specific (individual)
varieties, depending on the fashion trends, the means used to reflect the artist's vision, tools, techniques,
etc. Also, every pattern of the fashion industry uses its practices. The beginning of the XXI century can be
proud of their particular diversity, given the accelerated pace of scientific and technological progress. M.
Melnyk states: "The change of the dominant paradigms determines the model of the relationship between
artistic practices in the fashion of the beginning of the XXI century, and in connection with the development
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of technologies and the spread of virtual reality, there are no quantitative changes in the structural relation
between types of artistic modeling and design, but also significant qualitative shifts "[11, 55-60].
Scientific and technological progress has led to the emergence of new materials, techniques that are
progressively changing. Therefore, it does not seem strange to print clothes on a 3D printer. However, modern fashion experts do not leave the opportunity to combine current technologies with motifs of national traditions, which is most notable in modeling clothes and arranging the interior. Yu. Zhuleid-Khristosenko points
out: "Fashion as a phenomenon has always stimulated and stimulates production for the release of a product
since society has a steady demand, which in turn generates a proposal. Thus, the mod began to act as the
driving force of economic progress "[12, 10].
The fashion industry studies the person, her preferences, tastes and offers a genuinely objectified interpretation of the fashionable modern image of a person. Specialist in fashion as an artist: "... makes people
the object of their knowledge, that is, the subject of study is for him all the surrounding reality, material world.
Since the tasks of artistic practice condition the need for knowledge of external phenomena, so far as the
value of drawing objects is not limited to their utilitarian and practical value, they become meaningful as
sources of figurative knowledge of the world, aesthetic perception and the formation of a creative beginning"
[13, 95-96]. Fashion is a phenomenon that can be attributed to art but the fashion industry is naturally an
economic ground. Specialists of the fashion industry studying demand and supply can vary within the commercial components of the proposed fashion trends. The production of fashionable clothing can be cheaper
or, conversely, make it as expensive as possible. When it comes to traditional national clothing or traditional
motifs, then there is also a tendency to increase consumption at a particular time of popularity.
Thus, the fashion industry is a large branch of economic activity, which also includes the protection
of intellectual property: a trademark, a brand, a sketch of a drawing, a costume design, etc. In addition, marketing technologies that influence the choice and preferences of the consumer of a fashion product are applied. There is a study of the market and offered new or nostalgic fashionable images. According to experts,
the labor force employed in the production of fashion products is about 15% of the total number used in the
fashion industry [14, 62].
As for defining fashion. Fashion (French mode, from Latin modus - measure, rule) - the domination
at certain times of specific tastes of clothing, items of human consumption, etc., the form of manifestation of
culture, the reflection of reality, manifested in the manner of behavior, and mainly in clothes; as a rule, the
mode is short-lived and often changes, sometimes returning to the long forgotten [15, 238]. Fashion is a multifaceted phenomenon that reflects the intricate work and interaction of some specialists in the industry: fashion designer, designer, stylist, hairdresser, and others. The development of fashion is directly related to the
development of culture, its identity, traditions, attitude to innovation. Specific social, economic, and political
features of the state also influence the formation of a fashionable image. It should be said that the mode is a
living reflection of the culture of human existence in a particular historical interval; "Integrating into the world
fashion system, the domestic mode should reflect the artistic identity of the traditional Ukrainian culture,
modernizing it in accordance with the requirements of time" [1, 16].
The culture of human existence of the XXI century is reflected in a variety of fashion styles, mixing of
styles, in constant innovations, returned to long-forgotten fashion trends and borrowed individual elements,
etc. The following statement can illustrate the above: "the Ukrainian art of embroidery has the invaluable importance of the national artistic heritage and at the same time the modern artistic means. Ukrainian folk traditional embroidery, undergoing powerful influence, gradually gets rid of routine elements, enriches the technotechnological arsenal ("satin stitch," "creed stitch," "nyz," "wycinanka (cut)," "openwork embroidery," etc.) and
acquires new artistic dimensions " [15-16].
Self-awareness of national identity and patriotic mood of Ukrainians have led to the popularity of a
fashionable image associated with national traditions. Thus, such an appeal to traditional Ukrainian is followed by a modern Ukrainian in everything: clothes, hairstyles, and everyday life. However, this does not
mean the unilateralism of Ukrainian fashion life in the direction of national traditions. In his daily cultural life,
he combines various fashion styles. In our opinion, the choice of fashion style at a particular moment is determined primarily by the appropriateness and comfort of its application.
It is necessary to combine the efforts of all the artists involved in the development of selfrepresentation image to create a fashionable image of a modern person. An idea precedes the conceptual
design of the image. The idea is a subjective reflection of the vision of the artist of the artistic image, which
consists in the study of contemporary tendencies in the construction of the human system and the possibility
of moral borrowing of elements of late fashion periods, and others like that. What is the fashionable image of
a modern man of the XXI century in Ukraine? Many fashion designers pose this question. And all the answers are different. For someone it is an amorphous figure or an eclectic style, for others, it is a classic with
a combination of traditional national elements. N. Chuprina points out: "in the second half of the twentieth
century, and especially at the turn of the twentieth and twenty centuries, eclecticism actively penetrates into
the system of development of mass production clothing, expanding the possibilities of designing single items
of clothing as products of the fashion industry for further combinational equipment in terms of consumption"
[17, 55]. Separately, one can create a fashionable image in clothes, everyday life, hairstyle, and more. Ideological filling of a stylish model may be different: the desire for freedom of choice, self-improvement, loyalty to
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traditions, etc. Z. Tkanko concludes: "At the beginning of the XXI century clothing becomes a semantically
filled object of culture, a reflection of individuality of a person. Apparent in the design of clothing is the shift in
emphasis on its conceptual-visual perception and intellectual comprehension. The costume gives the modern person the opportunity to express and shape their own unique image "[18, 35].
M. Melnyk correctly states: "Fashion image is a model of the appearance of a person, offered by the
fashion industry and is perceived by consumers of fashion goods and services as the most relevant for a
certain period (fashion season). This image combines clothes and accessories, hairstyle and make-up, imitating them, the participant of the fashion expresses his aesthetic taste and creates the own image [4, p.
183]. " I would like to note that in the modern period of development of the Ukrainian language, the fashionable tradition has become an over-saturation with concepts borrowed not only from the Russian language
(Russicism) but also from English (Anglo-Russian). Indicative is the use of the very definition of fashionimage, which is fully covered in the Ukrainian-language fashion model.
The process of creating a fashionable image - this is a kind of creative activity, which is the most
comprehensive use of self-regulation. Self-regulation is to identify stylish accents, moments of forecasting
the further promotion of an elegant image created, the choice of materials and tools, and so on. That is, "selfregulation ... is the plane where the autonomy, privacy of entities can be realized most effectively, which
manifests itself in the possibility of creating and fulfilling its own defined rules of conduct" [19, 48], the own
vision, opportunities to be realized, self-assertion, etc. Individual self-regulating creativity gives potency for
the use of various technical tools, tools, accessories, fabrics, that is, possible new attributes. With the help of
creativity, a person can combine united, for example, in an eclectic style or elements of embroidery in a
business suit.
National culture, folk art, and costume in particular, as evidenced by the history of fashion of the 20th
century, is one of the most productive sources in creating new forms, peculiar compositions, coloreddecorative images of a modern costume. At the same time, the nomination of elements and phenomena of
the material culture of the people remains relevant for the cultural science of the XXI century. [20, 134].
In modern practice, modern designers are widely used traditional elements. One of these areas is
folklorism - the use of ethnic ornamentation or plot lines. The most significant use of traditional motifs appears in the works of such designers: R. Bogutskaya, V. Gres, A. Dats, O. Karavanska, V. Kin, V. Krasnovoy, L. Pustovit, O. Telyazhenko.
O. Naumkina studies the issue of an ethnic, cultural model, summarizes: "The method of introducing
ethnic motifs into design practices is the use of elements of Ukrainian ethnic clothing - the elements of cutting, decoration, content and symbolic load. At present, the use of traditional Ukrainian costume elements
has traditionally lost its symbolic load (except the continuous line of tradition), while its new place is occupied
with new connotations, in the words of a new discourse of fashion "[21, 150]. Contrary to this opinion,
O.Lagoda argues: "in the work of Ukrainian designers, the androgynous-marginal images, inherent in antifashion, hippie, punk and Kosar style, were not widely reflected. To a small extent, socio-economic peculiarities have manifested itself, which is due to the objective situation in the political, social and economic life of
the country, that the art of costume in Ukraine, developing within decorative and applied arts, enriched and
redefined in the modern context, has largely preserved the national color, the national design of clothing is
distinguished from among others in the world "[22, 19]. Agreeing in general with the opinion of a specialist, I
would still like to add that the development of fashion significantly influences the economic component - the
demand for products that for ordinary Ukrainians should be cheap. Therefore, there is an absolute crisis in
the aesthetic tastes of consumer goods, the lack of their nationally-filled context. As a rule, a fashion item
with traditional elements is more expensive and not always pocket to the general public of Ukraine.
Conclusion. Consequently, a fashionable image is not just a process of thinking of the artist, but also
the final stage of his vision and perception of the world. Art stylish model - this is a form of reflection of the
reality, which is created by various fashion trends in the process of activity of representatives of the fashion
industry. The mentioned issue is a unique vision of the ideal of beauty and an idea of the unique nature of
reproduction of the appearance at a particular stage. At the beginning of the XXI century, representatives of
various professions work on its formation: stylists, designers, designers, hairdressers, and others.
The peculiarities of appealing to national traditions in the art of the artistic image of the fashion industry of the XXI century include: 1) the national tradition remains one of the most productive sources in creating
new forms, peculiar compositions, colorist-decorative fashionable images of modern Ukrainian; 2) a powerful
influence of economic factors on the activity in the fashion industry; 3) enrichment of elements of national
traditions with new solutions with the help of modern technical and technological tools, arsenal, techniques,
and acquisition of new artistic measurements that is most notable in modeling clothes and arranging the interior; 4) the influence of the historical period, social, economic, and political components on the formation of
the volume of the need to appeal to the elements of national traditions in the fashion industry.
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РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ГЕРОЇКИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА
ТА АКТУАЛІЗАЦІЇ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
Мета дослідження – вивчення репрезентації концепту героїки і героїчного в сучасній культурі за умов превалювання
інформаційного середовища та, водночас, актуалізації звернення до етнокультурних цінностей. Методологія дослідження полягає в застосуванні аналітичного, семіотичного та культурологічного методів у вивченні аксіологічної складової у сучасних
соціокультурних процесах та, зокрема, її впливу на способи і рівень репрезентації героїчного в сучасній культурі в умовах інформаційного середовища та сучасних комунікацій. Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше розглядається концепт героїки сучасної культури у тісній взаємопов‘язаності з етнокультурними цінностями за умов впливу інформаційного середовища. Висновки. В результаті дослідження встановлено, що за останні роки аксіосфера суспільства зазнала певних
метаморфоз, пов‘язаних із помітним зростанням важливості патріотизму, демократизму, національної свідомості та ідентичності. У ситуації соціокультурної й ціннісної аномії часто відбувається активізація захисних і регулятивних функцій етнокультурних цінностей, що виражається у відповідних реакціях людини, в тому числі й у процесі комунікативної діяльності, що має особливо чіткі прояви в просторі інтернет-комунікації. У сучасному інформаційному просторі це знаходить вияв у пошуку нових
героїв і актуалізації концепту героїки і героїчного як репрезентації суспільством потреби в осмисленні соціокультурних реалій,
задоволення культурних і духовних потреб і забезпеченні шляхів гармонізації буття.
Ключові слова: інформаційно-комунікативне середовище; аксіосфера; ціннісні орієнтації; соціокультурний простір;
культурний герой; героїчне.
Денисюк Жанна Захаровна, доктор культурологии, заведующий отделом научной и редакционно-издательской
деятельности Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств
Репрезентация героики в условиях информационной среды и актуализации этнокультурных ценностей
Цель исследования - изучение репрезентации концепта героики и героического в современной культуре в условиях
превалирования информационной среды и одновременно актуализации обращения к этнокультурным ценностям. Методология исследования заключается в применении аналитического, семиотического и культурологического методов в изучении аксиологической составляющей в современных социокультурных процессах и, в частности, ее влияния на способы и уровень
репрезентации героического в современной культуре в условиях информационной среды и современных коммуникаций. Научная новизна работы заключается в том, что впервые рассматривается концепт героики в современной культуре в тесной взаимосвязанности с этнокультурными ценностями в условиях воздействия информационной среды. Выводы. В результате проведенного исследования установлено, что за последние годы аксиосфера общества претерпела определенные метаморфозы,
связанных с заметным ростом важности патриотизма, демократии, национального сознания и идентичности. В ситуации социокультурной и ценностной аномии часто происходит активизация защитных и регулятивных функций этнокультурных ценностей,
что выражается в соответствующих реакциях человека, в том числе и в процессе коммуникативной деятельности, имеет особенно четкие проявления в пространстве интернет-коммуникации. В современном информационном пространстве это проявляется в поиске новых героев и актуализации концепта героики и героического как репрезентации обществом потребности в
осмыслении социокультурных реалий, удовлетворения культурных и духовных потребностей и обеспечении путей гармонизации бытия.
Ключевые слова: информационно-коммуникативная среда; аксиосферы; ценностные ориентации; социокультурное
пространство; культурный герой; героическое.
Denysyuk Zhanna, Doctor of cultural studies, Head of research and publishing department of National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts
Representation of the hero in the conditions of the informational environment and actualization of ethnocultural values
The purpose of the article is to study the representation of the concept of heroics and heroic in modern culture in the conditions of the prevailing information environment and, at the same time, to update the appeal to ethnocultural values. The methodology
of the research is to apply analytical, semiotic and culturological methods in the study of the axiological component in contemporary
socio-cultural processes and, in particular, its influence on the ways and level of representation of the heroic in modern culture in the
conditions of the information environment and modern communications. The scientific novelty of the work is that for the first time the
concept of heroics of modern culture is considered in close interconnectedness with ethnocultural values under conditions of the influence of information environment. Conclusions. The study found that in recent years, the axiosphere of society has undergone certain
metamorphoses, due to the marked increase in the importance of patriotism, democracy, national consciousness, and identity. In a
situation of sociocultural and value anomy, activation of protective and regulatory functions of ethnocultural values, which is expressed
in the corresponding human reactions, including in the process of communicative activity, which has particularly clear manifestations in
the space of Internet communication, is often activated. In today's information space, it finds expression in finding new heroes and actualizing the concept of heroics and heroic as a representation of society's need for understanding socio-cultural realities, satisfying cultural and spiritual needs, and ensuring ways to harmonize being.
Key words: information and communicative environment; axiosphere; value orientations; socio-cultural space; cultural hero;
heroic.

Актуальність теми дослідження. Інтернет як засіб комунікації й технологій належить до явищ
інформаційного глобалізованого суспільства, який по суті своїй відтворює універсальні структури і моделі для будь-якого суспільства і культури. Транслюючи ці універсалії, інтернет, разом з тим, накладає
їх на структури національного культурного простору соціуму, в такому поєднанні відображаючи актуальні вияви ціннісних домінант на тому чи іншому етапі його буття.
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Сплеск суспільного інтересу, затребуваності етнічного компоненту культури як екзистенційноціннісного опертя обумовлюється, насамперед, такими кризовими станами буття соціуму, коли світоглядно-культурні, ціннісні імперативи етносу і його культури, що пройшли різні етапи свого становлення і розвитку, постають єдино прийнятними і зрозумілими та допомагають «згладжувати» деструктивний стан соціуму. За таких умов етнічна складова, що утворює культурне ядро етносу та формує
філософсько-світоглядні, ментально-психологічні засади буттєвого визначення спільноти в просторово-часовому континуумі, виступає тим регулятором, що здатен унормовувати різні соціокультурні
колізії та відновлювати й забезпечувати цілісність існування в соціумі.
Аналіз досліджень і публікацій. До осмислення концепту героя в культурі, що загалом базується на символічних та архетипно-культурних витоках, зверталися О.Башкеєва, О.Донченко, І.Живіцька,
Дж.Кемпбелл, В.Личковах, Н.Лисюк, Н.Ковтун, О.Куліш, М.Мішенко, Ю.Романенко, В.Шусть.
Мета роботи – вивчення репрезентації концепту героїки і героїчного в сучасній культурі за
умов превалювання інформаційного середовища та, водночас, актуалізації звернення до етнокультурних цінностей.
Виклад основного матеріалу. Дослідники відзначають, що у періоди глобальних змін, коли
змінюються практично всі елементи ментального простору, сталими залишаються глибинні, архетипові елементи, втілені у базових символах [1, 264]. Відповідно подібні тенденції можуть спостерігатися
на різних рівнях репрезентації етнічності як просторі культури, так і в повсякденних практиках. Інтернет-простір як універсальне культурно-інформаційне середовище стає вмістилищем і транслятором
численних ціннісно-смислових концептів, які відповідають інтересам різних спільнот, субкультур і
соціуму в цілому.
Важливою є репрезентація ціннісно-смислових домінант і концептів крізь призму культурних
архетипів, символів і кодів, стереотипів, які, нашаровуючись, складають матрицю етнокультури, відображаючи сутнісну основу етноментального й аксіологічного самовираження спільнот. Ці сенси, а також
їх протилежності, інколи в гіперболізованому вигляді, що досягається засобами і прийомами іронічнохудожнього вираження змісту, експлікуються у творах постфольклору в процесі комунікативно-ігрової
діяльності.
Розглядаючи постфольклор у аксіологічному вимірі як спосіб трансляції і поширення артефактів (культурних об‘єктів), які відбивають етнокультурні цінності соціуму, слід наголосити, що він
формується на основі тісних інтертекстуальних зв‘язків та пласту актуальної культури й інформації,
що відповідає запитам різних представників соціуму. Відтак варіації ціннісно-смислових значень можуть сполучатися з різним контекстним знанням та культурними зразками, що обираються аудиторією
комунікантів. Через таке контекстне середовище пропускаються і ціннісно-смислові і значеннєві контексти етнічного складника культури, де вони можуть по-новому осмислюватися та слугувати
аксіологічною призмою розуміння цьогочасних подій і явищ життя.
Постфольклорні тексти експлікують свої закодовані аксіологічні змісти, що є вираженням
етнічно-національної складової, через семантичні шари архетипно-міфологічних структур, які відображають глибинні значення етнічної культури, світовідчування і мислення. Саме так відбувається оцінне
маркування актуальних і резонансних подій і явищ повсякдення, що потрапляють у медіа-фокус і,
відповідно, орбіту «постфольклорної комунікації»; вбудовування в «сітку сенсів» аксіосфери соціуму
ціннісних значень, трансльованих постфольклором в соціальних мережах, які належать до загального
соціокультурного дискурсу.
У питанні репрезентації етнокультурних цінностей у постфольклорі варто все ж звернутися до
вихідних базових символів, що утворюють автентичне ядро будь-якої етнічної культури. Важливими
символами етнічності виступають як традиційні, споконвічно властиві тій чи іншій культурі елементи,
так і міфологеми, їх різні модифікації, що пропагуються засобами масової інформації чи навіть національними елітами. Тобто сутність етнічної приналежності і «маркування» полягає в символічному чи
емблематичному використанні окремих аспектів культури для того, щоб відрізнити себе від інших етносів [10, 67].
Символ належить до явищ специфічно національних, семантика якого проявляється лише в
контексті світоглядної традиції певного народу. Відтак процес декодування символу певної етнічної
культури вимагає комплексних філософсько-світоглядних і культурологічних знань. Символ як репрезентація ціннісного значення тісно пов'язаний із співвідношенням знакової денотації і конотації як на
рівні лінгвістичних одиниць, так і візуально-графічних, а також контекстно-фонової інформації, яка подекуди є переважаючою. Денотація є таким значенням символу, який визнається більшістю людей у
даній культурі. Конотація позначає вторинні асоціації, які поділяють лише деякі члени даного суспільства. З огляду на це, конотації завжди суб'єктивні і експресивні за своєю природою. В цілому ж символи породжуються стійкими асоціаціями, які тісно пов'язані з матеріальною і духовною культурою народу [3, 272-273]. Максимально насичені значеннями конотації наявні в текстах постфольклору, де
часто спостерігається поєднання контекстних знань з етнічними і національними культурними символам (червоно-чорні кольори, кольори державного прапора, стилізація герба тощо).
Символи репрезентують ціннісні значення, які втілюються у візуально-графічній формі в
текстах постфольклору, додаючи їм конотативного змісту.
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Етнокультурні цінності, закодовані в постфокльлорній творчості, ґрунтуються також на архетипах тієї чи іншої етнокультури, в яких закріплені «першообрази», або «першосмисли» чи «прасимволи» етнокультури. Крім того, у таких хронотопах узагальнюються часово-просторові характеристики
етнонаціонального буття, світовідношення, художньої образності [7, 187]. У свою чергу, архетипні і
хронотопні образи належать до культурної матриці, пронизуючи своїми сенсами і цінностями тексти
культури та надаючи глибинного змісту новим творам і їх значенням на рівні діахронічної культурної
взаємодії.
У часі свого існування і в процесі культуротворення, й зокрема, формуванні класичної фольклорної традиції, етноархетипи утворювали на основі власної сутності певні міфлогеми, які не менше
формували зміст культурних артефактів, уявлень, ментальних структур свідомості. Це були вже свого
роду вторинні семіотичні моделювальні системи, які найглибше зберігалися і функціонували в міфологічних шарах фольклору та народного мистецтва, в обрядах, які навіть у сучасному соціокультурному просторі являють, власне, не архетипи як ідеальні дообразні утворення, а радше символи, образи,
теми, мотиви (міфологеми), сюжети [8, 265].
Втілення і репрезентація архетипів у сучасній культурі, й, зокрема, в неоміфології й постфольклорі, є їх транслюванням і експлікацією в сучасних умовах культуротворення. Саме в культурному та
мистецькому вимірі неоміфології архетипи проявляються в першу чергу. Далі, як відзначає
М. Міщенко, другим актуальним середовищем їх функціонування є етноментальні структури і родова
пам‘ять, що є основою історичної, соціокультурної зміни буття. Архетипи тут виконують функцію
соціальної пам‘яті, містять у собі світогляд, знання та досвід народу. Натомість символи є певними
архетипними уявленнями, результатом спільної роботи свідомості і колективного несвідомого. Система етнокультурних символів є матрицею кодування національного характеру та уявлень етносу про
себе та світ. Етнокультурні архетипи є своєрідними когнітивними зразками, на які орієнтується
індивідуальна поведінка, і в яких у скороченій формі зберігається родовий досвід [9, 91].
Український соціум вже протягом тривалого часу характеризується так званою «розірваною
свідомістю» та позначений перманентним кризовим станом, у якому спостерігаються періоди соціального та політичного загострення і спаду. Поняття кризової суспільної свідомості відображає дуже
складний феномен, який, своєю чергою, різниться різноманітними параметрами. Кризова суспільна
свідомість не є простим відображенням у свідомості колективного суб‘єкта подій, що відбуваються.
Вона являє собою складний соціально-пізнавальний процес, який включає розумові акти визначення,
сприйняття та інтерпретації подій. Ці герменевтичні процеси спираються на коди, смисли і значення
культури суспільства та його певних груп. Важливі кризові події та процеси відображаються у суспільній свідомості, переломлюючись через елементи культури, і оформлюються у свідомості, будучи
освітленими, позначеними її смислами і значеннями [13, 530]. За таких умов актуальний контекст
культурно-інформаційного простору складають суспільно-політичні теми та події, які викликають
найбільший резонанс у суспільстві та у різних представників соціуму, і, відповідно, на тематичному тлі
яких творчо осмислюються реалії буття. Широка палітра оціночних суджень, часто викривального характеру, транслюється в текстах постфольклору саме із позицій апелювання до архетипів етнокультури, її світоглядно-аксіологічних моделей та кодів. У такому поєднанні постфольклорні тексти являють
собою зразки візуальної та словесної творчості, де прослідковуються ціннісно-смислові домінанти з
виразними етнокультурними значеннями.
Загальний аналіз динаміки соціокультурного та суспільно-політичного розвитку засвідчує, що
періоди актуалізації підвищеного інтересу до етнічної культури та її цінностей в українському суспільстві спостерігаються якраз у часи кризового загострення, пов‘язані із політичними протестними
рухами проти подекуди узурпаторських і неправомірних дій владних структур та існуючої системи цінностей. Активний початок означених феноменів можна було спостерігати в період суспільнополітичних подій Помаранчевої революції 2004-2005 рр., які знайшли яскраве відбиття в текстах
«майданного фольклору». Саме на цей період припадає й поява і розвиток в середовищі інтернету
постфольклорних зразків творчості, які стали можливими завдяки реалізації інформаційних технологій. Відтак, і в умовах сучасних українських реалій осмислення актуальних суспільних подій переноситься в площину електронної комунікації, що супроводжується вибуховою фантазією користувачів,
які мають змогу безперешкодного вільного поширення цих зразків творчості.
Без малого майже через десятиліття на новому витку протестних рухів Євромайдану і Революції Гідності, що ґрунтувалися, передусім, на аксіологічному виборі цивілізаційних пріоритетів суспільного розвитку країни, ми вдруге спостерігаємо пікове повторення активного звернення до етнічних
і національних цінностей, які виступають універсальними засобом унормування буття суспільства і
пошуками можливих шляхів долання кризи та досягнення гармонійного розвитку.
Увійшовши в стан військової збройної агресії, суспільство по-новому стало реагувати на ситуації, з якими зіткнулося вперше в своїй новітній історії, що вкотре загострило питання національної
ідентичності, ціннісних орієнтирів суспільства, особливо тих, що стосуються як моральних якостей –
гідності, честі, патріотизму, так і державного ґатунку (національної екзистенції) – збереження і захисту
країни, її територіальної цілісності, забезпечення мирного життя для всіх її громадян. Саме в цей час
почав вибудовуватися номінативно-оцінний комплекс довкола понять національного, патріотизму й
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державництва [12, 10]. Динаміка зміни ціннісних пріоритетів українців від 2014 р. фіксує домінування
так званого синдрому безпеки, що охоплює вітальні цінності, пов`язані зі здоров`ям, сім`єю, дітьми і
добробутом людей. Також статистично підвищився синдром цінностей «самореалізації», синдром
просоціальних цінностей «соціального комфорту» та синдром політико-громадянських цінностей «демократія», пов‘язаних із демократичним розвитком країни та національно-культурним відродженням
[11].
Відтак культурно-інформаційний простір, що насичується подіями і темами повсякденного життя, постійно формує «актуальний подієвий ряд», який активно осмислюється в процесі комунікативної
взаємодії громадян. У цьому зв‘язку О. Куліш слушно наголошує про дихотомію станів українського
суспільства як мирного, так і мілітаризованого, зокрема констатуючи той факт, що інтернет-простір
суспільства, яке перебуває у стані мирного часу і військових дій, різко відрізняються [5, 214].
У цьому аспекті численна народна інтернет-творчість, що належить до постфольклорних зразків, отримала суттєвий поштовх до свого розвитку, і значною мірою відгукнулася на суспільний запит у
парадигмі звернення до етнокультурної аксіологічної матриці. Це, в свою чергу, дало можливість
нового переосмислення наявних суспільних проблем у межах символічно означеного глибинного
культурного коду етносу і нації, відкривши широкі можливості для культурного й ціннісного самовизначення.
Дослідники відзначають, що до культурних ефектів, які безпосередньо постають в результаті
означених подій, належить трансмісія національного, що набула актуальності в результаті перегляду
особистих і групових проектів культурної ідентичності, рефлексивних та інтуїтивних виборів. На рівні
повсякденних подій і соціокультурних акцій це відображається в таких факторах, як ритуалізація
національної пам‘яті й солідарності (від державних нагород героям до вираження скорботи на концертних майданчиках), інкорпорування національної символіки в повсякденність (від виконання державного гімну, декору міських просторів до індивідуальних емблем причетності), просування теми
національного в рекламі, постах і тегах (мітках) веб-форумів, благодійних і комерційних заходах, до
використання національних елементів у модному дизайні. Тобто у вигляді, власне, культурних дій, які
також залежать від імперативів базових культур [6, 397].
Інформаційно-культурне середовище інтернету оперативно зміщує актуальні аксіологічні акценти відповідно до існуючої ситуації на суспільно-політичному, соціально-економічному, культурному
рівнях, формуючи таким чином відповідні дискурси. Події Євромайдану та початок гібридної війни на
Сході України значною мірою зумовили наповнення інфопростору прецедентними іменами, які були
частиною національно-культурного міфологемного наративу та втіленням етнокультурних цінностей
суспільства. Власне, згадування і використання таких імен відобразилося в тематичному різноманітті
постфольклорних творів інтернет-мережі. Найбільш популярними виявилися імена Тараса Шевченка
та Степана Бандери, за допомоги яких транслювали ціннісні концепти свободи, бунтарства, національної гідності й незламності.
Відтак образ Шевченка знайшов втілення у візуально-графічних «фотожабах», сполучаючись
із портретом кубинського революціонера Ернесто Че Гевари, де прізвище поета писалося як «ШевЧЕнко». Також Кобзар поставав у образі рок-музиканта, бійця української армії з автоматом, тощо
(Рис.1). Самі поезії, як ми вже згадували, часто ставали основою постфольклорних переспівів.

Рис. 1. Образ Т. Г. Шевченка в інтернет-творчості
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Прецеденте ім‘я історичного діяча, провідника ОУН Степана Бандери в постфольклорі стало
також своєрідним мемом, що репрезентувало волелюбність і нескореність українців. Загалом для
останніх років є характерним підвищений інтерес у суспільстві до часів визвольної боротьби українців
за волю і незалежність, імен героїв цієї боротьби. Постать С. Бандери стала своєрідним міфологемним концептом уособлення боротьби за українську державність, яка має зв'язок з більш глибшим архетипом Дому. Відтак архетипний концепт дому-оселі як чогось свого і окремішного переродився в
ідею обстоювання власної держави-дому та її захисту від ворогів.
Ціннісно-смислові концепти, ідеї та герої, що репрезентуються медіа-середовищем, й,
відповідно інтернет-фольклором, значно змінили свій «якісний склад», порівняно до «домайданним»
та довоєнним часом, що обумовлюється логікою розвитку суспільно-значимих подій. Натомість, як підкреслює О. Куліш, зі зміною політичної ситуації в Україні, в інформаційному просторі, зокрема в інтернеті, провідними стали зображення архетипів героя-воїна, героїні, зброї, битви і боротьби. Це пояснюється тим, що суспільство прагне завершення збройної агресії проти України, утвердження
територіальної цілісності та відновлення миру в державі [5, 214]. Відповідно, за таких умов збройного
й інформаційного протистояння, переосмислення цінностей актуальними питаннями постають пошуки
нових героїв і героїчного для долання суспільного хаосу, перемоги над ворогом, посилення кола
дружньої підтримки зовнішніми силами. Слід відзначити, що тема героїки і архетипи героїчного є одними із стрижневих для етнічних культур, оскільки формують базові ціннісні моделі, що ретранслюються в часо-просторових межах цих культур.
У творенні героїчного безпосередньо відображається здатність та необхідність, власне, ціннісного відображення людиною світу, як зовнішнього, так і внутрішнього. Людина створює певний ідеал,
взірець, еталон життєдіяння у світі, що є активним, продуктивним. Тобто фактично мова йде вже не
лише про характерологічні риси, але, насамперед, уявлення про певні ціннісні орієнтири недійового,
непрактичного змісту [14, 228, 232].
Архетип культурного героя є магістральною метаструктурою духовної традиції будь-якої епохи.
Так само у свідомості сучасної людини надто глибоко укоріненою є віра в надприродного героязахисника, який за своїми сутнісними рисами співпадає з образом міфічного першогероя [4, 3].
Поряд із захисною і перетворюючою функцією у діяльності першогероя важливого значення
набуває функція мага, чаклуна, жерця. У такому контексті культурні герої постають засновниками
першопочаткових архетипових моделей релігійної діяльності, фундаторами системи жертвоприношень і інститутів жрецтва. Як медіатори між світами культурні герої, не порушуючи просторовочасових засад кожного з них, здійснюють подорожі в «інші світи» [4, 8-9]. Відображення героїв як головних одиниць-репрезентантів ціннісно-смислових домінант у постфольклорній творчості також позначене загальною зміною суспільно-значимих акцентів в інформаційно-культурному середовищі. На
перший план, безумовно, виходять архетипи козака-лицаря та відповідні ціннісні конотації цього образу: безстрашний, хоробрий, волелюбний, характерник-зарізяка, здатний здолати будь-якого ворога.
Моделювання візуального образу козака в сучасному контексті подій війни із російськотерористичними військами, водночас, слугує як вираженням концепту «перемоги», так і уособленням
духовного зв‘язку із пращурами – борцями за волю і незалежність України, продовженням культурної
традиції.
Козацька атрибутика набула поширення у створенні численних мемів та картинок-«фотожаб».
У 2013 р. було започатковано паблік «Козацький цитатник» (https://uk-ua.facebook.com/nemaperevodu),
де за допомоги онлайн-інструментарію пропонувалося «українізувати» відомі кадри із фільмів та
серіалів, зокрема, «Зоряні війни», «Гарі Потер», «Матриця», «Х-файли» тощо. Відповідно, головним
героям можна було домалювати козацькі оселедці, вуса, «вдягнути» жупани та додати іншу атрибутику. Таке поєднання створювало нові смислові навантаження вже існуючих творів-картинок, в яких, однак, головні ідеї вже були представлені крізь призму української етнокультури та її цінностей (Рис. 2).
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Рис. 2. «Козацький цитатник»
Іншою тенденцією в аспекті розвитку нової героїки останніх років стала поява збірної назви
«кіборгів», якою стали іменувати українських воїнів-захисників Донецького аеропорту, оборона якого
від російсько-терористичних військ тривала 242 дні. Вперше такою назвою українців назвали донецькі
ополченці: «Я не знаю, хто там сидить, але це не люди - це кіборги», - так описав українських військових один з вояків за т. зв. ДНР (Джерело: https://rian.com.ua/analytics/20150403/365724962.html).
Першопочатково «кіборг» як «кібернетичний організм» означав біологічний організм із вживленою механікою. Фактично є кінематографічним образом надлюдини із надможливостями, що було
втілено у численних американських кінофільмах («Кіборг», 1989; «Кіборг-мисливець», 1994; «Кіборгловець», 1995; «Кіборг-поліцейський, 1993-1995).
Назва «кіборгів» за українськими військовими досить активно закріпилася у медіа-середовищі.
Відповідний мем став також джерелом творення постфольклору, утворивши нові контекстно-ціннісні
конотації, пов‘язані із концептами мужності і героїзму (Рис.3).

Рис. 3. Мем «кіборгів» у інтернет-творчості
Загалом для культурно-інформаційного простору цього періоду характерною є також тенденція
творення і надання героїчних рис публічним персонам, частіше представникам влади і політики, які
своїми окремими діями здатні репрезентувати концепт «героїчного» в межах як повсякдення, так і загалом визначених «координат протистояння». Відповідно, пріоритетність надається цінностям захисту
державності, інтересів нації та її культури, утвердження власної ідентичності. В постфольклорі це
набуває гіперболізованих конотацій, що, втім, не позбавляє такі твори глибинних сенсів.
У цьому ряді «нових публічних героїв», найперше варто виокремити особу лідера «Правого
сектора» Дмитра Яроша, постать якого огорнута певною таємничістю. За час входження в медіапростір, своїми поглядами і діями саме він на знаково-символічному рівні зміг дорівнювати національному герою-ватажку, здатному вести визвольну боротьбу проти зовнішнього ворога. Відтак Ярош є як
персоніфікованим, так і узагальнюючим вітленням «небезпеки» для ворога. В колажних картинках ін-
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тернет-фольклору зустрічаються перефразовані написи «Ярош прийде – порядок наведе», «Давно не
гуляла сокира по вулицях міста Москви» тощо.
Реалізація образу «лютого месника» в ході збройної агресії проти України, сформованого в
сфері медіа та соціальних мереж, належить персоні голови РНБО України О. Турчинову, за яким давно закріпилося прізвисько «Кривавого Пастора», поширене засобами російської пропаганди. Саме в
інтернет-творчості воно набуло розгорнутої експлікації з різноманітною палітрою ціннісних конотацій в
осмисленні та трактуванні подій суспільно-політичного значення. Наявною є емоційно-візуальна
«невідповідність» між образом «Пастора» та наділеними йому «характеристиками». Це створює додатковий ефект «несподіваної комічності», за допомоги якого досягається донесення головної ідеїконцепту «праведної боротьби» з ворогом. Численні варіації цього образу відтворено в колажах«фотожабах», що наповнюють інтернет-простір.
Слід зазначити, що в українській культурній традиції образ культурного героя визначається його поділом на дві протилежні сутності: з однієї сторони ‒ це культурний герой-упорядник, цивілізатор,
сферою діяльності котрого є раціонально впорядкований світ, з іншої – трикстер, площина діяльності
якого зосереджена в «антисвіті» з порушеними знаковими системами. Якщо дії упорядника спрямовані
на конституювання життя людського колективу за взірцем космічного світоустрою, то діяльність трикстера спрямована на хаотизацію, руйнацію усталеного порядку. Відтак, вчинки культурного героя
трансформується в ідеальну модель, архетип суспільної поведінки, натомість діяльність несправжнього героя, трикстера уособлює порушення встановлених норм, певну девіацію.
У системі ментальних та етнокультурних архетипів у цьому аспекті подається архетип так званого «героїзованого злочинця», що нехтує суспільно прийнятими правилами. Водночас його привабливість для пересічного громадянина полягає в тому, що цей герой єдиний справжній, кому вдається
бути самим собою, а не грати чужі, штучно нав‘язані ролі, він постійно живе в точках екстремуму. В
масовій свідомості легітимність такої «злочинності» й девіації пов‘язана із погодженням решти суспільства щодо проявів протесту проти експлуатативних стратегій правлячих еліт. Фактично такий героїзований злочинець є своєрідним екзистенціалістом-експериментатором, який кидає виклик обставинам [2, 173, 175].
Постфольклорна творчість в реалізації цього архетипу використовує також імена публічних
осіб, чиї образи в інформаційному середовищі набувають значення «медіа-героя», що формується
різними засобами. Це може бути як загальний наратив його діяльності, так і міфологемно-фейкова
інформація, яка здатна додавати нових значеннєвих і семантичних відтінків образу персони. Відтак у
середовищі інтернету це все творчо переосмислюється, формуючи в творах постфольклору уявні
«поліпшені й героїзовані» образи, що репрезентують уявні якості й цінності соціуму.
На прикладі українського сегменту постфольклору ми можемо спостерігати таку появу «героїв», що оволоділи надзвичайними й не властивими для себе якостями і цінностями, з огляду як на
окремі факти й події життя, так і на поширені пропагандистські «фейки». Під впливом вигаданої інформації російських ЗМІ сформувалася міметика довкола представника українського політикуму –
А. Яценюка, якому в 2015 р. було приписано, що він свого часу він воював у Чечні та Придністров‘ї. Ці
два факти були вибуховими для інтернет-творчості, де персоналія колишнього прем‘єра, не дивлячись
на суспільну критику професійної діяльності, була наділена уявно-героїзованими і перебільшеними
якостями, що були спрямовані на «тролінг» російської сторони та вираження героїчних ціннісних концептів. Таким чином, спільноти інтернет-середовища досить активно використовують акцентуацію
ціннісних пріоритетів у формуванні уявних образів представників публічного медійного простору, які
здатні репрезентувати цінності етнонаціонального порядку, що виступають як ідентифікаційними моделями, так і засобами демонстрації сили, мужності і героїзму.
Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше розглядається концепт героїки сучасної
культури у тісній взаємопов‘язаності з етнокультурними цінностями за умов впливу інформаційного
середовища.
Висновки. За останні роки аксіосфера суспільства зазнала певних метаморфоз, пов‘язаних із
помітним зростанням важливості патріотизму, демократизму. У ситуації соціокультурної й ціннісної
аномії часто відбувається активізація захисних і регулятивних функцій етнокультурних цінностей, що
виражається у відповідних реакціях людини, в тому числі й у процесі комунікативної діяльності, що
має особливо чіткі прояви в просторі інтернет-комунікації. У сучасному інформаційному просторі це
знаходить вияв у пошуку нових героїв і актуалізації концепту героїки і героїчного як репрезентація суспільством потреби в осмисленні соціокультурних реалій, задоволення культурних і духовних потреб і
забезпечення шляхів гармонізації буття.
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IMPERATIVE FUNCTION OF AESTHETIC
The purpose of the study is to consider the concept of aesthetic imperative as an effective mechanism for ―reformatting‖ a
person, awakening his soul in a contemporary deformed cultural space. The methodology of the study. In the article the following
methods are used: the comparative and historical method, which allows to consider the existing approaches to the definition of the
ontological essence of aesthetic imperativeness in human life; the pragmatic method, which is used for extrapolation of aesthetic
expediency into economic expediency; the dialectical method, which makes it possible to consider the aesthetic and economic
expediencies in interconnection; the phenomenological method is associated with the peculiarities of manifestation of aesthetic imperativeness based on concrete examples derived from the classical literature and the method of abstraction, which allows us to investigate
the otherness of aesthetic imperativeness in postmodernism. The scientific novelty. The study of aesthetic imperativeness in human
life activity is carried out and the approaches to its study based on the analysis of classical literature are outlined, and to the aesthetic
thesaurus there is proposed a concept of quasi-beauty as a kind of aesthetic phenomenon in the structure of human life activity, that is
subordinated to the logic of economic or consumer expediency. Conclusions. Without pretending to comprehensive study of all the
issues related to the subject, this study intended to draw attention to the problems of aesthetic imperativeness. We have found that
various social phenomena as manifestations of human activity appear in the form of unconscious need: they contain hidden aesthetic
imperativeness. Writers, artists, poets, directors, architects, designers and others describe it through the art and thereby bring it in the
realities of social being. Thus, the aesthetic expediency appears as a phenomenon of imperativeness and becomes an impulse for
changing the forms of life itself. The classical heritage provides the foundation for understanding and research of the aesthetic imperativeness, not only in art, but as one of the modulators of human behavior and activity.
Key words: aesthetic imperative; fiction art; spirituality; beauty; economic expediency; quasi-beauty; culture.
Журба Микола Анатолійович, доктор філософських наук, професор кафедри управління освітою Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Імперативна функція естетичного
Мета дослідження: розглянути концепцію естетичної імперативності як ефективного механізму «переформатування»
людини, пробудження її душі у сучасному деформованому культурному просторі. Методологія дослідження. В статті використовуються наступні методи: порівняльно-історичний метод, який дозволяє розглянути наявні підходи щодо визначення онтологічної сутності естетичної імперативності в життєдіяльності людини; прагматичний метод, котрий використовується при екстраполяції естетичної доцільності в доцільність економічну; діалектичний метод, що дає можливість розглянути естетичну і
економічну доцільність у взаємозв‘язку; феноменологічний метод, пов‘язаний з особливостями прояву естетичної імперативності, спираючись на конкретні приклади, почерпнуті із класичної літератури та метод абстрагування, який дозволяє досліджувати
інобуття естетичної імперативності в постмодернізмі. Наукова новизна. Проведено дослідження естетичної імперативності в
життєдіяльності людини і окреслено підходи до її вивчення спираючись на аналіз класичної художньої літератури, а також запропоновано до естетичного тезаурусу поняття квазікраси як різновиду естетичного явища в структурі життєдіяльності людини,
що підпорядковане логіці економічній або споживацькій доцільності. Висновки. Не претендуючи на вичерпне вивчення всіх
питань, пов‘язаних із поставленою темою, дане дослідження мало на меті привернути увагу до проблеми естетичної імперативності. Нами було встановлено, що різні соціальні явища як прояви людської активності постають у вигляді неусвідомленої потреби: містять приховану естетичну імперативність. Письменники, художники, поети, режисери, архітектори, дизайнери та інші
через мистецтво її описують і тим самим привносять у реалії соціального буття. Таким чином, естетична доцільність постає
феноменом імперативності і стає імпульсом для зміни форм самого життя. Класична спадщина дає підґрунтя для розуміння та
дослідження естетичної імперативності не тільки в мистецтві, але як одного з модуляторів у поведінці та діяльності людини.
Ключові слова: естетична імперативність; художня література; мистецтво; духовність; краса; економічна доцільність;
квазікраса; культура.
Журба Николай Анатольевич, доктор философских наук, профессор кафедры управления образованием Луганского областного института последипломного педагогического образования
Императивная функция эстетического
Цель исследования: рассмотреть концепцию эстетической императивности как эффективного механизма «переформатирования» человека, пробуждение ее души в современном деформированном культурном пространстве. Методология
исследования. В статье используются следующие методы: сравнительно-исторический метод, который позволяет рассмотреть
имеющиеся подходы к определению онтологической сущности эстетической императивности в жизнедеятельности человека;
прагматический метод, который используется при экстраполяции эстетической целесообразности в целесообразности экономическую; диалектический метод, который дает возможность рассмотреть эстетическую и экономическую целесообразность во
взаимосвязи; феноменологический метод, связанный с особенностями проявления эстетической императивности, опираясь на
конкретные примеры, взятые из классической литературы и метод абстрагирования, который позволяет исследовать инобытие
эстетической императивности в постмодернизме. Научная новизна. Проведено исследование эстетической императивности в
жизнедеятельности человека и намечены подходы к ее изучению, опираясь на анализ классической художественной литературы, а также предложено ввести в эстетический тезаурус понятие квазикрасоты как разновидности эстетического явления в
структуре жизнедеятельности человека, подчиненного логике экономической или потребительской целесообразности. Выводы. Не претендуя на исчерпывающее изучение всех вопросов, связанных с поставленной темой, данное исследование имело
целью привлечь внимание к проблеме эстетической императивности. Нами было установлено, что различные социальные
явления как проявления человеческой активности предстают в виде неосознанной потребности: содержат скрытую эстетическую императивность. Писатели, художники, поэты, режиссеры, архитекторы, дизайнеры и другие через искусство ее описывают и тем самым привносят в реалии социального бытия. Таким образом, эстетическая целесообразность возникает как феномен императивности и становится импульсом для изменения форм самой жизни. Классическое наследие дает основу для
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понимания и исследования эстетической императивности не только в искусстве, но как одного из модуляторов в поведении и
деятельности человека.
Ключевые слова: эстетическая императивность; художественная литература; искусство; духовность, красота; экономическая целесообразность; квазикрасота; культура.

Problem statement. In the world there is a process of capitalization of social life, which makes
changes in aesthetic being of human life. In such circumstances, art must also integrate into the structure of
market relations and change both the form and the content of its existence: to acquire features of serial,
practicality, economic expediency and so on. This leads to the fact that art, as the main result of aesthetic
activity, loses its spirituality, and, consequently, the beauty and other qualities that exalt a man.
In the society aesthetic relations played and are playing a role of not only an incentive to the beautiful, eternal, and they ennobled and glorified a person, led to a spiritual way of life, that is, forced people to be
human beings [1]. Thus, the aesthetic, performs an imperative function. In the history of aesthetics, there are
different areas of searching for fundamentals of imperativeness that depend on the orientation of human impulses: mechanisms, going back to the transcendent (God, the Absolute), or going back to a man (as in the
Renaissance). The beginning of the era of postmodernism correlates with the fact that these mechanisms
seem to go back away and fall into a number of elements, and in the social existence, it is aesthetic appropriateness that becomes a dominant. In this regard, the understanding of aesthetic imperativeness changes.
Art and all aesthetic relations related to it do not prove to be subordinated to a man, human needs but to
economic expediency that is aimed at mercantilization of aesthetic processes due to their dehumanization.
The man proved to be in the depths of material values and the mercantile instincts and needs start dominating, resulting in the fact that economic expediency does not only significantly reduce the aesthetic appropriateness, but also uses it in its utilitarian purpose, manipulating human consciousness and directing it not to
ennobling his life but to the implementation of a exclusively economic relations. A thing, as a mediator between people, takes the priority place and aquires especial significance as for the imposition on a person
such an ideological orientation, which is not related to his essential demands. These processes determine
the need for investigations of imperativeness itself in the human life. It, in our opinion, can not be solved
without constructive analysis of the nature of aesthetic imperativeness as it objectively represents those factors in the human life that are related to the essence of a man, his existence. That is why we are so interested in imperativeness, first of all, not as in a tool of the implementation of consumeristic relations, but as in an
objective fact that makes a man a spiritual being. Today it is necessary to understand this mechanism, and it
is this issue, that is of great value in this investigation.
The purpose of the study is to consider the concept of aesthetic imperative as an effective mechanism for ―reformatting‖ a person, awakening his soul in a contemporary deformed cultural space.
Statement of basic materials. Aesthetic imperativeness, as a philosophical concept, has not been
practically studied in the history of aesthetics. The aesthetic is known to be an essential element of the structure of various forms of human activity. However, the problem of the essence of aesthetic imperativeness, its
forms and mechanisms have been still scarcesly investigated.
Manifestations of aesthetic imperativeness are connected with human activity and human active attitude to the world. The significant contribution to solving this problem have been primarily made by the representatives of German classical philosophy, as well as by the developers of other philosophical systems: the
theory of beauty and the appropriateness and expedience study of substructures (Kant), the study of dialectics and means to achieve the goal of human life (G. Hegel), which is considered in the connection with the
ontological essence of beauty (Aurelius Augustine, Aquinas, Aristotle, Albert the Great, Heraclitus, Homer,
Democritus, Nicholas of Cusa, Plato, etc.), which provides integrity and harmony of human existence. The
classical heritage provides the foundation for understanding and research of the aesthetic imperativeness,
not only in art, but as one of the modulators of human behavior and activity [2].
All forms of human existence and aesthetic forms, in particular, are integrated in the appropriateness. The consideration of appropriateness gives birth to a main pair, a basic dichotomy: the aesthetic and
economic expediency, studied in the context of culture and civilization (Y. Afanasiev, V. Bychkov,
M.Heidegger, V. Isaev, J. Ortega Gasset, A. Rozin, V. Sorokin, V. Sukhantseva, Spengler and others), reactions and influences on cultural and economic context changes, economic culture (J. Galbraith,
T.Zaslavskaya, R. Ryvkina) theory of roles (R. Harsons, R. Lynton, J. Mead, J. Moreno, A. Nadel), philosophy of technology (M. Berdyaev, Jean Baudrillard, M. Heidegger, H. Ortega Gasset, A. Rozin, J. Ellyul,
S.Yachin), economics of art (W. Baumol, W. Bowen) The consideration of the process of aesthetic transformation into aesthetic production and consumption (T. Adorno, V. Sorokin, etc.) is also very important in the
investigation of the phenomenon of aesthetic appropriateness.
The dialectics of economic and aesthetic appropriateness as the essence of human activity is now
increasingly replaced by realogistic studies (M. Epishteyn) rather than by the studies of human nature: semantic aspects of things in modern theories of semiotics (Yuri Lotman), the formation of aesthetic attitudes
and values of the utilitarian (A. Voevodin , A. Yeremeyev, D. Lukacs, G. Plekhanov) design as a theory of
mastering the world by the laws of beauty with the help of industry means (P. Behrens, H. Van de Veld,
M.Ginsburg, W. Gropius, R. Semper, I. Leonidov , G. Mutezius, F. Relo, D. Reskin, A. Rodchenko, Vladimir
Tatlin and others., present-day Ukrainian scientists - A. Polishchuk, A. Pryhornytska, I. Ryzhov, P. Tatiyivsky,
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etc.). The investigation of the problem of impact of a thing on people and the consideration of design functions in this respect (T. Adorno, M. Maklyuen, H. Marcuse, I. Ryzhova), its historical aspects in correspondence to the development of techniques and improvement of social structures (K. Alexander, J. Bondbeyt ,
V. Hasparsky, J. Jones, T. Kuhn, K. Popper, F. Rapp, A. Toffler and others) enable to speak about a kind of
therapeutic value of design in relation to a man and, of course, to raise a problem of the role of aesthetic imperativeness in this process. This point of view at compensation character of aesthetic imperativeness has
been revealed in the works of L. Vygotsky, G. Minervin, V. Plyshevsky. The study of design as a imperativeness mechanism concerning "thing-man", "thing-society" is taking place in advertising research (J. Sehella,
A. Symonson, B. Schmitt, among Ukrainian scholars – L. Vasilyeva, O. Olenina, O. Protsenko, V. Selevko
etc.).
Aesthetic imperativeness, as an essential element of theurgy, has been casually considered in the
so-called sacred aesthetics (A. Bily, V. Bychkov, S. Bulgakov, Vl. Solovyov, P. Florensky, F. Schiller) in the
study of ethical issues (kalocagatiya – Socrates, Plato), and an ethical imperative (N. Hartmann, Kant,
E.Erickson).
Imperativeness, as a phenomenon of human activity and life, was studied in psychology as a resulting manifestation of the will (W. Wundt, W. James, L. Vygotsky, V. Ivannikov, I. Sechenov, D. Uznadze,
S.Chhartyshvili etc.). In philosophical anthropology imperativeness is revealed also as a manifestation of
volitional impulses (E. Hartmann, F. Nietzsche, F. Tennis, A. Schopenhauer). Among these aspects of will
realization and its determinants one can distinguish: biological, erotic, psychological, religious, moral, patriotic, recreational, social and others which influence the decisions and actions of a man (I. Kozovyk). But aesthetic aspects are usually omitted by researchers.
Imperativeness research as the most important phenomenon of human activity in nature, culture, civilization, has been made by Ukrainian scientists (Y. Kamyanska, I. Sukhina, V. Tovarnychenko), where the
nature of the ecological imperative, the imperative of economic balance, the imperative of impartiality of science, the imperative and modes of scientific rationality, the imperative of tolerance and others has been considered.
Despite the fact that the aesthetic imperativeness has not attracted scholars‘ attention, many writers
and artists described an action, and effects of aesthetic imperativeness. Having studied it without considering philosophical reflection, artists, however, made this issue actual: writers raised and investigated this
problem: among them Ukrainian writers such as O. Kobylyanska, Lesya Ukrainka and foreigners - R. Bradbury, V. Garshin, C. Dickens, F. Dostoevsky, S. Lem, J. London, L. Leonov, G. Marquez, R. Rolland, A. Solzhenitsyn, Tolstoy, Turgenev, Oscar Wilde, Anton Chekhov. Therefore, in order to achieve its aim our study
will rely primarily on the work of those writers, who in one way or another raised the issue of aesthetic imperativeness.
In Turgenev‘s novel "Fathers and Sons" one can see the effect of aesthetic imperativeness on a human being. Bazarov calls such people "self-broken", who do not understand their destination, "Yes! He is a
brave this ant, he is pulling a half/dead fly. Pull it, brother, drag it, do not care of resisting, enjoy that you like
animals have a right not to express sympathy, unlike our ―self-broken‖ brother! [3, p. 477]". The point is that
he, who expresses sympathy in terms of civilization - it is a "self-broken" person, a person, who commits
senseless, destroys himself, but in reality, if he is not "self-broken", he will act like animals, like an ant, "We
act as we consider useful... [3, p. 414]. "However, a person is able to "choose the way of life on his own and
not to follow, like other animals, once and forever established order [4, p. 46]". It all depends on the developed ability of a person to listen to the aesthetic imperativeness volition, and the stronger it is, the more adequate he to his nature he is, the weaker the aesthetic imperativeness, the less adequate his behavior as the
image of God‘s. But the worst thing is that the weakened voice of the aesthetic imperativeness does not only
direct the person outside human logic and overturns him into an ant, but overturns the other people and it
leads to the loss of aesthetic qualities by society.
The aesthetic is completely removed from society and life, because if a person completely "loses" his
soul he becomes antisocial. A person without a soul is a person, who satisfies only his physical needs, and
in his extreme manifestation becomes a perpetrator or a murderer, or a moneymaker. Therefore, a person
has to provide his objectives some certain social status: to creatwe the space of quasi-beauty quasicivilization [5] that, at least, if do not abolish the fall of man into the abyss of selfishness then, at least slow
down the process.
Even today, the aesthetic and economic expediency, paradoxically, has multi-vector action in society. Although in scientific literature there is a clear trend of convergence of aesthetic and economic activity [6],
but in our opinion, it may be used only in quasi-beauty space. When beauty is transformed, as noted by Kant
- "initial", then all its content, is converted. There is no harmony but there is comfort where the logic of minimum cost and maximum profit operates. Therefore, only generation of quasi-beauty space makes it possible
to combine the variety of aesthetic and economic expediency.
Epiphany‘s picture written by Iyeronimus Boshe is very interesting for our study it is. Redbeard
shown on this picture is rather "created" or a character of the play which is like a spy of events depicted in
the foreground (the Mother of God with the infant Jesus on her knees, the three Magi, Melhor, Balthazar,
King Kaspar, St. Peter and St. Ann, are praying on their knees). "Every spiritual event - large or small scale –
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means its ―twin‖," its other Zaza Piralishvili emphasizes. "It is inevitably bifurcated: there is a phenomenon
and its kind of reflection, so to say, its immanent alineness. Reflection in a grotesque way reiterates the situation ironizing the person, whose reflection it is. Like the evil of Neoplatonists, it does not actually possess its
existence, it is only an ugly reflection of its prototype and was born by initial defectiveness. In other words, it
is nothing but a strange and inevitable alternative linguistics of spiritual first act born in it or together with it,
which wants to replace it and to get full rights existence [7]".
Whether a person wants or does not want, realizes or does not realize, but extending into economic
activity, he must deal with things. When there is the process of substitution things for money, then a thing
sensationally ceases to act, that is why an aesthetic element goes away (it disappears). At this stage activity
is guided by profit only and therefore an ugly thing beautiful, but harmful to human is created. One of the elements of beauty is correlation of the integrity of the thing service to the person service. If we consider the
interaction of a thing and a man, as for example, a lock and a key, if the key fits the castle - the castle will be
open, the integrity of the thing service to a man is found out in the same way. If you try to open the lock by a
passkey, a jimmy or a crowbar and, in fact, the action is the same, and may even promote greater economic
expediency, but the beauty in the interaction disappears. As W. Fed notes: "The end of this century, rich in
social disasters, showed a steady fluctuation deviation of individuals from the norms, initiated and developed
in the previous time, and people saw a particular beauty, which" was unknown to the ancients, [8, 1]. "In this
case beauty is "brief", "alienated" dematerialized, desocialized that has gone to the background. It leads to
the fact that integrity is disturbed, the fullness of life is changed to the one-sidedness of life [9]. Consumer
things, in our opinion, in this case give rise to the space of quasi-beauty. "The experience of postmodern visual reconstruction shows a decline of integrative function of vision. Short-sighted way of perception by "small
blocks" is implemented that reflects intricacy structures and consigns a person to multi-perspectivism, permanent change of vision perspectives [10, p. 11.10]".
Quasi-beauty means the space, where non-utilitarian, all interest-free, free spiritual art, which should
enable the game of cognitive abilities means self-interest, competition and profit maximization. But the problem is even deeper since then post factum such depravation of a person begins to be submitted in the public
mind as norm and beauty, so when post factum the ugly starts to be the beauty, the problem of quasi-beauty
field is created.
In modern conditions, quasi-beauty is not a bridge between aesthetic and economic expediency, but
the abyss. Quasi-beauty operates according to the theory of inclined plane, when the ball starts moving and
accelerating, the further it rolls, so the less is the chance to stop it. Visually, this theory is demonstrated in
the film directed by Aldo "Three Fools and Success" (Italy, 2000), where the main character had to make
great efforts to stop this fall.
The uniqueness of this concept is that the semantic properties of quasi-beauty are not observed imaginary and not detected that promotes its vitality and perception it as the beauty, thus this concept, in our
opinion, is different from the category of the ugly, which has evidently expressed essence. Therefore, quasibeauty generated by economic expediency – is new essence that "is self-saved", and replaces an idea of
human about beauty, and not only deprives of aesthetic pleasure, but also threatens human life.
The story "Ionych" by Chekhov is complete illustration of the problem of beauty and quasi-beauty.
The concept of "beauty", "ideal" during the story turns into the opposite concept. For young Ionych - nature,
art is a source of optimism, inspiration, good mood. Finally, remembering his dreams and adventures - he is
nearly dead soul - remembers only "pieces of paper that takes out from his pocket every night with such
pleasure," i.e., about money. Everything is overturned in his world: beauty, love, art, happiness, job, became
terrifying ghosts to "perfect" face "crispy colorful papers." Quasi-beauty manifestations of man activity can be
found in many examples of classical literature.
The problem of "beauty" of its economic and practical essence is reflected in its contradictions, complexities of Scrooge nature in the C. Dickens' novel Christmas Carol in Prose. "Before meeting with the spirits of Christmas such concepts as beauty and harmony of the world were closed to him. Everything for
Scrooge has its value, because money is the highest measure of beauty and strength. Rebirth, after attending three Christmas spirits, he begins to see the world in all its manifestations and is purified spiritually. "How
could I not see this beauty!" - proclaimed a hero. Money is important for him now, but as the embodiment of
light and harmony, as means to help others, means to change the world.
In the story "Earth" by O.Kobylyanska the main motive - economic, vital, practical expediency kills
human merits in a person. Land does not harmonize relations between them, but rather becomes inhumane
factor that destroys the soul, destroys the beauty and COMPLETENESS in people's lives. Oscar Wilde in his
novel "The Picture of Dorian Gray" has depicted the unique atmosphere of the beauty - beautiful people, brilliant expressions, beautiful works of art. Dorian is the embodiment of the external beauty, but terrible crimes
that he commits, cross out the merits of the spiritual life, which, distorted, appear on the portrait. External
beauty is an obstacle to update, and the only possible way to destroy the ugly is to kill the beauty.
We do not claim comprehensive and final determination of quasi-beauty in modern social and cultural space, but do try to mark the problem, identify and trace certain patterns, as well as individual aspects of
this phenomenon based on examples of classical literature. As V. Bychkov noted, non-classics (nonclassical aesthetics), which was actively being formed during the twentieth century, has made for communi-
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cation purposes in the field of its activity a large number of concepts and semantic units, which received their
verbal conclusion: maze, absurdity, cruelty, physicality, a thing, dailiness, simulacrum, artifact, etc. V. Bychkov emphasizes that these are not the categories, because most of them have fast transition character, so
he gives them a name of paracategories [11, p. 470-523].
In our opinion, when studying the dialectics of aesthetic and economic expediency, referring to the
professor. V. Isaev‘s paper "Man in The Space of Civilization and Culture" [12], the concept of pseudomorphosis (O. Shpengler) non-cathartic nature (V. Manzhura), there is an objective need for another non-classic
paracategory – quasi-beauty, although it is likely that in some it will become a categorical system of the aesthetic theory of the XXI century. "In the postmodern era acute need in the opened by Augustine ability of spiritual and aesthetic phenomena to be socially sanctioned means of emotional blocking human dangerous
yearning the sensual pleasures ... [13]".
Quasi-beauty is a beauty, in which the element of consumer (economic) is dominant, ie the power of
beauty in the structure of human life, which is subject primarily to the logic of economic expediency or consumer.
Quasi-beauty has the following features:
- bright form, but is almost meaningless;
- it ignores the traditional values;
- it is good, but more likely to forget;
- devoid of the attribute of eternity.
In an interview, Mr. Lungin said "... people are tired of what they do not always impose the world of
normal human values, and "supermarket" [14]. Therefore, necessary to expand the relationship of man to
these processes. Required impulses awakening of the soul, which meant the director, talking about his "movie-confession", "movie-shock" - "Island" (most of his films are about how the person awakens the soul). The
director tries to clarify this mechanism and to understand why a person does things which do not bring him
direct benefit.
In our approach to the problem of "reformatting" of man, awakening her soul deals with the imperativeness of beauty in human life. Imperativeness of this mechanism has specific characteristics, which by
their nature are similar to the imperativeness of air for person. Can the air be imperative for a person? Can!
When a person deviates from the natural composition. We entered into a composition of air and when there
we are, it is neutral (together with the economic and aesthetic imperative there is a category of neutrality or
latency of aesthetic and economic imperatives). Imperativeness sleeps, when a person is not removed by
this logic, but as soon as we close the windows, doors, fill the room by people, the air will act as an imperative. Thus, content of the air gives us the behavior, which returns us to the logic of pure air: force us to open
windows and doors.
While things "not rebelled" against the man, while aesthetic imperative acted unconsciously as a
human desires a pleasure unconsciously through art (go to the theater, opera, cinema, museum, see a picture, buy a beautiful ring, etc.) But when things "rebelled "against the man - changed form of aesthetic imperative. One form, in our opinion, disclosed in a work by Alexander Ostrovsky "Thunderstorm", where aesthetic imperatives changed because of storm and has the impact on people, forcing them to repent of their
sins. So storm for many people is a punishment of God (horror, nightmare), for Kuligin it is a normal state of
mind and body, because he is a part of this natural phenomenon.
The work of M. Saltykov-Shchedrin "Wild landlord", in our view, partly aesthetic imperative is due to
the disappearance of peasants. Prince of Urus-Kuchum-Kyldybayev cannot pass "smell and kind of slaves".
He rejoices when, thanks to his efforts, his servants, slaves disappear. But with the disappearance of them
the material and spiritual values disappear too. "Aesthetic person" is not in a position to inaccessible things
that surround him, because they have lost value, value, beauty without those, who produced them, created.
And people gradually degraded in this world devalued things and become savage. And the landlord finally
realized that in addition to flour, meat, all that which you want for life, together with the disappearance of
peasants something happened very important. When he has farmers, he does not need them and spoil the
overall picture, but when he hasn‘t them - then something is missing, not only tangible, edible, as he became
a wild person, not only externally,, but also internally: made friends with a bear (nobody was to communicate
with). Thus, the landowner becomes a pet, moving boundary that distinguishes humans and animals. When
missing people come back, something changed and he realized that Senko, which serves him, has more
integrity than he himself has.
In the story Garshina B. "Artists" aesthetic imperative is painted by the artist Ryabinin in the picture
of the old "grouse", who lost health, hearing through the economically efficient operation. The artist is trying
to kill the rest of fat and proud people, who perceive the world "as the eternal spectacle of colors, flavors and
spices," and does not pay attention to reality, "Down in their hearts, do not let them sleep, rise before their
eyes the ghost" - calls he painted hero who is the reality, truth, the whole beauty of their daily heroism, creates a new reality, "cruel and coveted." But no one understands its essence. Artist Dyedov says: "... until you
write a picture - you are an artist, creator, it is written - you are a haggler ... why do you paint this grouse?
Stop, do not do it. Is there anything more fun? [15, 178-179]", i.e. a picture is an operation for him, when he
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saw the river, he painted it close to the original, when he sold the picture, the river became his economic expediency, good or bad, but it brings him some income.
Conclusions. Without claiming to be an exhaustive study of all matters related to the intended topic,
this study aims at drawing attention to the aesthetic imperativeness. The analysis allows to reach the following conclusions:
1. It is found that the problem of aesthetic imperativeness is one of the top places in modern aesthetic theory, drawing attention to the phenomenon that has axiological sense and preventing the destruction of
harmony and integrity of human existence;
2. It is noted that the retreat from the "logic of beauty" by reduction to a purely economic benefits
leads to the fact that beauty is "brief," alienated, which departs on the last plan, violates the harmony and
integrity of human life. A thesaurus concept to aesthetic quasi-beauty, as a kind of aesthetic phenomena in
the structure of human life, which is subordinated to the logic of economic expediency or consumer, is proposed. This term analyzes the processes of transformation of the aesthetic as a phenomenon of human existence with aesthetic mass production.
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THE ACTIVITY OF THE UKRAINIAN THEATRE IN PEREMYSHL
DURING THE NAZI OCCUPATION (1941–1944)1
The purpose of the research is to discover the organizational-administrative and creative-artistic aspects of the activity of the
Ukrainian Theatre in Peremyshl in the years of the Hitlerite‘s occupation of the town. The research methodology is based on the principles of historicism, system-formation, scientific character, verification, the author‘s objectivity, moderated narrative constructivism, and
the use of general scientific (analysis, synthesis, generalization) and specially-historical (historical-genetic, historical-typological, historical-systemic, etc.) methods. The scientific novelty of the article consists in the argumentation of the fact, that, for the first time, in the
historiography of the Ukrainian theatrical art on the basis of the previously unknown archival documents, the genesis, organizational
development, repertoire, administration, and actors‘ staff of the Ukrainian Theatre in Peremyshl in the years of its occupation by the
Hitlerites are clarified. Conclusions. Summing up, the fact is that the historical genesis of the Ukrainian Theatre in Peremyshl was connected with the activity of "Lesia Ukraіnka theatrical society" (1925–1939) and the Soviet State regional drama theatre (1940–1941).
The history of the Ukrainian Theatre in Peremyshl can be divided into three stages: 1) the stage of the formation of the theatre in a form
of the Theatrical circle and Drama section of UAC (1942 – first half of 1943), 2) the stage of the theatre‘s reorganization into a professional establishment (August-October, 1943), 3) the stage of the theatre‘s vigorous activity on professional bases (November of 1943 –
July of 1944). The Ukrainian Theatre‘s artistic experience was manifested by several dozens of first-night performances and almost one
hundred of other productions in Peremyshl and the neighboring villages and towns.
Key words: theatre; Peremyshl; the Nazi occupation; theatrical art.
Ільницький Василь Іванович, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франкa; Галів Микола Дмитрович, кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франкa
Діяльність Українського театру у Перемишлі в роки нацистської окупації (1941 – 1944)
Мета дослідження – розкрити організаційно-адміністративні та творчо-мистецькі аспекти діяльності Українського театру в Перемишлі у роки гітлерівської окупації міста. Методологія дослідження спирається на принципах історизму, системності,
науковості, верифікації, авторської об‘єктивності, поміркованого наративного конструктивізму, а також на використання загальнонаукових (аналіз, синтез, узагальнення) та спеціально-історичних (історико-генетичний, історико-типологічний, історикосистемний) методів. Наукова новизна полягає у тому, що вперше в історіографії українського театрального мистецтва на основі невідомих раніше архівних документів з‘ясовано виникнення, організаційну розбудову, репертуар, управлінський та акторський склад, мистецьку діяльність Українського театру в Перемишлі у роки гітлерівської окупації. Висновки. Історична ґенеза
Українського театру в Перемишлі пов‘язана з діяльністю українського "Драматичного товариства ім. Лесі Українки" (1925–1939)
та радянського Державного обласного драматичного театру (1940–1941). Історію Українського театру в Перемишлі можна поділити на три етапи: 1) етап становлення театру у формі Драматичного гуртка і Драматичної секції УДК (1942 – перша половина
1943 р.), 2) етап реорганізації театру на професійну установу (серпень – жовтень 1943 р.), 3) етап активної мистецької діяльності театру на професійних засадах (листопад 1943 – липень 1944 рр.). Мистецький доробок Українського театру позначився кількома десятками прем‘єр і майже сотнею вистав у Перемишлі та сусідні містах і селах.
Ключові слова: театр; Перемишль; нацистська окупація; театральне мистецтво.
Ильницкий Василий Иванович, доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории Украины Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко; Галив Николай Дмитриевич, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры истории Украины Дрогобычского государственного педагогического
университета имени Ивана Франко
Деятельность Украинского театра в Перемышле в годы нацистской оккупации (1941–1944)
Цель исследования – раскрыть организационно-административные и творчески-художественные аспекты деятельности Украинского театра в Перемышле в годы гитлеровской оккупации города. Методология исследования опирается на
принципах историзма, системности, научности, верификации, авторской объективности, умеренного нарративного конструктивизма, а также на использование общенаучных (анализ, синтез, обобщение) и специально-исторических (историкогенетический, историко-типологический, историко-системный) методов. Научная новизна заключается в том, что впервые в
историографии украинского театрального искусства на основе неизвестных ранее архивных документах выяснено возникновения, организационную перестройку, репертуар, управленческий и актерский состав, художественную деятельность Украинского
театра в Перемышле в годы гитлеровской оккупации. Выводы. Исторический генезис Украинского театра в Перемышле связан
с деятельностью украинского "Драматического общества им. Леси Украинки" (1925–1939) и советского Государственного областного драматического театра (1940–1941). Историю Украинского театра в Перемышле можно разделить на три этапа: 1)
этап становления театра в форме драматического кружка и Драматической секции УДК (1942 – первая половина 1943), 2) этап
реорганизации театра на профессиональное учреждение (август – октябрь 1943) 3) этап активной творческой деятельности
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театра на профессиональной основе (ноябрь 1943 – июль 1944). Художественные достижения Украинского театра проявились
в нескольких десятках премьер и более сотни спектаклей в Перемышле и соседние городах и селах.
Ключевые слова: театр; Перемышль; нацистская оккупация; театральное искусство.

Formulation of the problem. At the present stage of development of scientific researches into the
Ukrainian theatre‘s history it is the studying of the activity of independent centres of stage art in small local
environments that gains urgency nowadays. Studying of the history of "small theatres" is a necessary condition and a sine qua non for a larger scale investigation of the history of theatrical life of each locality and every region of the country. The investigations of this kind at the country study and micro-historical levels give a
chance to find out the details of a historical process and – in a more thorough and concentrated way – to
consider transformation processes in artistic life. Such studies provide researches a considerable scope of
interesting examples and the facts, the use of which can enrich any macro-historical synthesis. All the
aforementioned approaches have grounded this article‘s attention to a small Ukrainian Theatre, which actively worked during the years of the Nazi occupation in Peremyshl, the old town which played a significant role
in the cultural life in the Ukrainian lands in the XIX – fiest half of the XX century.
The analysis of researches and publications. For a rather long time the issue of theatrical life in the
occupied territory remained beyond an appropriate attention of researchers. L. Waniuga,s and O. Demidko‘s
articles [3; 6] are a study of theatrical activity in separate occupied towns. The development of theatre life in
Peremyshl during the years of the Nazi occupation is fragmentarily elucidated in V. Haidabura‘s [4; 5],
O.Popovych [12], S. Zabrovarnyi [7] research. His former collaborators M. Prasitskyi [13], О. Urbanskyi [14]
a. o.) and followers (M. Pylyp-Andrushkiv [11], a. o.) also paid some scientific attention to the study of the
Ukrainian Theatre. However, their works are mostly constructed upon memoirs, although they also contain
references to certain source materials. The document of an unknown author, entitled "The History of the
Theatre in Peremyshl", which has been discovered in the Central state archive of public associations of
Ukraine, is of uncommon value for the revelation of the theme under consideration [15, 7-8].
The purpose of the research is to discover the organizational-administrative and creative-artistic aspects of the activity of the Ukrainian Theatre in Peremyshl in the years of the Hitlerite‘s occupation of the
town.
The research methodology is based on the principles of historicism, system-formation, scientific
character, verification, the author‘s objectivity, moderated narrative constructivism, and the use of general
scientific (analysis, synthesis, generalization) and specially-historical (historical-genetic, historical-typological,
historical-systemic, etc.) methods.
The statement of the basic materials. In the year of the ІІ World War the public life of Peremyshl, an
ancient Galician town stretched along the both banks of the Sian river, was affected by the domination of two
th
totalitarian regimes, namely the Soviet and the Nazi-German. On September 28 , 1939, the right-bank
(eastern) part of the town was occupied by the Red army units. At the same time, the left-bank (western) part
of Peremyshl appeared under German occupation that was fixed by the Soviet-German treaty of friendship
th
and borders on September 29 , 1939. Shortly afterwards the town became the district centre within
Drohobych region of the Ukr.SSR. In the course of the Sovietization of public life in the attached to the Soviet
Union West Ukrainian lands the new power paid a solid attention to the organizations of theatres. According
th
to the Decree of the Council of the People‘s Commissars of the Ukr.SSR of December 19 , 1939, in
Drohobych region the State Regional Ukrainian Drama Theatre was founded (Drohobych) [9, 70]. A bit later
the theatres were founded also in Boryslav and Stryi [1; 8], and than in Peremyshl. As a matter of fact, the
researcher from Peremyshl O. Popovych connects the Theatre in Peremyshl with State Regional Ukrainian
Drama Theatre in Boryslav. Furthurmore, she considers this particular theatre "a unique example of the
Ukrainian professional dramatic activity in the history of the town" [12, 8].
As researcher S. Zabrovarnyi informs, together with educators and cultural workers, professional actors from the theatres of Zhytomyr, Kharkiv, and Chernihiv arrived in Peremyshl. It was of them that the State
Drama Theatre had been created which already in November of 1940 began its activity with the premiere of
"The Sorochyntsi Fair". The performances took place in an auditorium in a scenic hall of Peremyshl Castle.
The theatre personnel were 40 persons, and Ivan Moiseyevych Neniuk was its head and director. Of the older generation of actors the following staff acted: F. B. Denysenko, K. M. Istomin, V. S. Chornyi, and
K.Bezruchko; of the younger generation the following aсtors performed: G. A. Zaslavets, O. A. Shybko,
K.L.Marinchak, M. M.Piskun, and others. The theatre‘s following performances were "The Marriage Engagement in Honcharivka" and B. Lavriniov‘s "Rozlom" ("The Break-up") [7]. It should be noticed, that during
the election to the local councils in December of 1940 the actress of this Theatre, namely Olha Shybko
worked on her way up to the deputy of Peremyshl town council [2].
nd
After the beginning of the German-Soviet war on June 22 , 1941, Peremyshl was occupied by German troops. The occupational power attached Peremyshl land to Kraków district of the General Province,
having cut it off from Galician district with its centre in Lviv [10, 80]. As is known, multifarious Ukrainian public
organizations, in particular, cultural establishments, operated under the surveillance of the Ukrainian Central
Committee (UCC) headed by V. Kubijovych. Its organizational cells in counties were the Ukrainian aiding
committees (UAC), which had their representatives in certain towns. By the middle of 1941 the UACs existed
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in Yaroslav, whereas in the left-bank Peremyshl only it was rerepresented only by its delegate body which
was headed by Father Yulian Tatomyr. Nevertheless, in November of 1941 a UAC was founded in Peremyshl. Yevhen Zyblikevych was confirmed Chairman of Peremyshls UAC, which was situated in the "Narodnyu Dim" ("People‘s House") [7].
It was under the aegis of the UAC in Peremyshl that an amateur theatre group was created [15, 7].
As M. Prasitskyi, one of its most active members, recollected after the II World War, the group (which – in
due course – evolved into the Ukrainian Theatre) was created on a basis of "Lesia Ukrainka theatrical society" that functioned in Peremyshl in 1925 – 1939 [13, 337]. Actually, he had certain reasons for such a statement, as the Ukrainian theatrical life in Peremyshl was reanimated under the conditions of German occupation exactly thanks to the efforts of "Lesia Ukrainka theatrical society‘s" former active participants, among
them – Y. Kostiuk, Y. Andrukhovych, O. Chubynskyi, and M. Prasitskyi, to name a few.
However, it is impossible to ignore a certain contribution of the workers of the Soviet state theatre in
Peremyshl (1940 – 1941) into the formation of the Ukrainian Theatre. In the spring of 1942, after the border
between Galician and Krakow districts had been opened, six professional actors of the former Soviet State
Theatre joined the theatre group by the UAC in Peremyshl [15, 7]. From Maria Pylyp-Andrushkiv‘s memoirs
we know the names of several of them: Lyudmyla Ostroumova, Anna Kalnyts‘ka, Hryhoriy Zaslavets, and
Tetiana Bolkun [11, 308].
Yulian Kostiuk became the director of the theatre group. The group‘s material and financial condition
was poor, as the property of the former Soviet Theatre was stolen at the initial stage of the German-Soviet
war. So, it had no uniform suits and scenery [15, 7]. However, after the arrival of the six aforementioned actors and actresses, the group began to operate. M. Prasitskyi also admits this fact, calling them "professionals from the Bolshevist Theatre" [13, 338]. The play "Poshylysia v durni" ("They were made fools") was the
th
first performance which the group presented to the local spectators on March 7 , 1942. The professional
company also prepared the performances "Char odnostroiu" ("The magic of the uniform") and "Zhyvi pokiinyky" ("The Live Deceased"), with which it toured a number of small towns and villages of Peremyshl region.
Actors Y. Kostiuk, H. Zaslavets, and M. Prasitskyi were producers. In July of the same year, the group was
reorganized into a Drama section of the UAC section in Peremyshl. Oleksander Smishkevych became its
director, he also created an amateur orchestra and conducted it. Unfortunately, except O. Smishkevych, nobody took care of the section, which did not even have its constant shelter where it could rehearse [15, 7].
In the end of October, 1942 O. Smishkevych had to leave Peremyshl for official reasons and the orchestra was headed by O. Chubynskyi, while Myroslav Turko temporarily became the director of the Drama
section. In December 1942 the UAC appointed O. Chubynskyi the director of the section, whereas M. Prasitskyi became his assistant. At that time Yaroslav Andrukhovych, a well-known master of theatrical art, arrived
in Peremyshl. He joined the section and became its art director and manager. By then, the material and financial position of the Drama section remained difficult. Its professional actors and orchestral players did not
receive their salaries for two months. The debts for electricity, the rent of the hall, etc. accumulated. Eventually, the new management managed to solve all these problems. In January, 1943 for the first time the actors
received their salary timely. Soon, the orchestra was reorganized and old promissory notes were paid. In
fact, the section stepped on the way of the formation of a professional theatre [15, 7].
On March 2–3, 1943, in Lviv, a congress of representatives of the professional Ukrainian theatres
took place, which was organized with the participations of the UCC. The administration members of the
Drama section of the UAC in Peremyshl also took part in it. The congress made a decision to give a one-time
sum of money of 15 000 zl. to the section in Peremyshl and to appoint a constant help of 5000 zl. to it monthly. Right after the congress in Lviv the Drama section of the UAC in Peremyshl was reorganized into the
"Ukrainian Theatre". The next month the UAC gave the theatre 20 000 zl., of which 5000 zl. were used for
work payment, and for the rest of the money suits, musical instruments, and materials for scenery were
bought. Just then (in April, 1943) the Union of communities of Peremyshl region appropriated a one-time
sum of 10 000 zl. to the theatre, which, however, it could obtain only in October of this year [15, 7-7 rev.].
According to the UCC order, in July, 1943, the Theatre‘s Board of Commissars was formed, which
th
included O. Chubynskyi and Y. Andrukhovych. It operated till August 15 , 1943, when the Board was headed
by the Theatre‘s director Omelian Urbanskyi.
The results of the Ukrainian Theatre‘s artistic activity in the form of a theatre group and a section by
the UAC (from March, 1942 to August, 1943) are presented in Table 1.
Table 1.
№
1
2

The Ukrainian Theatre’s artistic activity in Peremyshl
(from March, 1942 to August, 1943)
The names of plays
Producer
Performed in
Peremyshl
"Poshylysia v durni" ("They were Y. Kostiuk
3 times
made fools")
"Char odnostroiu" ("The magic of H. Zaslavets
1
the uniform")

Performed on
tour
–
1
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3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

"Zhyvi pokiinyky" ("The Live Deceased")
"Odruzhennia" ("Marriage")
"Beztalanna" ("The unhappy")
"Maty Naimychka" ("Mother the
Servant Woman")
"Svatannia na Honcharivtsi"
("Matchmaking at Honcharivka")
"Espans‘ka mukha" ("A Spanish
fly")
"Nich pid Ivana Kupala" ("The
night on the eve of the feast of
Ivan Kupalo")
"Ioho velyke kokhannia" ("His
great love")
"Chornomortsi" ("Black Sea
Cossacks")
"Skampolio"
"Mykolai dlia starykh" ("Santa
Claus for the old")
"Oi, ne khody, Hrytsiu" ("Hey,
Hryts, do not come to the party")
One-act performances

Ilnytskyi V., Haliv M.
H. Zaslavets

2

–

Y. Kostiuk
V. Tsymbal
H. Zaslavets

1
3
4

–
–
4

H. Zaslavets

2

1

M. Prasitskyi

3

3

H. Zaslavets

2

–

H. Zaslavets

2

3

V. Tsymbal

2

–

Ya. Andrukhovych
Ya. Andrukhovych

3
1

–
–

H. Zaslavets

3

1

Ya. Andrukhovych,
M. Prasitskyi
Ya. Andrukhovych
H. Zaslavets

2

–

"Taras Bulba"
5
–
"Shel‘menko Chura" ("Servant
3
2
Shel‘menko")
18
"Pryvit vesni" ("A greeting to the
Ya. Andrukhovych
3
2
spring")
19
A concert of the orchestra
O. Chubyns‘kyi
2
–
20
"I u nas veselo" ("And we, too,
Ya. Andrukhovych
2
–
have fun")
21
"Natalka Poltavka"
I. Bondarenko
2
2
22
Asundryparty. part 1
Ya. Andrukhovych
1
–
23
Asundryparty. part 2
E. Andrukhovych
1
–
Total – 23 firstnights, 73 performances, and 1 staging, of which 54 were in Peremyshl and 19 were on tour.
16
17

The source: Central state archive of public associations of Ukraine (Kyiv). F. 166. D. 1. C. 115. S. 7
rev.
As is evident, Y. Andrukhovych, E. Andrukhovych, I. Bondarenko, and V. Tsymbal staged at that
time. All 73 performances of the theatre were seen by 20 245 spectators. The profit from the performances
made up 107 930.50 zl. The Theatre went on tour into such towns as Yaroslav, Dobromyl, Khyrov,
Nyzhankovychі, and also performed in the villages of Dubetsko, Medyka, Korovychі, Orikhovets, Pykulych,
Hnatkovychi, Bushkovychi, and Bolestrashych [15, 7 rev.].
In the new season (1943/1944) the Theatre was headed by O. Urbans‘kyi, who defended the requirement of the transformation of the Theatre into an exclusively professional organization and, therefore,
discharged semi-professional actors-amateurs. For that reason the theatre was not able to perform in the
town for two months. Its several professional actors organized small tours in the villages of Peremyshl region, in which they showed two performances: "Mother the Servant Woman" and "Servant Shel‘menko" [15,
7 rev.].
th
UCC became concerned with such a condition of the theatre. On October 27 , 1943 the sub-section
of artistic affairs of the department of cultural work of the UCC cancelled an individual management of the
Ukrainian Theatre in Peremyshl and created a Collective Board, consisting of director O. Chubynskyi, head
of artistic affairs Ya. Andrukhovych, and head of administrative affairs O. Urbanskyi. For a reinforcement of
theatre‘s company of actors the sub-section of art affairs of the UCC sent 32 persons to Peremyshl from the
eastern regions of Ukraine, who were led by art director M. Mikhnovs‘kyi. The new Board vigorously took to
th
the opening of a new season and on November 7 , 1943 began it by a concert of the orchestra led by
O.Chubyns‘kyi and chorus under the direction of O. Ryzhkov. Soon, the staging of Goldani‘s comedy "Mirandolina", directed by V. Tsymbal, took place [15, 7 rev.-8].
However, in the end of November, 1943, by the order of the German power, the actors, who had arrived from the eastern areas had to leave the Theatre. Its activity again stopped. Then, the Theatre‘s Board
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again turned to the attraction of actors-amateurs, which produced certain results. In December, 1943 the
Theatre staged "Santa Claus for children" directed by E. Andrukhovych, and in January of 1944 "The fairy
tale of an old mill" and three shows, – "Let all come to theatre", "Laughter for all", and "You yourselves do not
know what you have" (all directed by Y. Andrukhovych), were staged. Later the play "Give the heart a will"
was staged (its director was V. Tsymbal) [15, 8].
In the beginning of February, 1944 director P. Borysovskyí arrived to Peremyshl, and in the middle of
the same month Mykola Orel, the known actor, producer, and former director of Theatre "Prosvita" arrived
there too. Already in the end of February the Theatre performed the play "A Servant Woman" (after
th
T. Shevchenko‘s poem), and on March 11 , 1944 – on the occasion of the anniversary of Taras Shevchenko‘s birthday – play "Nazar Stodolia" was staged (both directed by P. Borysovskyi). At the anniversary perth
formance on the occasion of the 80 anniversary of the Ukrainian theatrical life in Galicia, the Theatre in
Peremyshl prepared I. Tobilevych‘ comedy "The Chumaks", directed by M. Orel. In general, during the first
half of 1943/1944 season the Ukrainian Theatre in Peremyshl performed 10 premieres, 14 499 spectators
saw its 42 performances. The profit of these performances made up 122 059 zl. [15, 8].
On the whole, in February – March, 1944, the Ukrainian Theatre in Peremyshl consisted of 45 persons. The Collective Board consisted of Oleksander Chubynskyi, Yaroslav Andrukhovych, and Omelian Urbanskyi, the post of an artistic director was occupied by Mykola Orel, Petro Borysovskyí was its director. The
troupe included 17 actors: Volodymyr Tsymbal, Alla Davydenko, Anna Kal‘nytska, Vanda Korolevych, Lev
Marko, Maria Marko, Liudmyla Ostroumova, Emma Sagulina, Serhiy Stel‘mashchuk, Myroslav Turko, Yulia
Urbans‘ka, Roman Zelez, Myroslav Pavlyk, I. Fedchyshyn, Fedchyshyn (the first name is unknown),
S.Pikhur, and Bohdan Kokh. The chorus consisted of seven persons: Zinaida Borysovs‘ka, Antonina
Dzalianska, N. Palamarchuk, Antonina Zadsianna, Vasyl Yavors‘kyi, Ivan Volovchak, and Raisa Kravtsova.
Also, seven musicians belonged to the orchestra: Volodymyr Bozheiko, Ivan Haba, Bronyslav Skoliarchik,
Volodymyr Stan‘ko, Olexander Snyshkevych, Kashchynets, and Kostyrko (to establish the first names of the
last two persons was not possible). Besides, artistic painter Pavlo Koval‘ and a number of technical workers
(stage workers, a cloakroom attendant, a joiner, etc.) also worked at the theatre [15, 5].
While characterising the Theatre‘s financial incomes from its artistic activity, it should be noticed that
the Theatre received its greatest profits for its performances in April, July, and November of 1943 (2176,
3618, and 3469 zl. accordingly), and in January and February of 1944 (accordingly, 5152 and 3103 zl.).
Usually, the income per performance made up from 120 to 500 zl. For example, "A greeting to the spring",
th
th
th
performed on May 30 , 1943,brought the theatre 500 zl., "Mirandolina", on the 13 and 14 of November,
th
1943, yielded 450 zl., and show "Laughter for all", played on February 20 , 1944, gifted 450 zl. to the theatre. All these performances were shown in Peremyshl. During the tours the profits were lower. Thus, the perrd
formance of "Servant Shel‘menko" on October 23 , 1943 gave the theatre only 135 zl. [15, 3-4 rev.].
In February, 1944, – as the archival documents testify, – the Ukrainian Theatre in Peremyshl received a subvention (allegedly, from the UCC) of 15 000 zl. In general, as compared with January, in February of 1944 its material-financial maintenance increased from 43 776 to 91 762 zl. Such a growth can be explained not only by profits from performances (as in February the profits from them were small), but also by
the abovementioned subvention and a withdraw from the bank account of 22 000 zl. It gave the chance to
increase the salary to the workers of the theatre from 7311 to 13 975 zl. and the bonuses from 7055 to
16 026 zl. Some money was spent for the purchase of tools and scenery means, which total cost grew from
12 803 to 15 443 zl. Certainly, the taxes paid by the theatre increased as well, – from 2799 to 5870 zl. [15,
6].
Unfortunately, for the lack of historical sources, the further destiny of the Ukrainian Theatre in Pereth
myshl is not known. Still, on March 10 , 1944 O. Urbans‘kyi, the director of the Ukrainian Theatre in Peremyshl, sent a request to the cultural work department (to the sub-section on artistic affairs) of the UCC,
which was in Lviv, to award the musical art director O. Chubynskyi, member of the Board Y. Andrukhovych
(as an actor), art director Mykola Orel, artistic painter Pavlo Koval, and actor Volodymyr Tsymbal [15, 13].
However, it is not known, whether or not this request was satisfied. The Eastern front was gradually approaching Peremyshl, so, the evacuation of authorities, economic organizations, public societies, and culturth
al establishments began in the spring and summer of 1944. As M. Prasitskyi remembered, on July 24 , 1944
"a considerable number of Ukrainian public figures, by force of the circumstances menacing from the Bolshevism had to leave their native land and the majority of the Ukrainian Theatre‘s actors did that" [13, 338].
th
On July 27 , 1944 the Soviet army again occupied the town [16, 87]. The war put an end to the activity of the
Ukrainian Theatre in Peremyshl, but its separate workers still continued their work at a professional Theatre
which operated in "The People‘s House" until May, 1945 on a co-operative society bases. Its directors were
Serhiy Stelmashchuk and Mykola Orel, Ivan Baran was the manager, Bohdan Kokh was ballet master, and
V. Romanyk was the head of its chorus [11, 307]. In 1945 – 1946 almost all the Ukrainian population of
Peremyshl was taken out to the Ukr. SSR, the actors of the former Ukrainian Theatre among them.
The conclusions. So, the historical origin of the Ukrainian Theatre in Peremyshl, which operated in
the days of the Nazi occupation, was connected with the activity of "Lesia Ukrainka theatrical society" in it
(1925 – 1939) and the Soviet State Ukrainian regional drama theatre (1940 – 1941). The history of the
Ukrainian Theatre in Peremyshl (1942 – 1944) can be divided into three stages: 1) the stage of its formation
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in the form of a Theatre group and a Drama sub-section of the UAC (1942 in first half of 1943), 2) the stage
of a reorganization of Theatre into a professional establishment (August – October, 1943), 3) the stage of its
active artistic activity on professional bases (November, 1943 – July, 1944). The art reserve of the Ukrainian
Theatre has affected several dozens of premieres and almost one hundred performances in Peremyshl and
the neighbouring towns and villages. Its creativity was expressively characterised by Ukrainian motives and
by staging of classical Ukrainian and foreign dramatic compositions.
Notes
1

Публікація містить результати досліджень, проведених у рамках виконання наукового проекту «Українсько-польськоєврейські взаємини у Східній Галичині (перша половина ХХ ст.): історичний досвід, уроки для сучасності», що фінансується за
рахунок коштів загального фонду державного бюджету. ID:95861 29.08.2017 (176-1).
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THE "OVERTON WINDOW" AS MANIPULATIVE MECHANISM
OF PUBLIC VALUES TRANSFORMATION
The purpose of the article is the implementation of the scientific and theoretical substantiation of the "Overton Window" concept as a method of applying manipulative technologies on the mass consciousness influence in order to change public values. Methodology. The research uses general scientific and special methods, in particular: inductive and deductive method, the method of analysis and synthesis, dialectic method, system, and structural-functional analysis, the method of empirical data ranking. Scientific novelty
is to prove the universality of the ―Overton Window‖ as a model of policy change in the process of interaction between its producers
("society ↔ authority"), in which: the choice of alternatives to socially-oriented administrative decisions of stakeholders (officeholder)
takes place under the influence of public opinion in order to provide electoral support to the target audience (direct impact of the impact
of "society → authority"); The choice of alternatives to managerial decisions is made by stakeholders (office managers) independently,
influencing society (creating the necessary or changing the existing attitude of target audiences), in particular through manipulation with
the conscious and unconscious (the reverse effect of influence: "society ← authority"). Conclusions. As a result of the research, the
danger of the ―Overton Window‖ concept used for the transformation of public values in Ukraine has been proved and practical recommendations for protecting the mass consciousness from the manipulative technologies influence have been suggested.
Key words: public values; cultural values; ―Overton Window‖; mass consciousness; manipulative technologies; digital society.
Карпенко Олександр Валентинович, доктор наук з державного управління, завідувач кафедри інформаційної
політики та цифрових технологій Національної академії державного управління при Президентові України
"Вікно Овертона" як маніпуляитивний механізм трансформації суспільних цінностей
Метою роботи є здійснення науково-теоретичного обґрунтування концепції "Вікно Овертона" як методики застосування маніпулятивних технологій впливу на масову свідомість з метою зміни суспільних цінностей. Методологія дослідження. У
дослідженні використано загальнонаукові й спеціальні методи, зокрема: індуктивний та дедуктивний метод, метод аналізу та
синтезу, діалектичний метод, метод системного та структурно-функціонального аналізу, метод ранжування емпіричних даних.
Наукова новизна полягає в доведені універсальності концепції "Вікно Овертона" як моделі вибору змін політики ("model of
policy change") в процесі взаємовпливу її виробників ("суспільства ↔ влада"), за якої: вибір альтернатив суспільно-орієнтованих
управлінських рішень стейкхолдерів (офісхолдерів) відбувається під впливом громадської думки з метою забезпечення електоральної підтримки цільової аудиторії (пряма дія впливу "суспільство → влада"); вибір альтернатив управлінських рішень стейкхолдери (офісхолдери) здійснюють самостійно, впливаючи на суспільство (формуючи необхідне або змінюючи існуюче ставлення цільових аудиторій), зокрема через маніпулювання з свідомим та несвідомим (зворотня дія впливу:
"суспільство ← влада"). Висновки. В результаті дослідження доведено небезпечність наслідків застосування концепції "Вікно
Овертона" для трансформації суспільних цінностей в Україні та запропоновано практичні рекомендації щодо захисту масової
свідомості від впливу маніпулятивних технологій.
Ключові слова: суспільні цінності; культурні цінності; Вікно Овертона; масова свідомість; маніпулятивні технології;
цифрове суспільство.
Карпенко Александр Валентинович, доктор наук государственного управления, заведующий кафедрой информационной политики и цифровых технологий Национальной академии государственного управления при Президенте Украины
"Окно Овертона" как манипулятивный механизм трансформации общественных ценностей
Целью работы является осуществление научно-теоретического обоснования концепции "Окно Овертона" как методики применения манипулятивных технологий для воздействия на массовое сознание с целью изменения общественных ценностей. Методология исследования. В исследовании использованы общенаучные и специальные методы, в частности: индуктивный и дедуктивный метод, метод анализа и синтеза, диалектический метод, метод системного и структурнофункционального анализа, метод ранжирования эмпирических данных. Научная новизна заключается в доказательстве универсальности концепции "Окно Овертона" как модели выбора изменений политики ("model of policy change") в процессе взаимовлияния субъектов ее формирования и реализации ("общества ↔ власть"), при которой: выбор альтернатив общественноориентированных управленческих решений стейкхолдеров (офисхолдерив ) происходит под влиянием общественного мнения с
целью обеспечения электоральной поддержки целевой аудитории (прямое действие влияния "общество→ власть"); стейкхолдеры (офисхолдеры) самостоятельно осуществляют выбор альтернатив управленческих решений, воздействуя на общество
(формируя необходимое или изменяя существующее отношение целевых аудиторий), в том числе путем манипулирования с
сознательным и бессознательным (обратное действие воздействия: "общество→власть"); Выводы. В результате исследования доказано опасность последствий применения концепции "Окно Овертон" для трансформации общественных ценностей в
Украине и предложены практические рекомендации по защите массового сознания от влияния манипулятивных технологий.
Ключевые слова: общественные ценности; культурные ценности; Окно Овертона; массовое сознание, манипулятивные технологии; цифровое общество.

The relevance of the research topic. The aspects of instruments and tools for mass consciousness
manipulating has become especially relevant in the scientific literature, media, and social networks after the
release of the Glenn Beck‘s bestseller "Overton Window" on the American book market in 2010. [1] The discussion is about the existence of a societies‘ communicative management method in order to change their
cultural, social and national values. The "step-based" implementation of this technology is the movement of
© Karpenko O., 2019
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"Overton Window ", which changes the range of possibilities from the stage of "unthinkable" values and morals of society to the "actual policy" stage, when values transformation has taken place, which is why openly
supported by society, promoted and legally regulated. However, there are other [2] views on the existence of
such technology and its application in practice.
Scientific coverage of the problem. The problematic of the ―Overton Window‖ concept usage in
Ukraine is low investigated unlike in the United States and Europe. In this context, we should mention the
works of such scholars as Joseph Lehman, Roger Farmer, Jackson Rawlings, Robert E Kelly. Instead, the
urgency of the question "can we" be considered "Window of Overton" by the method of implementing various
manipulative technologies that, in the context of conducting hybrid wars, spread in the world geopolitical
space in order to transform mass consciousness and existing systems of values (cultural, social , educational, national, etc.)?
Problem statement. The scientific and theoretical substantiation of the "Overton Window" concept as
manipulative technology applying method for the mass consciousness influence in order to change the public
values.
The methodology of the study. The research uses general scientific and special methods, in particular: inductive and deductive method, a method of analysis and synthesis, dialectic method, system, and
structural-functional analysis, the method of empirical data ranking.
Theoretical basis and results. A well-known political scientist J. Overton, vice president (1992-2003)
of the MacIn's Science and Education Center for Public Policy (Makino Island, Michigan, USA) believed that
only certain products and results of public policy development would be positively (politically) acceptable for
society. The "Overton Window " concept was developed by him in the middle of 1990 in the form of a model
of the choice of a stacker (officeholder) of the public policy of alternative variants (possibilities) of administrative decisions acceptable for society. The indicated "model of policy change" is a mechanism for justifying
changes (or how changes occur) to public policy as a result of changes in public opinion. The boundaries of
the "Overton Window" (or "Windows of Political Possibilities") options are determined by the expediency of
the direct policymakers on behalf of the state in order to obtain maximum support from the electoral masses.
According to J.Overton, at some point in time, a certain "window of opportunity" was opened, the boundaries
of which are defined by the state of mass consciousness or social upheavals under the influence of certain
events (revolutions, wars, catastrophes, epidemics, etc.). If "the politician is able to feel these boundaries
and at the same time can‘t miss them, then he will be successful, if the politician doesn‘t see the limitations
of the window of political opportunities and falls out of him, suggesting what the society is not ready for, then
he will inevitably lose in the political arena". The ―Overton Window‖ is transforming or moving when it‘s necessary to apply different or new ideas of change that arise not in state authorities but in the society that
chooses these state authorities. So, the "Window of Political Opportunities", in its opinion, does not include
those measures which would be considered to be effective by the actors themselves in the formulation of
public policy, but those that they could support in order to provide support to society itself or to the political
authority they are represented. In addition, the conceptual model of "Overton Window" is used in The United
States by some public authorities‘ think tanks, political parties, non-governmental organizations to model alternative-necessary changes (their sequence and interconnection) in developing public policies for specific
sectors (education, energy, social security, safety, etc.) [3].
Any set of consistent policy measures for a particular area/industry can be organized from the minimum to the maximum state intervention. Between its "non-interference" and "monopoly", is a step-by-step
implementation of a detailed range of alternative measures that change state policy from one "extreme" to
another. In accordance with the society‘s mood (after analyzing the public opinion of the selected target audience), within the "window of political opportunities" are those adjacent alternatives to the implementation of
policies that at this time are acceptable to the population. It is clear that outside the window the ideas are
politically unacceptable (at risk) at the present time, but later the situation may change due to a change in
sentiment in society, and therefore the "window" can either move or be transformed in size, covering a larger
or fewer alternatives (adjacent government-management, political decisions), changing the possible on the
impossible, and vice versa.
One of the functions of J. Overton‘s conceptual model is not only the substantiation for choosing alternatives but also the development of effective costs (mechanisms) for public policy making (government
decision-making) that exist for a certain period of time which, being politically impossible now, will become
politically inevitable in the future. (projected to fall into the window of "political opportunities window"). It is the
forecasting of the focus (spectrum) of future shifts in state policy that allows government executives to exercise proper strategic governance, along with a situational selection of one or another alternative in favor of
society‘s mood changing.
The «Overton Window‖ is a specific "selection menu" for those who want to influence the processes
of developing (formulating and implementing) public policies. There are cases where the authorities (politicians) legislate political solutions outside of ―the window of opportunity‖, but only if they are indisputable
leaders of the country, otherwise they may be unpopular among the population, which will cause appropriate
resistance of the population. Regardless of who exactly "moves the window," sharp political changes are always preceded by social changes caused by certain upheavals of society, regardless of who or what pro-
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vokes them. When the overwhelming majority of society is united around sound principles, values or a common idea, the government consolidates (pro-government political forces unite) to formulate goals and implement the corresponding public policy tasks. Consolidated ideas (principles, values) are a powerful force
for the future, so those politicians who want to manage social development must form and invest in society.
Instead, it is impossible to immediately introduce a certain idea of reform into the process of public policy
making, for example, by immediately adopting certain legal and subordinate acts (which is often done in
Ukraine in favor of certain lobby groups). Society needs some time to realize this idea, in other words, it is
necessary to form an appropriate public opinion, by applying certain technologies of influence on mass consciousness/unconsciousness. Thus, any purpose of the "Overton Window" is associated with gradual changes in mass consciousness/unconsciousness.
Dividing the thoughts of his followers and interpreters D. Leman and G. Blake, we note the versatility
of the model that is open and can work in the opposite direction: "Unthinkable"→ "Radical" → "Acceptable"→
"Sensible"→ "Popular"→"Actual policy" (Fig.1.). Often, according to state policymakers, alternatives outside
the "window" are more reasonable, rational and effective, but are unpopular among the population (for example: raising the retirement age, reducing social payments, increasing utility tariffs, legalizing drugs, etc.)
Therefore, it is necessary to apply technologies of legitimate influence on public opinion in order to obtain the
result acceptable for the politician. As noted above, according to George Overton, politicians do not define
themselves as politically acceptable, reacting to their activities only on the needs of society, whereas the
practice of using mass-conscious / unconscious manipulation technologies proves otherwise: public policymakers can successfully move the "window", changing the range of acceptability of the implementation of
political opportunities, affecting society directly (for example, through bringing to the mass consciousness of
truthful and objective information about the real reasons for the need to make unpopular decisions) or indirectly (for example, through manipulation of the subconscious / unconscious).

Fig.1. Overton Window: legitimate and manipulative impact
Within the frame of geopolitical confrontations in the context of the renewal of world bipolarity on the
one hand and globalization processes on the other, the manipulative technologies used as a means of implementing information influence can change not only the mass consciousness, cultural values, but also the
individual‘s social behavior. Manipulation of the collective conscious/unconscious is primarily aimed at influencing the psyche of each individual in order to create the public opinion necessary for the owner (certain
issues) and provoking the conscious/unconscious actions necessary for him in the society.
An example of changes in human values is the same-sex marriages legalization, the legalization of
euthanasia and abortion, the gradual implementation of the policy of "childfree" (for the reduction of the
population), the constant promotion of gender choice (the gender of public relations), as well as the transformation of educational values. Concerning the latter, over the past 20 years, under the influence of external
factors, Ukrainian society has become different in thinking of modern educational systems, the purpose of
which has changed from the creation of the person-creator (creator) to a qualified consumer, who, instead of
creating, is capable of qualitatively using the results creativity of others (to use achievements). The global
trend of personalized learning has shifted towards cheap mass education through modern digital social technologies.
The scientific novelty. The basis of the ―Overtone Window‖ concept is a universal model of policy
change choices in the process of interaction between its producers ("society ↔ authority"), in which: the
choice of alternatives to socially-oriented administrative decisions of stakeholders (officeholder) is influenced
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public opinion in order to provide electoral support to the target audience (direct impact of the impact of "society → authority"); The choice of alternatives to managerial decisions is made by stakeholders (office managers) independently, influencing society (creating the necessary or changing the existing attitude of target
audiences), in particular through manipulation with the conscious and unconscious (the reverse effect of influence: "society ← authority").
Conclusion. As a result of the research of the of the "Overton Window" concept origins, as well as
the analysis of the possibilities of manipulative application of its methodology for changing social, cultural,
social, educational values, we have formed a number of conclusions and recommendations:
1. The "Overton Window" concept as the scientific theory of the choice of changes public policy in
the process of mutual influence of its producers (office managers, stakeholders) and society (public, target
audience) is substantiated.
2. It is proved that the "Overton Window" theory is based on the model of the choice of sociallyoriented management decisions ("model of policy change"), which is used to introduce new ideas for public
policy development (justification for choosing changes, developing effective costs, forecasting the spectrum
of future alternatives) for the implementation of proper strategic and situational governance.
3. The universality of the justification mechanism of changes in the " Overton Window" model, which
consists in the possibility of its use in the opposite direction in order to apply technologies of influence (in
particular, manipulative) on the mass consciousness/unconscious, is established. Public policymakers can
independently change alternatives (spectrum) of their formation and implementation, influencing society directly (through bringing to the mass consciousness true and objective information about the real reasons for
the need to make managerial decisions) or indirectly (through the use of manipulations from subconscious/unconscious).
4. It is proved that J.Overton's "window" moves freely in democratic societies where the values of
multiculturalism are produced and unisex culture is propagated. The effective mechanism of protecting mass
consciousness in Ukraine from the influence of manipulative technologies of the " Overton Window" method
(or counteracting its application) is recommended to consider the implementation of state communication
campaigns aimed at propagating the basic components of the system of national values, namely: cultural
traditions, Ukrainian folklore and language; personalized national education; patriotic, moral and ethical and
religious education on the basis of a single canonical Orthodox Church of Ukraine.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІЗУАЛЬНИХ РЕПРЕЗЕНТАЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Мета: визначення особливостей візуальних репрезентацій української культури в соціальних мережах Інстаграм і Фейсбук. Методологія передбачала: 1) контент-аналіз візуальних масивів, 2) компаративний аналіз отриманих результатів та 3)
їхню культурологічну інтерпретацію. Загальна вибіркова сукупність становила понад 3,5 тис. одиниць. Наукова новизна:
з‘ясування питання — з чим візуально ідентифікує себе Україна — дозволяє уточнити авторську концепцію багатоукладної «межовості» української культури як наслідку непослідовної та розтягнутої в часі модернізації, а не класичної «бездержавності».
Висновки: у візуальному контенті Інстаграму та Фейсбуку втілено різні способи самоідентифікації української культури — громадянсько-політичний і етнокультурний відповідно. У громадянсько-політичному варіанті національна специфіка України взагалі
не простежується. У варіанті етнокультурному переважали фемінізовані й рустикалізовані образи України (жінка в національному вбранні, жовто-синя кольорова гама, поля зі стиглою пшеницею або соняшником). Їх можна оцінити як архаїзовані. Штучна
маскулінізація образу країни (козаки, герої національно-визвольної боротьби) у суспільній свідомості не усталилася. За критерієм постійної наявності (але не за частотою розміщення) провідним меморіальним символом України 1990–2010-х рр. визначено
Монумент Незалежності. У фотографіях найбільших українських міст кількість «несучасних» міських пейзажів у рази перевищує
«сучасні». Серед українських мегаполісів наймодернізованішими постали Київ і Дніпро, а Одеса та Харків були візуально репрезентовані найконсервативнішим чином.
Ключові слова: візуальні репрезентації; Інстаграм; соціальні мережі; українська культура; Фейсбук.
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Харьковской государственной академии культуры
Особенности визуальных репрезентаций украинской культуры в социальных сетях
Цель: определение особенностей визуальных репрезентаций украинской культуры в социальных сетях Инстаграм и
Фейсбук. Методология включала: 1) контент-анализ визуальных массивов, 2) компаративный анализ полученных результатов
и 3) их культурологическую интерпретацию. Общая выборочная совокупность составила более 3,5 тыс. единиц. Научная новизна: выяснение вопроса — с чем визуально идентифицирует себя Украина – позволяет уточнить авторскую концепцию многоукладной «пограничности» украинской культуры как последствия растянутой во времени модернизации, а не классической «безгосударственности». Выводы: в визуальном контенте Инстаграмма и Фейсбука воплощены различные способы
самоидентификации украинской культуры — гражданско-политический и этнокультурный соответственно. В гражданскополитическом варианте национальная специфика Украины вообще не прослеживается. В єтнокультурном варианте преобладали феминизированные и рустикализованные образы Украины (женщина в национальном костюме, желто-синяя цветовая
гамма, поля со спелой пшеницей или подсолнечником). Их можно оценить как архаизированные. Искусственная маскулинизация образа страны (казаки, герои национально-освободительной борьбы) в общественном сознании не устоялась. По критерию
постоянного наличия (но не по частоте размещения) ведущим мемориальным символом Украины 1990–2010-х гг. названо Монумент Независимости. В фотографиях крупнейших украинских городов количество «несовременных» городских пейзажей в
разы превышаетт «современные». Среди украинских мегаполисов наиболее модернизированными предстали Киев и Днепр, а
самыми консревативными — Одесса и Харьков.
Ключевые слова: визуальные репрезентации; Инстаграм; социальные сети; украинская культура; Фейсбук.
Kysliuk Konstiantyn, Doctor of Science (Culturology), Professor, Professor of the Department of Cultural Studies of the
Kharkiv State Academy of Culture
Pecularities of Visual Representations of Ukrainian Culture in Social Networks
The Purpose of the article: to establish the peculiarities of visual representations of Ukrainian culture in social networks –
Instagram and Facebook. The methodology included: 1) content-analysis of visual arrays, 2) comparative analysis of the obtained
results and 3) their cultural interpretations. The total sample size was more than 3,5 thousand units. Scientific novelty: clarification of
the question — with which Ukraine visually identifies itself, it allows us to clarify the author's conception of the multifaceted «borderline»
of Ukrainian culture as a consequence of the inconsistent and stretched in time modernization, and not the classical «statelessness».
Conclusions: in the visual content of Instagram and Facebook, various ways of self-identification of Ukrainian culture have been
implemented — civil-political and ethnocultural. In the civil-political version, the national specificity of Ukraine, in general, does not
occur. In the ethnocultural version, feminized and rasterized images of Ukraine (women in national dress, yellow-blue colored spectrum,
ripe wheat or sunflower fields) had prevailed. They can be determined as archaic. Artificial masculinization of the image of the country
(Cossacks, heroes of the national liberation struggle) in the public consciousness is not tired. According to the standard of permanent
availability (but not the frequency of placement), the Monument of Independence was designated as the leading memorial symbol of
Ukraine in 1990–2010. In the photographs of the largest Ukrainian cities, the number of «non-modern» urban landscapes
overwhelmingly prevailed «modern». Among the Ukrainian megacities, the most modernized were Kiev and Dnipro, Odessa and
Kharkiv were visually represented most conservatively.
Key words: visual representations; Instagram; social networks; Ukrainian culture; Facebook.

Актуальність теми дослідження. Від 70-х рр. минулого століття, «візуального повороту» в культурі, дійсно спостерігаємо двоєдиний процес — візуального опосередкування реальності завдяки бурхливому розвитку нових медіа (від ТВ до Інтернету) з одночасним доповненням новими об‘єктами візуального середовища внаслідок прискорення соціокультурного поступу. В останні роки він дедалі
помітніше стосується найнасиченішої сфери соціальної комунікації — соціальних мереж. Це відображається, наприклад, у виборюванні перших місць серед них у світовому масштабі мережею Pinterst
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завдяки іноваційним можливостям пошуку за картинкам або помітному збільшенні численності користувачів мережі Instagram в Україні.
Аналіз досліджень і публікацій. Глобальні тренди до «овізуальнення» сучасної культури стають
предметом дедалі посиленої дослідницької уваги й причиною впровадження нових дисциплін («візуальні студії», «візуальна антропологія», «візуальна соціологія»). Спочатку ця увага була прикута до
«нової історії мистецтв» (С. Альперс, М. Баксандалл, Н. Брайсон, Т. Дж. Кларк, Г. Поллок та ін.). На
межі ХХ–ХХІ ст. акценти зміщуються на пошук фундаментальних підстав візуальності (iconic turn,
pictorial turn — Г. Бек, М. Баль, Дж Елкінс, У. Дж. Т. Мітчелл, Н. Мірзоєфф та ін.). Серед теоретиків візуальних студій називають також імена Р. Барта, В. Беньяміна, П. Бурдьє, Г. Дебора, Ж. Лакана, та ін.
Період 2010-х рр., на наш погляд, характеризувався одночасно плюралізацією візуального та конкретизацією методологічних принципів його досліджень [9, 438-441; 12]. На жаль, вітчизняні інтелектуальні обшири «застигли» на дослідженнях переважно візуальних художніх форм (З. Алфьорова, Г. Вишеславський, О. Петрова, В. Сидоренко та ін.). Відзначимо лише філософсько-культурологічний доробок
Д. В. Петренка. Скептично ставлячись до самодостатності медіавізуальної сфери, він наголошує на
непозбувній процесуальності взаємодії людського й медіального.
Метою статті є визначення особливостей візуальних репрезентацій української культури в соціальних мережах. З‘ясування питання — з чим візуально ідентифікує себе Україна й наскільки сучасні
її візуальні (само)репрезентації — допомагає уточнити авторську концепцію багатоукладної «межовості» української культури як наслідку непослідовної та розтягнутої в часі модернізації (а не класичної
«бездержавності»).
Об‘єктом дослідження обрано соціальні мережі Фейсбук та Інстаграм. Перша мережа є найпопулярнішою серед українців за трьома основними методологіями — веб-трафік, популярність серед
інших сайтів, питома вага як джерела інформації [11; 4; 2, 31]. Друга мережа є найбільше візуально
насиченою. Адже у Фейсбуці текстовий контент часто підпорядковує візуальний. Наприклад, у досліджуваній нами Фейсбук-спільноті «Українці всього світу — об‘єднуймося!» 116 з 216 фото (54%) містять написи. Проте він відзначається значно більшою суспільно-політичною спрямованістю. Втім візуальний контент Інстаграм завдяки особливостям фіксації, зазвичай у форматі миттєвих знімків на
непрофесійних пристроях, можна назвати первинним ego/self-документом.
Виклад основного матеріалу. Існує думка, що особливістю візуальних репрезентацій в Інстаграм є їхня фотогенічність. У ТОП-10 найпопулярніших серед інстаграмерів місць в Ісландії перше місце посідає geothermal spa Блакитна Лагуна, а концерт-хол надсучасної архітектури — лише сьоме.
Одначе цей перелік формує особлива туристична візія — «три години їзди від аеропорту» [10]. Під
обраним нами кутом зору — Україна очима українців — подібні спотворення не мають надто впливати
на прикінцеві результати. Використання матеріалів Усеукраїнського опитування «Молодь України
2017» [7] дозволило також врахувати особливості світогляду покоління «міленіалів», які є наймасовішовою аудиторією названих нами мереж (це помітно, скажімо, в інстаграм-спільноті «vsco_ukrainians.
Жители Украины», 100% облич яких є винятково обличчями молодих людей).
Ми виходили із розуміння, що зображення на персональних акаунтах одночасно унаочнюють
як свідомий особистісний досвід, так і підсвідомі уявлення про культуру в гранично широкому спектрі
проявів — від визначальних ознак до мовно-расових і соціально-гендерних упереджень. Цей спектр
може бути досліджений як на денотативному, так і конотативному рівнях (studium/punctum за Р. Бартом [1, 53-54]). Методологія дослідження передбачала: 1) контент-аналіз візуальних масивів; 2) компаративний аналіз отриманих результатів з іншими відомими даними за тематикою дослідження; 3)
культурологічну інтерпретацію отриманих результатів на основі методів соціокультурної детермінації
та каузальності, себто їх тлумачення як причин і наслідків глибинних соціокультурних трендів. Загальна вибіркова сукупність становила понад 3,5 тис. одиниць.
Першим етапом дослідження стало з‘ясування специфіки візуальної репрезентації української
культури як такої. В Інстаграм-спільноті ukraine_insta «Україна очима жителів» (385 публікацій) практично не зафіксовано національно акцентованих зображень. Як виняток, спостерігаємо лише хизування ексклюзивністю зовнішнього вигляду: тракторний причіп з пофарбованим у жовто-синє кузовом,
прапор у пейзажі над прірвою тощо. На нашу думку, це пов‘язано з особливостями покоління молодих
інстаграмерів, лише для 13% з яких «дуже цікава та скоріше цікава» політика [7, 7, 18].
Як сучасні меморіальні символи можуть бути упізнані Монумент Незалежності (2 фото),
пам‘ятник незалежності «Україна, що летить» на площі Конституції Харкова з доданим проукраїнськими активістами величезним державним прапором. Серед традиційних пам‘ятних місць — різні ракурси Чернівецького національного університету ім. І. Федьковича в еклектичному стилі ХІХ ст. (12), замку
в Кам‘янці-Подільському (7 зображень), Хотинського замку (3). Обидва замки й колишня митрополича
резиденція в Чернівцях ще 2010–2011 рр. увійшли до рейтингу загальнонаціональної акції «Сім чудес
України: замки, фортеці, палаци». Отже, нововведень в архітектурно-меморіальний ландшафт української культури досі не відбулося. Ймовірно, це наслідок соціально-економічних проблем і недосконалості відповідної туристичної інфраструктури, адже до медійного простору нові пам‘ятки вводяться
постійно (Олеський замок, садиба Попових, Палац графів Шенборнів тощо).
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Доволі несподіваним виявилося ставлення вказаної інстаграм-спільноти до сучасності. Лише
104 (27%) зображень можна оцінити як міський пейзаж. Позитивні образи індустріалізму (фото потягів
та автівок у русі, величезний портовий кран, «Азовсталь») явно поступалися негативним: напівзатоплений корабель, іржавий автобус тощо.
До пейзажних належать трохи більше 200 публікацій. З них майже 90 — асоційовані з горами
(Карпати, судячи з підписів), 45 — морські (найчастіше з підписом "Одеса"). Фотографії річок, зокрема
Дніпра, постяться лічені рази. Лише близько 10 хрестоматійних пейзажів (поля зі стиглою пшеницею
або соняшником – 5% від їхньої загальної кількості) можна потрактувати як етноідентифікувальні. Відзначимо цікаві спроби їхнього осучаснення — зображення вітрової/сонячні станції на фоні поля.
Наведені результати віддзеркалюють розширення культурного кругозору українців порівняно з
класичним періодом реалізації національного проекту, в ландшафтному плані сконцентрованого навколо рівнинних і річкових пейзажів сучасного Центру країни. Проте співвідношення міського та сільського візуального бачення України (1/3) є викривленим відображенням співвідношення міського та
сільського населення України (2/3). Припустимо, що ми стикаємося із «селянськістю» (І. Мірчук) національної вдачі українців, яка пережила індустріалізацію радянської доби й постмодернізацію доби незалежності.
Натомість фейсбук-спільнота «Українці всього світу — об‘єднуймося!» (понад 150 тис. учасників») містить 216 фото саме етнонаціонального спрямування. Ієрархію відповідних маркерів ми рахуємо таким чином: 45 зображень (20,8%) — жінка/дівчинка в національному вбранні (вишиванка/вінок), у
значно меншій кількості — змішані (чоловік/жінка), чоловічі. Осучаснених жіночих образів (у військовому однострої) — лише 3. 20 образів (9,6%) — синьо-жовта кольорова гама. Далі за кількістю зображень — прапор, Малий герб або тризуб, гімн, вишивані візерунки. Уособленням України можна також
уважати понад 25 рустикальних образів (11,6%) — пейзаж, квіти, ягоди, лелеки. Чи не єдиним архітектурним маркером «українськості» став Монумент Незалежності. З урахуванням факту постійності його
зображення (хоча й у формі поодиноких фото) в інших мережевих спільнотах можна попередньо відзначити, що це — найпоширеніший меморіальний символ ІІ Української республіки. Адже він часто
позиціюється відокремлено від місця свого розташування — Майдану Незалежності, що підкреслює
його сучасність.
Асоціативний ряд в ідентифікації України вказаною спільнотою визначаємо таким чином: сучасна Україна — як жінка, яка не хоче війни. Наведене трактування віддзеркалює тенденцію до ситуативної та обмеженої мілітарності українців (ми нарахували лише 12 питомо мілітарних образів, або
5,6% від їх загальної кількості). Щоправда за останні 3–4 роки в умовах «гібридної війни» з РФ її рівень
помітно зріс. У вересні-жовтні 2018 року, 52% опитаних висловили готовність захищати Україну зі
зброєю в руках. У 2012 році таких респондентів було 33% [8]. Проте припинення активної фази бойових дій на Сході України посприяло поліпшенню ставлення громадян України до країни-агресора, яке
зросло до 48% порівняно з 30% мінімумом середини 2015 року і залишається кращим, ніж ставлення
населення Росії до України [5]; зменшення майже вдвічі питомої ваги повідомлень про війну на Сході в
медіа за останній рік [3] та ін.
У ширшому історико-культурному контексті воно відповідає й провідній інтелектуальній традиції, яка визначальними для українського національного характеру називає «емоціоналізм і сентименталізм, чутливість та ліризм», «кордоцентризм» (Д. Чижевський), «брак агресивності» (В. Янів). Натомість численні хвилі покозачення культурної пам‘яті України від часів Д. Яворницького, примножені
практиками героїзації учасників національно-визвольної боротьби за вітчизняну незалежність від часів
каденції В. Ющенка, схоже на те, так і не сформували загальноприйнятний для української свідомості
більш маскулінізований образ країни. Натомість жінка (хрестоматійні Роксолана або Шевченкова Катерина) розглядається як об‘єкт подвійного — і гендерного, і колоніального — пригнічення (О. Забужко).
Наступним етапом дослідження стало визначення рівня сучасності у візуальних репрезентаціях української культури (сучасні архітектурні споруди, вулиці, площі; інфраструктурні об‘єкти й транспортні засоби; парки; вуличні скульптури, мурали; новітні публічні заходи; кольорова реклама тощо) в
регіональному розрізі. Спершу було розглянуто окремі групи, присвячені Києву, Харкову, Дніпру, Одесі, Львову у спільноті ukraine_insta «Україна очима жителів». Результати було доповнено аналізом візуального контенту фейсбук-груп, присвячених кожному з цих міст. Наймодернішим виявився Дніпро.
У спільноті dnepr_instacity (61 публікація) 2/3 — це зображення сучасних будівель, несучасних зображень фактично немає. Дані підтверджуються контент-аналізом змісту фейсбук-спільноти «Просто
Днепропетровск (Днепр)». У 50 останніх за хронологією тематичних блоках (текстове повідомлення й
кілька ілюстрацій) переважали блоки, присвячені переходу від старої архітектури/інфраструктури до
нової. Наратив сучасного міського середовища однозначно зафіксовано в 13 повідомленнях (26%).
Показово, що новітнє «обличчя» Дніпра представлено в переважній більшості можливих проявів. Репрезентацію радянського минулого зафіксовано лише в 6 повідомленнях (12%). Отримані результати
допомагають краще зрозуміти, чому саме Дніпро виявився центром опору «русской весне» 2014 року.
Проукраїнських позицій там додержувалися не всі регіональні елітні групи та прошарки населення, а
симпатики вступу до НАТО і ЄС й у вересні 2018 року залишалися в меншості (35,6%, 48,9% відповід-
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но) [6, 22]. Проте прихильники нового обстоюють свої позиції найактивніше (у нашому випадку — найнаочніше).
У спільноті kiev_instacity розглянуто 708 публікацій. Серед них 222 (31,3%) фотографії ми віднесли до «позначених сучасністю». У схожій за спрямуванням спільноті у Фейсбуці «Киев, я люблю
тебя» із 454 зображень хроніки «сучасних» виявилося 117 — 25,7%, «несучасних» — 214 (47,1%). Вочевидь тому, що вікові та поколіннєві межі цієї спільноти (понад 48 тис. підписників) значно ширші за
аналогічні рамки спільноти киян-інстаграмерів. У серії сучасних фото лідером є мости через Дніпро та
Монумент Незалежності, в серії несучасних зображень по кілька разів трапляється ціла група архітектурних споруд (Готичний собор, Андріївська церква, Михайлівська дзвіниця, «червоний» корпус КНУ) і
пам‘ятників (Мати-Батьківщина, князеві Володимиру тощо).
Спільнота lviv_instacity вміщує 592 публікації, з яких 42 не розглядалися як рекламні матеріали.
Характерною особливістю візуальних репрезентацій міста Лева є очевидне переважання зображень
міського простору над архітектурними спорудами, що відображає місцеві традиції туристичної гостинності. Не зафіксовано жодної (!) фотографії сучасної архітектурної споруди чи інфраструктурного
об‘єкта, так само як і зразка архітектури радянської. Тому візуальні репрезентації міського простору
Львова ми поділили на дві великі серії. У першу серію ми виокремили 103 (18,7%) зображення вокзалу
та вулиць із сучасними транспортними засобами (нещодавно закуплені трамваї, наприклад). Іншу велику серію склали зображення пішохідних вулиць, вуличних кафе і затишних місць відпочинку — 236
(42,9%). Вибірковий аналіз перших 200 зображень Фейсбук-спільноти «Я люблю Львів» (4 900 підписників, 3630 фото) показав, що за тим самим критерієм до першої серії можна віднести 9 зображень
(менше 5%), до другої — 47 (менше 24%). Важливим результатом ми вважаємо встановлення співвідношення між сучасними/несучасними сегментами візуалізації Львова.
Odessa_instacity (467 зображень, з аналізу вилучено 86 рекламних зображень і морських пейзажів). Сучасних візуальних образів нараховано лише 39 або 10,2% «сучасних», «несучасних» ми виявили 101 (майже 27%). Безумовним лідером серед останніх є зображення Одеського національного
академічного театру опери та балету (45). Подекуди трапляються зображення інших відомих архітектурних пам‘яток Одеси — Пасажу, колонади Воронцовського палацу тощо. У Фейсбук-спільноті
«Одесса как она есть» (1900 учасників) виокремлено 653 зображення з альбому «Завантажено з телефону». Проаналізовано 216 міських пейзажів, серед яких сучасними виявилося 56 зображень
(25,9%), в основному споруд і вуличних скульптур. Найчастіше траплялося зображення висотного готелю «Одеса» поряд із Морським вокзалом. Відбиток несучасності ми помітили на 138 (63,8%) зображеннях (фото Одеського оперного театру, пам‘ятники Катерині ІІ та дюку Рішельє). В обох розглянутих
соціальних мережах збіглося співвідношення сучасних/несучасних репрезентацій міста, яке виявилося
вищим, ніж відповідне співвідношення зображень Львова та Києва.
У спільноті kharkiv_instacity зі 165 розглянутих зображень до «позначених сучасністю» належать 16 (9,7%). Лідирують фото Держпрому — 7 зображень та Premier Palace Hotel Kharkiv — 6 зображень. Протилежну серію складають понад 100 зображень (61%) будівель ХІХ–ХХ ст., зокрема Благовіщенського й Успенського соборів, будинку харківського міськвиконкому в стилі сталінського
псевдокласицизму тощо. У фотоальбомах загальнодоступної Фейсбук-групи «Харьков, я люблю тебя»
(понад 1 тис. учасників) ми виокремили 120 зображень міського ландшафту, з яких 10 (8,3%) може
бути віднесено до «сучасних», решта — «несучасні» або без чітко вираженого змісту. Негативність
візуальних репрезентацій Харкова підтверджує й зміст спільноти «Х… Харьков ХХ», яка налічує 30
тис. підписників. У своїх публікаціях ми пояснюємо цей феномен особливостями харківської версії пограничної Слобожанської ментальності з притаманним їй не протиставленням символічному «центру»,
а уподібненням йому за розмахом. Більшість харків‘ян симпатизує якраз «великим масштабам» радянських часів, тоді як меншість, навпаки, негативно сприймає місто як «заповідник застою».
Показово, що економетрика цю специфіку не завжди віддзеркалює. Адже за багатьма «сучасними» економічними критеріями, зокрема за кількістю платіжних карток та платіжних пристроїв, питомою вагою безготівкових розрахунків (як стверджує НБУ на своєму сайті) декілька років поспіль домінують саме м. Київ, Дніпропетровська та Харківська області.
На загал, рівні візуальної «сучасності» Харкова й Одеси дуже близькі. Згідно з даними соцопитувань за вересень 2018 року так само на лічені відсотки відрізняється кількість симпатиків ЄС і НАТО
між Південним регіоном, центром якого є Одеса, і Східним регіоном, центром якого є Харків (37,7% та
36,3%; 24,9% та 21,5% відповідно). Ці показники вдвічі менші за загальнонаціональні: 58,1% опитаних
підтримують вступ до ЄС, 46,3% — до НАТО [6, 21-22]. Проте Харків значно випереджає Одесу за
співвідношенням старого та нового. І це підтверджує показова деталь. Фото сучасного корпусу Харківського міськвиконкому, на відміну від старого, абсолютно не постять. Позаяк у присвячених Одесі спільнотах практично не постять Потьомкінські сходи, які ведуть до сучасних Морського вокзалу та готелю «Одеса».
У підсумку можна сказати, що у візуальному контенті Інстаграму та Фейсбуку втілено різні способи самоідентифікації української культури — громадянсько-політичний і етнокультурний відповідно.
У першій версії через аполітичність покоління інстаграмерів національна специфіка України взагалі не
підкреслюється. У другій версії у візуальних репрезентаціях України в соціальних мережах переважа-
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ли її фемінізовані і рустикалізовані образи (жінка в національному вбранні, жовто-синя кольорова гама, поля зі стиглою пшеницею або соняшником). Їх можна оцінити як архаїзовані. Штучна маскулінізація образу країни (козаки, герої національно-визвольної боротьби) у суспільній свідомості не усталилася. Дослідження не виявило ані домінуючих у візуальному просторі вітчизняних «місць пам‘яті», ані
поширених нововведень до нього. За критерієм постійної наявності (але не за частотою розміщення)
провідним меморіальним символом України 1990–2010-х рр. визначено Монумент Незалежності, який
сприймається відокремлено від Майдану Незалежності.
У фотографіях найбільших українських міст кількість «несучасних» міських пейзажів у рази перевищує «сучасні». Серед українських мегаполісів наймодернізованішими виявилися Дніпро і Київ, а
Одеса та Харків були візуально репрезентовані найконсервативнішим чином. У деяких випадках (Харків) показники соціально-економічного розвитку цих міст виявилися дещо модернішими за їх візуальні
репрезентації. Це дуже красномовно засвідчує те замкнене коло «недомодернізації», в якій Україна
перебуває останні століття: збереження застарілих ментально-ціннісних стереотипів гальмують швидкість і глибину модернізаційних змін у всіх сферах; половинчастість модернізаційних процесів консервують застарілі стереотипи свідомості українців і популяризують тупиковий «особливий шлях країни».
Серед напрямів подальшого дослідження ми би назвали пошук методологічних можливостей
зіставлення отриманих нами відомостей із аналогічними результатами щодо зарубіжних країн. На разі,
реалізація цього завдання вкрай утруднена як через мільйонні візуальні масиви, так і через переважання в них особистісних репрезентацій над усіма іншими.
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AN ALTERNATIVE MODEL OF TOTALITARIAN SOCIETY
(THROUGH THE EXAMPLE OF LEIGH BRACKETT’S “BOOK OF SKAITH”)
The purpose of the research is to go beyond the strict borders of the genre of anti-utopia and to study the depiction of dystopic social system in a work of the science fiction. The main methods are hermeneutics and the comparative analysis. The scientific
novelty. For the first time Leigh Brackett‘s work is researched as an example of sociological and culturological modelling with considerable prognostic potential. Conclusion. In Brackett‘s ―The Book of Skaith‖ we see not a typical for anti-utopia ―island‖ society, but a
whole planet. This implies a whole new level of complexity. The author shows how the changes in environment influence different interconnected societies. This modelling of civilization under pressure can be seen as an implicitly-culturological study of political, social and
cultural dynamics. An important ethical topic concerns the degradation of the best ideological principles if they are not adapted to the
changing reality. The image of society, where social programs breed a considerable strata of people, who never worked is disturbingly
relevant. Almost all depicted social groups develop such protective reaction to the crisis, as the search for oblivion. Brackett shows different variants of escaping from the unbearable knowledge of the impending catastrophe: hedonistic attempts of ―living in a moment‖,
totalitarian religions etc. Even such intellectual activity as studying history can become an obsessive immersion in the past as a way of
escaping the present. That is why ―The Book of Skaith‖ can be viewed as a warning about the consequences of some tendencies of the
contemporary (late ХХ – early ХХI ct.) civilization. In this it differs from many anti-utopias, whose futuristic entourage masks the habit of
depiction of the already well-known social ills, and in the forms more typical for the first half of the XX ct., than for our own days.
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Альтернативна модель тоталітарного суспільства (на прикладі «Книги Скейту» Лі Брекет)
Мета дослідження – вийти за межі кордонів жанру антиутопії та дослідити зображення дистопічної соціальної системи в творі наукової фантастики. Основними методами є герменевтика та компаративний аналіз. Наукова новизна. Вперше
твір Лі Брекет досліджується в якості зразка соціологічного та культурологічного моделювання зі значним прогностичним потенціалом. Висновки. В «Сазі про Скейт» Л. Брекет зображено не звичайний для антиутопії «острівний» соціум, а цілу планету, що
передбачає принципово новий рівень складності. Авторка демонструє, як зміни в навколишньому середовищі впливають на
різні взаємопов‘язані суспільства. Таке моделювання цивілізації, яка знаходиться «під тиском» може розглядатися як імпліцитно-культурологічне дослідження політичної, соціальної та культурної динаміки. Важлива етична тема стосується деградації найкращих ідеологічних принципів, якщо вони більше не відповідають реальності, яка змінилася. Образ суспільства, в якому соціальні програми формують значний прошарок людей, які ніколи не працювали, передбачає одну з проблем сучасної цивілізації.
Практично в усіх зображених в творі соціальних групах розвивається така захисна реакція на кризу як пошуки забуття. Брекет
показує різні варіанти втечі від нестерпного знання про неминучу катастрофу: гедоністичні спроби «жити однією хвилиною»,
тоталітарні релігії тощо. Навіть така інтелектуальна діяльність як вивчення історії може перетворитися в нав‘язливе занурення у
минуле як засіб втечі від теперішнього та майбутнього. Таким чином, «Книга Скейту» може розглядатися як попередження про
те, до чого можуть привести деякі тенденції, властиві сучасній (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) цивілізації, що відрізняє її від багатьох антиутопій, чий футуристичний антураж маскує схильність описувати вже добре відомі соціальні вади, причому у формах,
властивих скоріше першій половині ХХ ст., ніж нашим дням.
Ключові слова: антиутопія; наукова фантастика; тоталітаризм; Лі Брекет.
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Альтернативная модель тоталитарного общества (на примере «Саги о Скейте» Ли Брекетт)
Цель исследования – выйти за пределы жанровых границ антиутопии и исследовать изображение дистопической
социальной системы в произведении научной фантастики. Основными методами являются герменевтика и компаративный
анализ. Научная новизна. Впервые произведение Ли Брекетт исследуется в качестве образца социологического и культурологического моделирования с значительным прогностическим потенциалом. Выводы. В «Саге о Скейте» Л. Брекетт изображается не обычный для антиутопии «островной» социум, а целая планета, что предполагает принципиально иной уровень сложности. Автор демонстрирует, как изменения в окружающей среде влияют на различные взаимосвязанные сообщества. Такое
моделирование цивилизации, находящейся «под давлением», может рассматриваться как имплицитно-культурологическое
исследование политической, социальной и культурной динамики. Важная этическая тема касается деградации наилучших
идеологических принципов, если они перестают соответствовать изменившейся реальности. Образ общества, в котором социальные программы формируют значительный слой людей, которые никогда не работали, предугадывает одну из проблем современной цивилизации. Практически во всех изображенных в произведении социальных группах развивается такая защитная
реакция на кризис как поиск забытья. Брекетт показывает разные варианты ухода от нестерпимого знания о неизбежной катастрофе: гедонистические попытки «жить одной минутой», тоталитарные религии и пр. Даже такая интеллектуальная деятельность как изучение истории может превратиться в навязчивое погружение в прошлое как способ бегства от настоящего и будущего. Таким образом, «Сага о Скейте» может рассматриваться как предупреждение о том, к чему могут привести некоторые
тенденции современной (конец ХХ – начало ХХI века) цивилизации, что отливает ее от многих антиутопий, чей футуристический антураж маскирует склонность описывать уже хорошо изученные социальные пороки, причем в формах, свойственным
скорее первой половине ХХ века, чем нашим дням.
Ключевые слова: анти-утопия; научная фантастика; тоталитаризм; Ли Брекетт

The relevance of the theme. One of the functions of literature is modelling possible scenarios of social behavior. Sometimes they can become early-warning systems, singling out the negative tendencies that
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can cause problems in real life. The genre of anti-utopia is often seen in this context. However, many examples of this genre just describe variants of a totalitarian society of the first half of XX ct. and fail to define
principally new problems. This considerably reduces the prognostic potential. Moreover, the dystopic society
is usually shown as a relatively small one, often lacking history. ―The Book of Skaith‖ by Leigh Brackett is an
example of a more complex approach to the theme.
The analysis of the literature. The modelling of social and political situation – both in fiction and in
theoretical works – was in the focus of attention of many thinkers. We can find thoughts about utopia and
anti-utopia in correlation with the ideology and social practice in works of K. Mannheim, H. Marcuse, and
P. Ricoeur. Ukrainian thinkers, such as Lesya Ukrainka, also payed attention to the theme in wide political and
cultural context. O. Zabuzhko notices that works of I. Franko ―…already include in the compact form all the
complex of critical ideas that would be later developed in the fiction in the genre of anti-utopia… : the total
state control over a person, including the ―statification‖ of the private life… the emergence of a new ruling
caste… and as a result the complete social stagnation, accompanied by the ruthless oppression of the least
attempts to change the status-quo (hence the permanent ―inner war‖) [2, 128]. The study of depiction of totalitarian practices in the genre of anti-utopia continues in the works of D. Martynov [3], A. Prykhodko [4],
M. Shadurskiy [5], N. Voityna [1] and others.
The purpose of the research is to go beyond the strict borders of the genre of anti-utopia and to
study the depiction of dystopic social system in a work of science fiction. The methodology. The main methods are hermeneutics and the comparative analysis. The scientific novelty. For the first time Leigh Brackett‘s
work is researched as a sociological and culturological study with considerable prognostic potential.
The basic materials. The genre of literary utopia has such a long history, that it is difficult to find its
beginning. Myths represent three main location of a blessed land: one spatial and two temporal. If the ideal is
placed in time, it could be: 1) the first times of creation, when everything was still unsullied; 2) the final state
of grace. In advanced religions, such as Christianity, we find both Eden at the beginning and New Jerusalem
at the end. If the ideal is placed in space, we usually find some kind of Islands of the Blessed, that are difficult – but still possible – to reach.
The literary utopia often looks like a kind of reversion, reaching for more ancient – partly historical,
partly mythical – way of life. Namely, Plato‘s ―ideal state‖ is modeled not on the Egyptian social system (as it
is often misinterpreted), but on the archaic Indo-European three-level stratification, still used in India in much
more complicated variant. At the same time, Plato introduces the innovative conception that the ideal state
can be made. Its social order is not dictated by gods or even by custom – on the contrary, the mythology
should be consciously invented to bless the rationally invented new order. In this first theoretically grounded
utopia, we already find contradictions. The first of them concerns opinions: what is ideal for one person is not
ideal for another. The second concerns aims and means: is it possible to force person (or society) to be happy? Both contradictions are present in the majority of later utopias.
Re-thinking and re-evaluation can lead to the statement that Plato‘s ―ideal state‖ is one of the first
theoretical foundation of totalitarianism. The same applies to T. More and T. Campanella: it is now difficult
even to evaluate their works dispassionately, as we live on the ruins of their dreams.
XX century saw mass disenchantment in the wisdom of leaders and in the goodness of science and
technology. The genre of utopia was almost completely displaced by anti-utopia. While the logics of this
change is understandable, the absence of belief in the future and of positive aim, is not an achievement to
be proud of. Perhaps, a new utopia is bound to emerge.
It is often said that anti-utopias warn about the possible dangers and thus help to prevent them. It is
not always the case. Mostly, they just exaggerate, and thus make more clearly seen, the already existing ills
of a society. Nowadays anti-utopia is notably turning from philosophical essay into young adult fiction. The
best examples combine entertainment with food for thought.
The descriptions of dystopic state differ, as every author strives for originality (for example, P. Reeve
describes moving cities). Still, there are typical features: 1) the state is closed, without going in or out; 2) the
ruling elite is a hermetic caste; 3) the society is rigidly stratified. A person is made to fit a certain place, without considering his or her desires or inclinations; 4) the state controls all the particularities, including private
life and, sometimes, even thoughts (by means of information manipulation or direct intrusion); 5) there is no
notion of human rights, the use of repressions is often arbitrary. To this basic ―just injustice‖ any author can
add some more specific unpleasantness – for example, shocking double standards, or even outright atrocities, such as The Hunger Games.
Such scheme is – unfortunately – quite life-like. Still, sometimes it seems that contemporary antiutopias reflect not so much the problems of our own world, as the canons of the genre. Some tropes seem
more or less mechanically copied from the classics – works of Orwell, Zamyatin etc. – and from the political
reality of totalitarian states of the early to mid XX ct. The life changes quicker than the staples of the genre.
Even when authors describe futuristic technologies, their image of social relations is rooted in the past. That
is why it is difficult to see them as warnings, able to prevent future problems.
Leigh Brackett is of the same generation as many great American science fiction writers. She was
the wife of Edmond Hamilton, and a some-time co-worker of Ray Bradbury. Brackett was a co-writer of ―Empire Strikes Back‖ script, which became her last work. Shortly before, she published ―The Book of Skaith‖
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trilogy (1976). It is a pity that excitant Russian translation does not justice to her exceptionally fine language,
and Ukrainian translation is still nonexistent. The book can be classed as the planetary romance. It is pure
science fiction, although the type of the protagonist and the plot structure strongly tend to fantasy. Stark, the
main hero, has single aim to find his foster-father, a representative of the Galactic Union, who was either
killed or kidnapped on a hostile planet. He has no interest in changing the alien world. But the rebels of this
planet choose him as his champion and he reluctantly joins forces with them.
As the Galactic Union itself is not described, we have no articulated example of utopia. It is enough
to know that this organization is able to help residents of the dying planet to find a new world. Some of the
residents had made this plea. But the local ruling elite has banned even the thought of a possible emigration.
Hence the vanishing of an inconvenient alien.
The situation on the planet Skaith is defined by the fact that its sun is dying. For millennia the climate
is getting colder, the resources are dwindling. Once on Skaith was a developed civilization, but it collapsed
during the previous deterioration of climate. The following centuries saw the great Wandering – aimless and
destructive roaming of peoples in search of habitable land. Human society has survived this terrible time because of the emergence of the Wandsmen, sworn to help the weak and feed the hungry. Since that time
their heirs use principles akin to J. Bentham‘s utilitarianism: ―Succor the weak, feed the hungry, shelter the
homeless – striving always toward the greatest good of the greatest number‖ [6, 157]. However, the best
principles, honestly practiced by noble men, can become more destructive than any corrupt power.
As the climate constantly deteriorates, the Wandsmen do everything to prevent the second Wandering and its atrocities. They can‘t help the final catastrophe, they just want to ensure that the people of Skaith
would die with minimal suffering. So long so good. But when a chance of survival appears, they won‘t allow
anybody to take it. For them, leaving the homeland is a blasphemy, and abandoning the socially dependent
is a treachery that should be repressed. So, as in most anti-utopias, we see a classical closed society. But it
is not a homogeneous society of a typical anti-utopia. It is complex, multicultural and multiform. The ruling
elite is a superstructure that oversees and controls the whole with minimal intervention. There are no such
typical traits of anti-utopia as rigid stratification and total control of public and private life. Every person and
every social organism is free to do anything – as long as it does not change the status-quo. After all, who
would be able – and who would want – to test abilities or oversee opinions of every person on the globe?
Compared to Brackett‘s scale, most anti-utopias look like laboratory experiments.
It is easy for any writer to depict the ruling elite as self-serving, corrupt and lying. But Skaith is governed by ascetic, hard-working men, honestly devoted to their principles. Perhaps, the mode of government
has not been bad in itself, but it was not able to cope with the changes. As the climate becomes colder, the
harvests become ever poorer. Besides, waiting for Apocalypse changes the culture. People with no hope
loose motivation to work and to care for the future. It such a situation there are several possible strategies: 1)
to continue stoically toiling even without hope; 2) to believe in a miraculous salvation, 3) to lose awareness of
the impending catastrophe by any means (drugs, totalitarian cults, complete loss of human reason).
The societies, controlled by the Wandsmen, can be roughly classified into some main groups.
The workers. These highly economically and politically developed nations live in the fertile zone. In
spite of dwindling resources, they continue to provide food and other commodities for themselves and for all
the population of the planet, as a considerable part of their production is taken away to be redistributed. Having no hope, they obey the system. But with the appearance of a chance of emigration, the people start rebellions. The peripheral societies. Various barbaric nations and tribes, living in less favorable conditions beyond the fertile belt. They partially provide for themselves (productive work, trade, mercenary services),
partially demand tribute from others, and partially receive dotation from the Wandsmen. Most of these
groups are interconnected and interdependent, while some others are purely parasitic. As they cannot imagine any other way of life, they mostly stay apolitical, but can be swayed to help one of the main forces.
The Doom worshippers. There are three main types of the religion-centered societies: 1) those trying
to ward off the end, prolonging the life of the Sun with blood sacrifices (a clear parallel with the Mesoamerican cults); 2) those praying for the miraculous salvation; 3) those who accept the end as inevitable and even
desirable. All these cults and customs vary from unpleasant to shocking. Still, the author is far from condemning even most barbaric traditions. The only demarcation line is the ability of a group to choose life. ―Anti-systems‖ (L. Gumilyov‘s term for the death-oriented societies) are condemned.
The Farers. When the social system of Skaith has crystalized, the Wandsmen provided for the weak
and dispossessed. However, in the course of centuries, appeared a number of people, who were able to
provide for themselves, but chose not to work. Their natural increase created generations who never worked
in their life. In addition, there was constant influx, as many more people were seduced to leave their job, land
and family, and live on a subsidy. The imminent end of the world brought to life many cults and customs,
some of them ascetic, others – hedonistic, but all of them seeking oblivion.
In many aspects, the Farers are Hippie-like. They are ―natural‖ in the sense of ―just doing what you
want‖. Here one can find free love, free drugs, exotic religions and unlimited self-expression (dance, music,
body art etc.). As they never do anything productive, they are fed at the workers‘ expense. As they are completely dependent on the state charity, they are ready to do anything the Wandsmen want. The Farers are
always ready to vandalize and spoil, and sometimes to kill. They are cheap and expendable, and in most
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cases can be used for repressive actions as well as any army. The depiction of Farers can be seen as a
warning, very relevant in our days, when the idea of the consumer society is coming to a dead end.
The mutants. When Skaith had advanced technologies, the scientists experimented with controlled
mutations, trying to make creatures better suited to the changing environment, and thus able to survive longer. This resulted in creation of half-beasts, well adapted to survival but with no trace of intellect or moral.
Some of these races became man-eaters, and one of the greatest ―natural‖ dangers of the planet. It is remarkable, that Brackett wrote this in 1974-1976, before the age of genetic engineering, M. Crichton‘ technothrillers and the development of the concept of transhumanism. Clearly, this is one more warning.
Among the mutant races there are two notable exceptions, who retained human mind and culture.
The first of them is the people of the caves, well protected from the dangers of the world in ―the womb of
Skaith mother‖. They are historians, lovers of the past, unable to accept the actual reality. When they feel
that changes in their world are inevitable, they decide to seal themselves in their dwelling, preferring slow
death – but on their own terms. The second race is the winged people, unable to fly freely because of the
faulty genetic engineering. They decide to welcome new possibilities and fight for their right to choose.
Just one hole in the iron curtain is enough to break this seemingly stable social super-system. The
workers decide to emigrate. Trying to retain control, the Wandsmen ruthlessly repress all such attempts.
Their reaction is irrational, as everybody knows that the planet is doomed. Unfortunately, this is quite realistic, as in human history there were plenty of irrational decisions made ―for the good of the people‖. But the
rebellion spreads and the whole system starts to collapse. The feared new Wandering begins, and there is
no turning back for anybody. In the Soviet science fiction there was a trope of the ―export of revolution‖. The
exploited masses on some faraway planet suffer in silence, and only ideologically competent Earthman can
raise a social revolution. In Brackett‘s world, the locals are active, and they almost force the offworlder to
become their leader. And – as opposite to contemporary anti-utopias four young adults – the revolutionaries
are not a handful of young passionaries. The whole societies are ripe for rebellion.
Conclusion. In Leigh Brackett‘s ―The Book of Skaith‖ we see not a typical for anti-utopia ―island‖ society, but a whole planet. This implies a whole new level of complexity. The author shows how the changes
in environment influence different interconnected societies. This modelling of civilization under pressure can
be seen as an implicitly-culturological study of political, social and cultural dynamics. An important ethical
topic concerns the degradation of the best ideological principles if they are not adapted to the changing reality. The image of society, where social programs breed a considerable strata of people who never worked is
disturbingly relevant. Almost all depicted social groups develop such a protective reaction to the crisis as the
search for oblivion. Brackett shows different variants of escaping from the unbearable knowledge of the impending catastrophe: hedonistic attempts of ―living in a moment‖, totalitarian religions etc. Even such an intellectual activity as studying history can become an obsessive immersion in the past turns into a way of escaping the present. That is why ―The Book of Skaith‖ can be viewed as a warning about the consequences of
some tendencies of the contemporary (late ХХ – early ХХI ct.) civilization. In this, it differs from many antiutopias, whose futuristic entourage masks the habit of depiction of the already well-known social ills, and in
the forms more typical for the first half of the XX ct., than for our own days.
The final of ―the Book of Skaith‖ is hopeful. However, the hope is in the possibility to emigrate from
the doomed planet. We do not have a new world in reserve. Therefore, humankind must come to some consensus and save our own planet. For this, it is necessary to notice real dangers, not just entertain ourselves
with fictional problems and fictional salvations. The legacy of Brackett – and the whole problematics of phi-

losophy in the popular culture – is open to further study.
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ТЕМАТИЗАЦІЯ КУЛЬТУРНИХ ПРАКТИК
У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ
Мета статті - дослідити наявні теорії щодо розуміння понять «практика» «культурна практика», їх осмислення в контексті модифікації й трансформації традиційних компонентів культури. Методологія дослідження включає загальнонаукові
принципи систематизації та узагальнення досліджуваної проблеми, які дозволили визначити й науково обґрунтувати наявні
теорії, концептуальні підходи до розуміння змісту поняття «практика» та «культурна практика». Мета та завдання статті обумовили застосування аксіологічного підходу, що дозволило виявити в розглянутих теоріях певну одностайність у розумінні приналежності людини до різноманітних практик, культурних зокрема. Використання аналітичного методу дозволило виявити концептуальні засади щодо подальших наукових перспектив. Наукова новизна полягає в дослідженні теорій щодо розуміння понять
«практика», «культурна практика», з‘ясування смислового діапазону досліджуваних понять, аналіз їхньої семантики й змістового наповнення. Висновок. Розглянуті в статті теорії дозволили констатувати, що головним суб‘єктом будь-якої практики виступає людина, яка, здійснюючи будь-яку діяльність, утворює практику як певний набір властивих їй дій, яка заснована на її
індивідуальних характеристиках, таких як поведінка, виховання, освіта, творчість, мистецтво, дозвілля, створення й підтримка
традицій, ментальний зв'язок тощо. Однією з головних інтенцій культурних практик є збереження, передача й подальший
розвиток системи значень, смислів, уявлень, що опредмечені в знаннях та виражені в символічній формі. Тематизація культурних практик вимагає уточнення їхнього змістового наповнення й передбачає розробку понятійно-категоріального апарату,
використання якого дозволить теоретично обґрунтувати й детально описати розробку алгоритму їхньої реалізації як сукупності
дій, прийомів, методів, вербальної й невербальної комунікації як необхідного жестуального супроводу з урахуванням специфіки просторових локалів, топосів їхньої реалізації.
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Тематизация культурных практик в научном дискурсе
Цель статьи - исследовать существующие теории относительно понимания понятий «практика» «культурная практика», их осмысления в контексте модификации и трансформации традиционных компонентов культуры. Методология исследования включает общенаучные принципы систематизации и обобщения исследуемой проблемы, которые позволили определить
и научно обосновать существующие теории, концептуальные подходы к пониманию содержания понятия «практика» и «культурная практика». Цель и задачи статьи обусловили применение аксиологического подхода, что позволило выявить в рассмотренных теориях определенное однозначное понимание принадлежности человека к различным практикам, культурным в частности. Использование аналитического метода позволило выявить концептуальные основы относительно дальнейших научных
перспектив. Научная новизна заключается в исследовании теорий относительно понимания понятий «практика», «культурная
практика», выяснения смыслового диапазона исследуемых понятий, анализ их семантики и содержательного наполнения.
Выводы. Рассмотренные в статье теории позволили констатировать, что главным субъектом любой практики выступает человек, который осуществляя любую деятельность образует практику как определенный набор свойственной для него действий,
основанных на его индивидуальных характеристиках, таких как поведение, воспитание, образование, творчество, искусство,
досуг, создание и поддержание традиций, ментальную связь и другое. Одной из главных интенций культурных практик является сохранение, передача и дальнейшее развитие системы значений, смыслов, представлений, опредмеченные в знаниях и
выражены в символической форме. Тематизация культурных практик требует уточнения их содержательного наполнения и
предусматривает разработку понятийно-категориального аппарата, использование которого позволит теоретически обосновать
и детально описать разработку алгоритма их реализации как совокупности действий, приемов, методов, вербальной и невербальной коммуникации как необходимого жестуального сопровождения с учетом специфики пространственных локальных
топосов, их реализации.
Ключевые слова: практика; культурные практики; культурные повороты; культурные смыслы; научная традиция.
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Thematization of Cultural Practices in the Scientific Discourse
Purpose of the Article. The purpose of the article is to study the existed theories of the concepts of «practice» and «cultural
practices». In addition, the author analyses their understanding in the context of the modification and transformation of the components
of culture. Methodology. The methodology of the research consists of the general scientific principles of systematization and generalization. They allow the author to determine and substantiate the existing theory and the conceptual approaches to the understanding of
the meaning of the concepts of «practice» and «cultural practice». The axiological approach gives us an opportunity to find out certain
unanimity in the sense of the person‘s belonging to the various cultural practices in the studied theories. The analytical method helps us
to reveal the conceptual foundations for further scientific perspectives. Scientific Novelty. The scientific novelty of the article consists
in the study of the theories, concerning the understanding of the concepts of «practice» and «cultural practice», and the analysis of their
semantic range of the considered concepts, their semantics, and content. Conclusion. The studied theories have allowed the author to
state that the main subject of any practice is a person, who forms a practice as the particular activities, which are based on his/her individual characteristics such as behavior, education, creativity, art, leisure, and mental connection, etc. One of the main intentions of the
cultural practices is the conservation, transfer and further development of the system of meanings, ideas that are objectified in the
knowledge and manifested in the symbolic forms. The thematization of the cultural practices requires the clarification of their content
and includes the development of a conceptual-categorical apparatus. It allows theoretically the author to describe the development of
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the algorithm for their implementation as the totality of actions, techniques, methods, verbal and non-verbal communication as a necessary gesture accompaniment, taking into account the specifics of spatial locals, toposes and their realization.
Key words: practice; cultural practices; cultural turns; cultural senses; scientific tradition.

Актуальність теми дослідження. Сучасний світ характеризується активною зміною культурних
практик. Старі культурні практики інтенсивно замінюються новими, оскільки перші втратили здатність
вирішувати актуальні проблеми сьогодення. Культурні практики являють собою конкретні алгоритми
дій і набори інструментів для досягнення певних цілей. Сучасні культурні практики передбачають розвиток міжкультурних зв‘язків і активностей створення соціокультурних інститутів, упровадження в
практику сучасних технологій та інновацій. Серед рис цього виду діяльності - цілеспрямованість активності і її наукове осмислення.
Таким чином людина, суспільство, держава і світ стають так званими замовниками й виробниками культурних практик, завдяки активній діяльності яких відбувається їхня трансформації.
Мета наукової розвідки – дослідити наявні теорії щодо розуміння понять «практика», «культурні практики», їхнього осмислення в контексті модифікації й трансформації традиційних компонентів культури.
Науковим завданням статті стало:
- з‘ясувати смисловий діапазон понять: «практика», «культурна практика»;
- проаналізувати семантику й змістовне наповнення об‘єкта дослідження, виявити міждисциплінарний характер цього концепту;
- окреслити перспективи досліджуваного предмету в наукову традицію.
Аналіз наукових джерел довів, що культурні практики як предмет наукових досліджень характеризується певною одностайністю в розумінні того, що суб'єктом будь-яких практик виступає «Homo
practicing in late-modernity», тобто людина, яка в процесі реалізації різних видів діяльності на індивідуальному (мікро-), соцієтальному (макро-) і мезорівні (регіон, організація, кластери та інші соціальні агрегації) створює культурні практики. Вона раціонально або спонтанно обирає, купує, організовує й самоорганізовується, споживає, проектує тощо в просторі невизначеності, нелінійності, підвищеного
ризику, обмеження ресурсів, неоднозначності наслідків, технологій, що використовуються при досягненні мети [5].
Виклад основного матеріалу. Четверта науково-технічна революція як головний драйвер глобалізації з її нелінійним, швидкоплинним і всеохопним перебігом формує нову невідому соціальну реальність, контури якої лише з‘являються на горизонті. При цьому світ як на глобальному, так і на локальному рівнях стикається з постійним ускладненням соціокультурної динаміки, небаченими раніше
біфуркаціями, ризиками, парадоксами, загостренням старих і появою нових розколів та конфліктів.
За влучним визначенням З. Баумана, такий соціум може бути тільки «плинним». А, відтак, і
всі соціальні сфери мають таку ж атрибутивну якість: «плинна реальність», «плинна любов», «плинний страх» і, відповідно, «плинна культура». Зло в такому світі також стає плинним: «Протягом останніх років зло набувало й надалі так само набуватиме здатності й властивостей рідини» [1, 33]. І
найбільша небезпека подібного зла, його спокуслива сила, на думку мислителя, криється в його онтологічній укоріненості в сучасному світі: «Зло закладене в наш спільний спосіб буття-в-цьому-світі,
який ми разом населяємо. Знищення зла, якщо таке взагалі можливо, вимагає не більше й не менше
як ґрунтовного переосмислення та радикальної перебудови цього способу життя» [1, 72].
Подібна радикальна перебудова можлива, на нашу думку, за умови розробки й упровадження
в «буття-в-цьому-українському світі» різних культурних практик. Їхнє осмислення в контексті модифікації й трансформації традиційних компонентів культури та появи її нових вимірів у різних сферах
суспільного буття потребує таких наукових підходів, які б враховували основні тренди соціальних
змін, їхню різну темпоральність в окремих локалах, гетерогенність попри потужну тенденцію до гомогенізації. Крім того, культурна диверсифікація, як основа гетерогенності, обумовлює підвищення значущості символічних, а не раціонально-інструментальних конотацій, актуалізує моральний імператив,
що ґрунтується на традиційних цінностях і, перш за все, релігійних.
Безпрецедентне зростання інтересу до культури й практично безмежне розширення семантики й змістового наповнення цього поняття безпосередньо пов‘язане з «різноманіттям культурних поворотів», які з 1970-х років, як пише Д. Бахманн-Медик, «… стали виникати у фарватері лінгвістичного
повороту», розкривши при цьому «… диференційоване й вкрай динамічне поле досліджень культури».
Що в свою чергу змінило «… напрям мислення і встановило нові ракурси дослідницької діяльності»,
сприяло відкриттю нових предметних галузей
досліджень і «зламало усталений теоретикометодологічний канон». Йдеться про такі різновиди cultural turn, як інтерпретативний, перформативний, рефлексивний, що спочатку склалися у сфері культурної антропології, а потім – просторовий,
іконічний (візуальний), постколоніальний та ін. В подальшому linguistic turn стає матрицею, що задає
схему для всіх подальших поворотів, обираючи англомовну транскрипцію [2, 7-8].
Сultural turn пов'язаний з іменами К. Гірца, Дж. Батлер, Дж. Кліффорда, Е. Саїда, Ф. Джеймісона, А. Лефевра, Д. Бахман-Медик, Дж. Александера, А. Реквіца, та дослідників у його межах
П.Бурдьє, М. Фуко, М. Джейкобса, представників cultural history і cultural studies та ін. При тому, що цей
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поворот мав різні наслідки й різний зміст у різних дисциплінах, але в кожному з випадків засвідчував
трансформацію дослідницьких програм.
Саме в межах «парадигмального зсуву», звільнення від «метанаративів» і перехід до «мікронаративів» актуалізується дослідження культурних практик. Вітчизняна дослідниця О. В. Шинкаренко
взагалі вважає, що «… накопичений внаслідок «культурного повороту» матеріал з різних галузей
соціальних та гуманітарних досліджень надає можливість побачити тенденцію нової інтерпретації
культури у вимірі різноманіття культурних практик» [15, 55-59].
Київський культуролог Мєднікова Г.С. звертає увагу на те, що попри появу чисельних статей,
де аналізуються молодіжні культурні практики, культурні практики освіти, педагогіки, нові практики
культурної поведінки у повсякденні тощо, в них не розкривається зміст цього поняття [10, 31].
На нашу думку, такий стан зумовлений як складністю самого поняття, так і проблемами вітчизняної культурології. І тому операціоналізація поняття «культурна практика», визначення його предметного поля в культурологічному знанні потребує, насамперед, з‘ясування смислового діапазону
такого поняття, як «практика». Ч. Тейлор, один із найвидатніших мислителів сучасності, у своїй роботі «Джерела себе», розмірковуючи над становленням модерної ідентичності, її витоками, вимірами,
способами артикуляції в просторі культурних смислів та з‘ясуванням ролі релігійних, політичних, економічних, сімейних, інтелектуальних, художніх практик зауважує, що більша частина ідей, які його
цікавлять, - моральні ідеали, розуміння труднощів людини, концепції самості - вбудована в практики.
«Під «практикою» - пише філософ, - я розумію дещо надзвичайно невизначене та загальне - більш чи
менш стабільну конфігурацію спільної діяльності, що її форму визначає певна система приписів та
заборон. Те, як ми виховуємо своїх дітей, як вітаємо одне одного на вулиці, як формуємо спільні ухвали, голосуючи на виборах, як здійснюємо обмін речей через ринок - усе це практики. Практики існують
на всіх рівнях суспільного життя людей: родина, містечко, державна політика, ритуали релігійних
спільнот тощо» [14, 274].
Ч. Тейлор головну роль у «формулюванні практик» відводить ідеям, способи переплетення
яких «з відповідними практиками різноманітні», що потребує інтерпретації, але при цьому може
створюватись і «проект чогось нового й невідомого» [14, 275-276].
Подібна «невизначеність і загальність» ускладнює розуміння практики, свідчить про неможливість дати якесь універсальне визначення цього поняття, а відтак обумовлює наявність численних
її інтерпретацій, концепцій та теорій. В той же час, на нашу думку, можна говорити про наявність смислового «ядра» практик, пов‘язаного із «ціннісно-смисловим універсумом» культури (С.Б. Кримський),
де ідеї, будучи невідривними від буття, виявляються й «закріплюються» в різних практиках [9]. Крім
того, кожна практика містить певну об‘єктивовану сукупність смислів, що уособлюють та відображають особливості структури й функціонування суспільства як складної системи.
Останнім часом поняття «практика», багата палітра всіх його смислових відтінків використовується як одна із основних категорій в антропології, філософії, історії, соціології, політології, культурології, лінгвістиці («повсякденні практики», «неформальні практики», «практики розваг», «практики
обміну», «тілесні практики», «перформативні практики» тощо) для створення різних ментальних конструкцій і картини світу та пояснення особливостей буття людини й механізмів її взаємодії між собою.
Різні автори говорять про практики дослідження й упровадження, практики наукової дискусії, практики
вирішення суперечок, практики економічної діяльності, практики політичної участі тощо.
Теорії соціальних практик розроблялися різними науковцями, серед яких М. Гайдеггер, Л. Вітгенштайн, М. Мосс, Н. Еліас, М. Поланьї, М. Фуко, Ж. Делез, М. де Серто, П. Бурдьє, А. Макінтайр,
А. Реквіц, Л. Болтанскі, Л. Тевено, Б. Латур та ін. Аналіз численних теорій, визначень і підходів до
розуміння цих практик здійснили В.В. Волков і О.В. Хорхордін в ґрунтовному дослідженні «Теорія
практик» [5]. Ці вчені пов‘язують актуалізацію досліджень практики з прагматичним поворотом у
соціально-гуманітарних науках. Що призвело, на їх думку, до втрати концептуального смислу, який це
поняття мало спочатку в класичній німецькій філософії, а згодом – у марксизмі в розумінні праксису
як предметно-практичної діяльності й означення активності суб‘єкта (діяча, учасника, «агента» тощо)
з акцентом на системно-структурних обмеженнях або асиметрії. В такому розумінні цей термін слугував деяким доповненням до дихотомічних і дуальних суб'єкт-об'єктних відносин, через опозиційну
критику яких і обґрунтовувався. При цьому введення німецькою класичною філософією в теорію
пізнання практики відкривало нове коло проблем [5, 8-12].
Автори «Теорії практик» в сучасному науковому дискурсі виокремлюють «ліву» чи «гуманістичну» концепцію (чи модель) практики, яка тяжіє до марксистського розуміння «праксису». А
витоки другої, «консервативної» теорії практик, пов‘язують із філософію Л. Вітгенштайна і
М. Гайдеггера й означають як «праву» та виокремлюють й аналізують теорії практик інших представників соціально-гуманітарного знання. [5, 8-12].
Однак Волков В.В. і Хархордін О.В. залишають поза увагою доробки британської школи
Cultural Studies і лише частково згадують «нову культуральноу історію»
Крім того, на нашу думку, звернення до категорії практика й актуалізація дослідження культурних практик обумовлюється не лише прагматичним поворотом, специфіка якого полягає, зокрема, й у
відмові від протиставлення приватного й публічного на користь проміжних режимів їх координації, а
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зміною парадигми мислення й усім комплексом поворотів, які відбуваються в другій пол. ХХ ст., що
засвідчує міждисциплінарний характер цього концепту. Означення контурів поворотів, дотичних до
дисертаційного дослідження, і тематизація культурних практик в їхньому руслі, розширить і урізноманітнить когнітивний інструментарій пізнання соціокультурної реальності в межах культурології, прикладної зокрема.
Варто зазначити, що для кожної галузі знання характерний свій, відмінний від інших спосіб
концептуалізації і включення практики в наукову традицію. Подібна специфіка пов'язана також з оптикою бачення окремими авторами шляхів реалізації індивідуальної дослідницької програми й тим,
що П. Рікер називав «… залученою суб‘єктивністю, залученою завдяки очікуваній об‘єктивності» [12,
36]. Однак, набуваючи міждисциплінарної спрямованості, практика орієнтується на діалог, відмову від
абсолютизації й універсалізації, а демонструє здатність «почути істину Іншого». Особливо це стосується культурних практик, оскільки будь-яка культура, в межах якої формуються останні, не є замкнутою в собі і на себе монадою. Теоретики діалогічної концепції культури (М. Бубер, М. Бахтін,
В.Біблер) виходять з того, що кожна культура, попри свою унікальність, здатна жити й розвиватися
лише «на грані культур», в діалозі з іншими культурами, а без такої взаємодії, того, що означається
як міжкультурний діалог, вона приречена на деградацію.
Практика осмислюється не лише як феномен дії, а розглядається і як явище культури, знання й пізнання, досліджується в дискурсі стратегій мислення й життя, традиції та інновацій. Серед науковців з‘являються спроби розмежувати поняття «практика», «діяльність» і «дія», оскільки вони практично ототожнюються на підставі того, що належать до теорій макро- й макрорівня [13, 264-267].
Дещо інший підхід пропонує Дьяков А.А., який вважає, що «… в структуру практики входять категорії «дія» і «діяльність», де остання розуміється як конкретна практика. У структурі практики він
виокремлює дві основні складові: «зовнішню» й «внутрішню». Внутрішня включає духовні і вольові
зусилля особистості, а основною категорією аналізу при її розгляді він вважає поняття моральної дії.
«Зовнішня» практика є інструментально-предметне ставлення людини до світу, еквівалентом цього
поняття є поняття «матеріально-предметна діяльність» [6, 435].
Це складні питання, й вони потребують самостійного ґрунтовного дослідження, що, попри їх
значущість, виходить за межі поставлених у статті завдань. Але для нас важливим є питання фону,
оскільки В. Волков і О. Хархордін акцентують увагу на фоновому характері практик. «Найпростіше розуміння фонової практики - просто діяльнісний контекст, в якому інтерпретується висловлювання або
поведінка». Тобто, фон - це контекст, в рамках якого діє індивід [5, 18].
Варто уточнити, що поняття «фігура» й «фон» використовуються в гештальт - психології
(К.Коффка, М. Вертгеймер), де їх відношення відіграє смисло - й системоутворювальну роль. До того
ж фігура важливіша за фон, який є основою. Ідею фонових практик запозичує із робіт пізнього
Л. Вітгенштайна, Г. Гарфінкель і розробляє власну концепцію практик. Опонент теорії практик В. Волкова й О. Хархордіна й розробник теорії фреймів В. Вахштайн пише, що у Л. Вітгенштайна контекст
практичної дії концептуалізується в категоріях «фону» або «заднього плану». Відповідно й сама практика, що перебуває на передньому плані, розглядається як «фігура на фоні» [3, 65]. Вчений також
розглядає метафору фону й фігури, де фон - це контекст, а фігура - це будь-яка повсякденна практика. Контекст, який розуміється як «фон», при цьому є чимось «видимим, але таким, що не помічається». Дослідник також звертає увагу на те, що «практичний акт і його контекст (описаний через інший
практичний акт) міняються місцями в процесі їх аналізу інтерпретації» [4, 51].
Не вдаючись в полеміку між авторами теорії практик і фреймів, ми хочемо звернути увагу на
динамічний та інверсійний характер «фігури-фону», тобто практики й контексту, та їх просторовочасове впорядкування. У просторі розгортання диспозиції «фігура-фон» фігурою буде практика, а фон
– це контекст, тло реалізації активними продуцентами алгоритму тієї чи іншої практики. Якщо фон
«… позначає всю палітру смислового змісту життя, - як пише А. Дьяков, - на підставі якої дослідницьке
мислення виокремлює той чи інший вид діяльності, ту чи іншу практику», то фоном, контекстом, тлом
виступає культура [7, 9-12].
А всі практики при цьому стають «апріорно фоновими – тобто соціокультурними», що стає «…
загальною ознакою, атрибуцією практики як такої» [11, 57].
Висновки та перспективи подальших розробок. Таким чином, здійснюючи будь яку діяльність,
людина утворює практику як певний набір властивої для неї поведінки, що заснована на її індивідуальних характеристиках, таких як поведінка, виховання, освіта, творчість, мистецтво, дозвілля, створення і підтримка традицій, ментальний зв'язок тощо. Практики, як і повсякденні рутинні процедури,
передаються, видозмінюються в межах широкого простору культурних звичаїв і традицій.
Підсумовуючи вищезазначене ми можемо зробити висновок, що однією з головних інтенцій
культурних практик є збереження, передача й подальший розвиток системи значень, смислів, уявлень, що опредмечені в знаннях та виражені в символічній формі.
Розуміння культурних практик як сукупності механізмів з виробництва (чи продукування) смислів та цінностей не виключає, з огляду на посилення тенденцій авторитаризму у різних країнах світу,
способів консервації й відтворення якоїсь єдиної історичної ментальної матриці на рівні державної
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культурної політики, що становить небезпеку для суспільства, оскільки гальмує його розвиток у сучасному «світі мобільностей».
Тематизація культурних практик у культурології, прикладній зокрема, передбачає розробку понятійно-категоріального апарату, використання якого дозволяє теоретично обґрунтувати й детально
описати розробку алгоритму їх реалізації як сукупності дій, прийомів, методів, вербальної й невербальної комунікації як необхідного жестуального супроводу (чи демонстраційних жестів) з урахуванням специфіки просторових локалів, топосів їх реалізації [8, 45]. Необхідно враховувати, що пізнавальні конструкти, в парадигмі яких переважно працює вітчизняна наука, створені в епоху модерну й
під впливом докорінної трансформації суспільного буття і людської діяльності, втрачають свій когнітивний потенціал і дієвість. Що вимагає уточнення їхнього змістового наповнення. Культурні практики, за умови наявності такого дієвого алгоритму й ефективної і взаємоузгодженої поведінки суб‘єктів,
дозволяють знімати соціальну напругу, забезпечуючи за допомогою стейкхолдерів взаємодію інститутів громадянського суспільства й органів державної влади з метою досягнення суспільного блага.
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MULTICULTURALISM AS THE MOST CONSTRUCTIVE APPROACH
TO THE PROSPECTS OF CIVILIZATION
The purpose of this article is to rationalize human rights as a prevailing tendency in the development of modern society and
governance. In particular, the main aspects of the problematic in their dialectical interconnection are actualized as well as the processes
of formation of the principles of social interaction in the historical retrospective are outlined. Methodology. The general research strategy is based on the methodology of public administration: on the basis of historical, axiological and dialectical methods, cause-effect
relationships between social processes and phenomena have been substantiated, the result of which has been the introduction of human rights methodology, including the concept of sustainable development. Scientific novelty consists in expanding theoretical representations of multiculturalism as the most constructive approach to the prospects of civilization. The role of informational and technological influences on society and government as well as the importance of protecting the universality of the information space, its integrity
and openness are emphasized. It is consistently held that human rights create a powerful democratic potential for constructive change,
development, and progress of society and governance on the basis of social interaction. Conclusions. It is substantiated that interconnection and interaction of human rights and sustainable development imperatives have a significant effect on the democratization of
public life and ensuring the rule of law not only at the local but also at the national and global levels of government. It has been proved
that the problem and tension between the universality of human rights and the cultural interconnection of identities in a multicultural
world are manifested by the crisis in the contemporary world humanitarian space and specific approaches to its solution. Far controversial understanding of human rights by societies of different continents, confessions, traditions, and cultures, which has led to the denial
of the cultural conditionality of human rights, has been established.
Key words: culture; values; identity; human rights; priorities of sustainable development; social and intercultural interaction.
Новак-Каляєва Лариса Миколаївна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державного
управління Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України; Рачинський Анатолій Петрович, доктор наук з державного управління, доцент, професор, заслужений працівник України, професор кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного
управління при Президентові України
Мультикультуралізм як найбільш конструктивний підхід до перспектив розвитку цивілізації
Метою статті аргументація прав людини як переважаючої тенденції у розвитку сучасного суспільства й управління.
Для її реалізації, зокрема, актуалізовано основні аспекти проблематики у їх діалектичному взаємозв‘язку й окреслено процеси
формування засад суспільної взаємодії в історичній ретроспективі. Методологічна основа наукового дослідження. Загальна
стратегія дослідження базується основі історичного, аксіологічного та діалектичного методів обґрунтовано причинно-наслідкові
зв‘язки між суспільними процесами та явищами, результатом яких стало впровадження методології прав людини, зокрема й у
концепт сталого розвитку. Наукова новизна полягає у розширенні теоретичних уявлень про мультикультуралізм як найбільш
конструктивний підхід до перспектив розвитку цивілізації. Відзначено роль інформаційно-технологічних впливів на суспільство
та владу, а також важливість захисту універсальності інформаційного простору, його цілісності та відкритості. Послідовно проводиться думка, що права людини обумовлюють створення потужного демократичного потенціалу конструктивних змін, розвитку та прогресу суспільства й управління на основі суспільної взаємодії. Висновки. Обґрунтовано, що взаємозв‘язок та
взаємодія прав людини та імперативів сталого розвитку має значний ефект демократизації суспільного життя й забезпечення
верховенства права не тільки на місцевому, але й на національному та глобальному рівнях управління. Доведено, що проблемність і напруження між універсальністю прав людини та культурним взаємозв‘язком ідентичностей у мультикультурному світі
проявляються кризою у сучасному світовому гуманітарному просторі та специфічними підходами до її розв‘язання. Встановлено
далеко неоднозначне розуміння прав людини суспільствами різних континентів, конфесій, традицій і культур обумовило й заперечення культурної обумовленості прав людини.
Ключові слова: культура; цінності; ідентичність; права людини; пріоритети сталого розвитку; соціальна та міжкультурна взаємодія.
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Мультикультурализм как наиболее конструктивный подход к перспективам развития цивилизации
Целью данной статьи является аргументация прав человека как преобладающей тенденции в развитии современного
общества и управления. Для ее реализации, в частности, актуализированы основные аспекты проблематики в их диалектической взаимосвязи и обозначены процессы формирования основ общественного взаимодействия в исторической ретроспективе.
Методологическая основа научного исследования. Общая стратегия исследования базируется на основе исторического, аксиологического и диалектического методов обоснованно причинно-следственные связи между общественными процессами и
явлениями, результатом которых стало внедрение методологии прав человека, в частности в концепт устойчивого развития.
Научная новизна заключается в расширении теоретических представлений о мультикультурализме как наиболее конструктивного подхода к перспективам развития цивилизации. Отмечена роль информационно-технологических воздействий на общество и власть, а также важность защиты универсальности информационного пространства, его целостности и открытости. Последовательно проводится мысль, что права человека обусловливают создание мощного демократического потенциала
конструктивных изменений, развития и прогресса общества и управления на основе общественного взаимодействия. Выводы.
Обосновано, что взаимосвязь и взаимодействие прав человека и императивов устойчивого развития имеет значительный эффект демократизации общественной жизни и обеспечения верховенства права не только на местном, но и на национальном и
глобальном уровнях управления. Доказано, что проблемность и напряжения между универсальностью прав человека и культурным взаимосвязью идентичностей в мультикультурном мире проявляются кризисом в современном мировом гуманитарном
пространстве и специфическими подходами к ее решению. Установлено далеко неоднозначное понимание прав человека обществами разных континентов, конфессий, традиций и культур обусловило и отрицание культурной обусловленности прав
человека.
Ключевые слова: культура; ценности; идентичность; права человека; приоритеты устойчивого развития; социальная
и межкультурное взаимодействие.

Introduction. The existing public administration systems in the vast majority of developed countries in
Europe and the world are in a state of permanent reforms against the backdrop of dynamic changes in geopolitical balance, geostrategic imperatives, and relevant national strategies. There are changes in the attitudes and priorities of states, attitudes, and aspirations of individuals and social groups in different spheres
of society‘s life. The public administration sphere during the second half of the XX – beginning of the
XXI centuries has been substantially updated both as regards the interpretation of the role and place of governance in the context of social change as well as concerning methods and tools for the implementation of
immanent governance functions. There is a need to clarify the conceptual approaches of government authorities to social interaction in crisis situations of different origins.
The methodology of scientific research of the indicated processes and senses is conditioned by the
recognition of the principles of human rights as fundamental in the modern paradigm of public administration.
The general strategy is based on the methodology of public administration, which defines its main stages in
their dialectical relationship: the origin, evolution, and results of the institutionalization of human rights in the
processes of European state formation are considered on the basis of the dialectical method of cognition.
The dialectical method also allowed substantiating the causal relationships between social processes and
phenomena, which resulted in the introduction of human rights methodology in governance theory and practice, including the concept of sustainable development. The basic imperatives of the development of modern
society and governance are formed on this basis. At the same time, the interpretation of these processes
has never been unambiguous in the historical retrospect and remains debatable nowadays. The historical
method is used in the retrospect of European state-building and governance in the context of the emergence, establishment, and development of humanistic ideas. The axiological method has made it possible to
characterize the social values which are accumulated in the concepts of human rights and sustainable development and are transposed to the criteria of the effectiveness of public administration.
The scientific community is carrying out an intensive search for fundamentals and principles of social
interaction accepted by the society and governance and which could have a decisive influence on the development of them both. Such generalizations and proposals are presented, in particular, in the scholarly works
of such researchers as Höffe O. [1], Leuenberger D.Z. [3], Okin S.M. [7], Spangenberg J. [8] etc.
However, the problems of human rights as a prevailing trend in the development of modern society
and governance are insufficiently explored. This confirms the relevance of the topic and the timeliness of its
consideration.
The actualization of the main aspects of the problematic in their dialectical interrelation. The recognition of a person as the basic social value of civilization is linked with the ideals of equality of all people in
their dignity and rights and understanding of the inalienable nature of human rights. Nowadays such recognition has obtained a global meaning, without which public administration loses the prospect of being adequate
to the demands and imperatives of the society in the development of public policies and global strategies. It
is about the requirements of civilization advancement in the conditions of information and technological influences, robotics, deepening social and intercultural tensions amid the migration crisis and other crises derived from it.
Practical aspects and algorithms for the implementation of these values in governance activities, in
their turn, are reflected in the global priorities of sustainable development, which develop and enrich the
governance proclaiming the idea of closest interdependencies between nature, person, state and civilization
[2]. The relationship between public administration, human rights and sustainable development of society is
directly or indirectly linked to a number of declarations, other documents of global and regional integration
structures. The 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by all United Nations Member States in
2015, provides Sustainable Development Goals (SDGs), which are an urgent call for action by all countries –

70

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 1’2019
developed and developing – in a global partnership [10]. At the same time, J.H. Spangenberg noted that ―in
summary, and with reference to the WCED definition of sustainable development, many human needs aspects are covered, and even long-term has forgotten ones are revived, but promises are not underpinned by
instruments...‖ [8, 400–403].
As universal motives and factors of the functioning of the system of public administration in accordance with the needs of modern society, human rights and the requirements of sustainable development universalize the purpose of public administration and seek to generalize methodology, mechanisms, and tools
for achieving this goal. Ability to interact and interdependence of public administration, human rights and priorities of sustainable development of society is determined by the objective conformity and comparability of
the structure of these social institutions operating in the respective spheres of society and changing under
the same factors. They are affected by identical factors in democratic countries. In particular, the level of development of productive forces and market relations simultaneously determines the state of the economy,
the possibility of meeting the social rights of citizens and the prospects for sustainable development of society in terms of resource conservation and improvement of human potential. The level of professionalism of
managers and executives of power structures simultaneously affects the quality of governance, the state of
human rights implementation, the ability to ensure institutional stability, adaptability of power and selfgoverning structures at all levels of governance.
In this case, the functional value and constructiveness of the positions of one of these phenomena
generate the congruity of others. Consequently, their relationship has not only a functional character but also
a causal nature. There is an interdependence of the observance and protection of human rights and the level
of controllability of public institutions and their ability to ensure implementation of the provisions of normative
legal acts, organizational and other legal regulatory acts, which, in turn, determines the success or failure of
the implementation of sustainable development strategies. The state of the realization of power at each particular time point determines the state of observance and protection of human rights and sustainable development in the future.
Formation of the foundations of humanistic values and social interaction in historical retrospect. Historical understanding of power, society and governance, human rights and, in general, humanistic values
began in the ancient era. The concepts of ―political freedom‖, ―equality of people‖, ―civil rights‖, ―human
rights‖ were formed in Ancient Greece for the first time in the city-states. However, their limitations by then
existing social conditions are quite clear. The limitations of these and many other concepts such as ―justice‖,
―equality‖, etc., were an inherent feature of ancient societies, given the individual nature of the personality,
the rights that belong to and may be realized by this personality. The antagonisms present in the society
then, and in our days, cause limitations in their implementation. The unity of the justice of the polis and the
law was clearly expressed in ancient sources, the main actor of which – a person – was perceived as a carrier of personal rights, a free person and an active component of his own legal relations with the polis, that is,
the state and its organs. Strengthening of the personal component in then existing socio-political life. The
shift of emphasis from political and moral theories to practical issues of public administration and jurisprudence is characteristic of the philosophers and theorists of law in ancient Rome. Actual for our days remain
the findings of Roman lawyers that in relations with individuals the state should not be above the rule of law,
but to be a direct part of it, the inherent qualities of which are all the basic properties of law in general. The
basis and criterion of the just, legitimate and correct in relations between the individual and the state, thus,
was recognized the law, and not the state. The latter was obliged to be a law-abiding subject of legal relations, just like an individual, i.e. is to act in accordance with the general requirements of the law [4, 48].
In the Middle Ages Christianity and later Islam, in a sense, became the successors of ancient philosophy. The perceptions of freedom and non-freedom laid in one or another religious-philosophical system
slowly influenced the perception of the wide sections of the population in the world. During several centuries
for certain social groups, these ideas were embodied in legal norms – rights, freedoms, privileges. The Renaissance, the Reformation, and the Counter-Reformation, absolutist monarchies of the late Middle Ages
tried to rationalize the divine source of state power, which actualized and affirmed in the minds of Europeans
the problem of personal freedom and social justice in the governance practice. It significantly influenced their
mentality in self-consciousness, in the perception of the idea of power and construction of their own position
on the peculiarities of the interaction of state with the individual and society. The concept of human rights,
which was formed and legitimized during the Great French Revolution of the XVIII century, led to the emergence of innovative for that period views on the priorities of society organization the on the basis of a social
contract and interaction of a democratic state with a free person, state terror and dictatorship is the means of
realization of the right to power. Its most valuable and crucial significance was the proclamation of human
rights, which ultimately resulted in its justification and attractive force in spite of further terror and dictatorship.
Subsequently, the ideas of liberalism were confronted by anti-liberal fascist doctrines which even implicitly denied the idea of human rights and their implementation in the practice of state-building. The tragic
experience of human rights abuses during the Second World War has prompted awareness among the world
community of the need to institutionalize human rights at the international and national levels and to create a
collective system of their protection. During the second half of the XX century, this gigantic work was carried
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out under the auspices of the UN and the European Union. The nation-state and its political institutions play
a key role in the global institutionalization of human rights. At the same time, the state is the main active figure in dealing with the society in which it either protects or violates human rights. In those countries which
have ratified them, international legal instruments play the role of real instruments for the implementation of
human rights principles, ecological thinking and ecological governance imperatives, propose such standards
which, if they are observed, are capable of reducing the stresses of crisis situations and promoting the international community through progress on the basis of constructive interaction and humanistic values.
Multiculturalism as the global meaning of modernity and the most constructive perspective of civilization development. Global content of modernity also focuses on the idea of multiculturalism as the most constructive perspective of the development of human civilization as far as the principles of coexistence. Separate interpretations of multiculturalism gave rise to discussions about the effects of capitalism and world wars
on the interpretation of traditional cultures. According to C. Lévi-Strauss [3], after World War II, , in particular,
anthropology mainly relied on the results of the analysis of cultural life elements on the basis of the generalization of psychological, social and cultural characteristics in order to identify social structures by defining the
rules of social behavior based on the affinity of political processes and to prove the influence of cultural
models on the formation of personality. The researcher‘s conclusion that immutable deep structures exist in
all cultures, and therefore that all cultural practices have comparable (homologous) analogues in other cultures in essence, and that all cultures are equal, does not lose in our days either relevance or polemical potential.
Traditional-historical differences condition the interrelations and equilibrium in the sense of liberal
freedoms, political and social rights, depending on the specific characteristics of the environment. For example, S.M. Okin examining the gender aspects of intercultural cooperation, emphasized that the concern for
the preservation of cultural diversity should not overshadow the discriminatory nature of gender roles in
many traditional minority cultures, at least the ―culture‖ should not be used as an excuse for rolling back the
women‘s rights movement [6, 7–24].
The organic link between intercultural interaction and human rights was shaped in the institutional
processes in this area, in particular, during the second half of the last century. Thus, in 1947, during the
elaboration of the text of the UN Declaration on Human Rights, the American Anthropological Association
proposed a ―Statement of Human Rights‖, reflecting a distinct view of their universality. In it, in particular, it
was emphasized that ―standards and values are correlated with the cultures in which they occur‖ [9, 539–
543]. Consequently, any attempt to formulate general postulates on the basis of representations or moral
codes of one culture restricts the applicability of the relevant declaration of human rights to mankind as a
whole. A fundamental standard of freedom and justice should be of fundamental importance, based on the
principle that a person is free only when he can live in accordance with the understanding of freedom adopted in his society. This option would result in a range of tasks for international institutions and national governments as far as activities aimed at understanding and mentally harmonizing the idea of universal human
rights on a global scale. Perhaps, sometimes, the speculative use of rhetoric about human rights and freedoms has become a consequence of an excessive assurance that such work is unnecessary, that everyone
accepts the concept of human rights and intercultural cooperation anyway.
O. Höffe [1], reflecting on intercultural discourse on human rights conceptual issues, noted a possible
excessive historization, for example, in the sense of limiting the diversity and heterogeneity, and assumed
the existence of supra-historical significant conditions of human existence, which is combined with the freedom from of any normativity that borders on chaos. Some researchers, including E. Riedel and G. Lemmann,
used the definition of ―collective human rights‖, drawing attention to the fact that a specific group that is, a
state, a cultural community etc. could be the carrier of human rights. At the same time, O. Höffe noted that
―intercultural discourses are required for the legitimization of human rights― but ―…any thesis may have a
universal significance only within a single culture, for example within the Western legal societies, perhaps
even within one state, each citizen of which has fundamental rights‖ [1, 50]. Postmodern discussion on the
conditions of radical pluralism reflected in the writings offered ways to preserve social diversity in the light of
human rights.
Human rights as mainstream in the field of public administration modernizing. Globalization, integration, human rights, information and technological change, democratization, and decentralization of power are
factors characteristic of the current stage of development of most national systems of public administration in
the EU. The effect of these factors leads to the transformation of the determinant of modern concepts of public administration from social to organizational and procedural concepts, which emphasizes the decisive role
of public administration in achieving the positive ideals of a modern European society based on the idea of
human rights [5]. The process of formation of the theoretical foundations and priorities of modern state administration of European countries developed simultaneously with the institutionalization of human rights and
was predetermined by it. Innovative approaches in European governance relate to the perception of human
rights priorities as organic, logical and non-alternative. This means that at a certain stage of development of
the state administration human rights must be introduced as its methodological basis, and their observance,
provision, and protection – become a real indicator of the authorities‘ efficiency. At the same time, it should
be noted that the political-managerial elite plays a key role in the processes of democratic transit, defining
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the strategy and tactics of the state‘s development. Therefore, the creation of an elite corps for public administration, selection, training, and use of professional staff is a guarantee of political stability and welfare of the
society [7].
Human rights should take the fundamental position in the political and institutional processes of
modernizing the public administration system, defining human rights approaches in the functioning of democratic social institutions. It is a matter of significant public participation in the development of public policies;
providing administrative services on the basis of unconditional respect for human rights; ensuring the rule of
law through legal reforms and raising public awareness of the national and international legal framework,
creating the real potential of institutional reforms; the fight against corruption through the creation of formal
and informal institutions and mechanisms for the exchange of information and monitoring the use of public
funds.
Information and technological impacts on society and government contribute to the approximation of
state institutions to the population, the expansion and activation of educational management practices, the
transformation of individuals into conscious citizens – holders of personal rights, freedoms, and opportunities. As a result, state institutions are able to offer the society a new paradigm of governance based on interaction with the public, who realizes human rights as an inherent property of personal citizenship and creates
a real, not theoretical or only declared civil society. The global trends in this context are the protection of the
universality of the information space, its integrity, and openness; elaboration and implementation of the
counter cybercrime strategy; protection of the rights of individual users from the consequences of improper
use of the virtual space on the basis of respect for democratic choices, human dignity and autonomy, solidarity and social justice; ensuring free and equal access and preserving the number of sources.
Conclusions. The interconnection and interaction of human rights as well as the imperatives of sustainable development happens when implemented by public administration authorities at the national level
and has a significant effect on the democratization of public life and ensuring the rule of law not only at the
local but also at the national and global levels of government. International human rights institutions are in a
permanent scientific search for new forms of their activities, new algorithms for interacting with governments
and civil society in an effort to increase its effectiveness in respecting and protecting human rights as well as
their protection in the shortest possible time. The problematical character and tension between the universality of human rights and the cultural interconnection of identities in the multicultural world are manifested by
the crisis in the contemporary humanitarian world space and specific approaches to its solution, in particular,
against the backdrop of certain geographical characteristics and mental-psychological peculiarities of the
origin of ethnic groups. Human rights and public administration, while interacting in the field of democracy
and rule of law, create a powerful democratic potential that strengthens the democratic capacities and legal
nature of state governance at the national level and fosters the integration structures not only by balancing
the conditions and experience of governance but also through enriching them with own experience. These
processes of mutual enrichment and energy exchange of constructive changes provide the society with a
stable foundation, and management – with a global result of development and progress.
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POLITICAL AND LEGAL TOOLS FOR ENSURING THE CULTURAL RIGHTS
OF NATIONAL MINORITIES IN UKRAINE IN 1992-2018:
BETWEEN DECLARATIONS AND REALITY
The purpose of the article is to characterize the political and legal means of regulating the cultural segment of the functioning of national minorities in Ukraine during the period of independence and to analyze the effectiveness of the legal and regulatory
framework in resolving existing problems. Methodological approaches are based on polydisciplinary principles of studying the sphere
of touch of ethnonational, legal, political and cultural phenomena. This involves taking into account theoretical developments in each of
the scientific disciplines within which the specified range of issues is developed, as well as the application of the newest conceptualcategorical apparatus. Through the integrated use of interdisciplinary approaches, the state's steps to regulate the cultural sphere of
activity of ethnic and national minorities in modern Ukraine are traced, shortcomings and perspectives are overcome. Scientific novelty
of the research is to systematically analyze the factors that influence the process of adopting political and legal documents that meet
modern international standards and could accelerate the resolution of pressing problems in this area. Conclusions. The current internal
and foreign political situation in Ukraine hinders the rapid resolution of the problems accumulated over many decades in the political and
legal regulation of the cultural segment of ethnic minority activity. The action of destructive internal and external factors artificially limited
the ability of the state in this regard. At the same time, there are grounds for claiming that there is no goodwill in the political elites that
are responsible for resolving such issues. It is necessary to realize that in a rapidly changing world, regulatory support for ethnic policy
must respond promptly to the challenges of time and be updated accordingly. The problem of developing adequate tools for the legal
provision of cultural rights of ethnonational minorities, as well as the prevention of crisis situations, remains a pressing issue. In order to
achieve effective steps in this direction, the state must properly organize their financial and material support.
Key words: Ukraine; national minorities;state ethnopolitics; language and education policy; instruments of protection of cultural rights; legislative acts; state bodies.
Лисенко Олександр Євгенович, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, завідувач відділу Інституту історії НАН України; Тогочинський Олексій Михайлович, доктор педагогічних наук, доцент, ректор Академії Державної пенітенціарної служби; Пекарчук Володимир Михайлович, доктор історичних наук, доцент, професор Академії Державної пенітенціарної служби
Політико-правові інструменти забезпечення культурних прав національних меншин в Україні у 1992–2018 роки: між деклараціями та реальністю
Мета дослідження полягає у характеристиці політико-правових засобів регулювання культурного сегменту
функціонування національних меншин в Україні у період незалежності, аналізі ефективності нормативно-правової бази у врегулюванні існуючих проблем. Методологічні підходи ґрунтуються на полідисциплінарних засадах вивчення сфери дотику етнонаціональних, правових, політичних, культурних явищ. Це передбачає врахування теоретичних напрацювань у кожній з наукових дисциплін, у межах яких розробляється вказане коло питань, а також застосування новітнього понятійно-категоріального
апарату. За допомогою комплексного використання міждисциплінарних підходів простежуються кроки держави з урегулювання
культурної сфери діяльності етнічних і національних меншин в сучасній Україні, з‘ясовуються недоліки та перспективи їх подолання. Наукова новизна дослідження полягає у системному аналізі чинників, що впливають на процес ухвалення політикоправових документів, які відповідали б сучасним міжнародним стандартам і могли б прискорити розв‘язання нагальних проблем
у вказаній сфері. Висновки. Сучасна внутрішньо- і зовнішньополітична ситуація в Україні перешкоджає швидкому вирішенню
проблем, що накопичувалися впродовж багатьох десятиліть у політико-правовому регулюванні культурного сегменту діяльності
етноменшин. Дія деструктивних внутрішніх і зовнішніх чинників штучно обмежувала можливості держави в цьому плані. Водночас існують підстави для констатації відсутності належної волі у політичних елітах, на які покладається вирішення таких питань.
Необхідне усвідомлення того, що у світі, який швидко змінюється, нормативно-правовий супровід етнополітики має оперативно
реагувати на виклики часу й оновлюватися відповідним чином. Залишається актуальною проблема вироблення адекватного
інструментарію правового забезпечення культурних прав етно-національних меншин, а також попередження кризових ситуацій.
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Аби домогтися ефективності кроків у цьому напрямі, держава має належним чином організувати їх фінансово-матеріальну
підтримку.
Ключові слова: Україна; національні меншини; етнополітика держави; мовна й освітня політика; інструменти захисту
культурних прав; законодавчі акти; державні органи.
Лысенко Александр Евгеньевич, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники
Украины, лауреат Государственной премии Украины, заведующий отделом Института истории НАН Украины; Тогочинский Алексей Михайлович, доктор педагогических наук, доцент, ректор Академии Государственной пенитенциарной
службы; Пекарчук Владимир Михайлович, доктор исторических наук, доцент, профессор Академии Государственной пенитенциарной службы
Политико-правовые инструменты обеспечения культурных прав национальных меньшинств в Украине в
1992-2018 годах: между декларациями и реальностью
Цель статьи заключается в характеристике политико-правовых средств регулирования культурного сегмента функционирования национальных меньшинств в Украине в период независимости, анализе эффективности нормативно-правовой
базы для урегулирования существующих проблем. Методологические подходы базируются на полидисциплинарной основе
изучения сферы соприкосновения этно-национальных, правовых, политических, культурных явлений. Это предполагает учет
теоретических наработок в каждой из дисциплин, в рамках которых разрабатывается указанный круг вопросов, а также применение новейшего понятийно-категориального аппарата. С помощью комплексного использования междисциплинарных подходов прослеживаются шаги государства по урегулированию культурной сферы деятельности этнических и национальных меньшинств в современной Украине, выясняются недостатки и перспективы их преодоления. Научная новизна исследования
заключается в системном анализе факторов, влияющих на процесс принятия политико-правовых документов, которые отвечали бы современным международным стандартам и могли бы ускорить решение насущных проблем в указанной сфере. Выводы. Современная внутри- и внешнеполитическая ситуация в Украине препятствует быстрому решению проблем, которые
накапливались в течение многих десятилетий в политико-правовом регулировании культурного сегмента деятельности этнических меньшинств. Действие деструктивных внутренних и внешних факторов искусственно ограничивало возможности государства в этом плане. В то же время есть основания для констатации отсутствия надлежащей воли в политических элитах, на
которые возлагается решение таких вопросов. Необходимо осознание того, что в быстро меняющемся мире, нормативноправовое сопровождение этнополитики должно оперативно реагировать на вызовы времени и обновляться соответствующим
образом. Остается актуальной проблема выработки адекватного инструментария правового обеспечения культурных прав
этно-национальных меньшинств, а также предупреждения кризисных ситуаций. Чтобы добиться эффективности шагов в этом
направлении, государство должно надлежащим образом организовать их финансово-материальную поддержку.
Ключевые слова: Украина; национальные меньшинства; этнополитика государства; языковая и образовательная
политика; инструменты защиты культурных прав; законодательные акты; государственные органы.

The relevance of research topic. The social relevance of the topic of research is determined by the
current internal and external threats and challenges, and scientific - the need for a comprehensive analysis
of the state of political and legal regulation of the cultural rights of ethnic and national minorities, which are
recommended for state bodies involved in this sphere. The complex domestic political processes in Ukraine
in recent decades, the hybrid war of the Russian Federation against our country, large-scale migration flows
in different regions of the world, which have become a global problem, transform the ethnopolitical sphere
into one of the actual areas marked by challenges for the state-building processes in our country. One of the
areas of state policy is to address issues related to the livelihoods of various ethnic communities within the
country. O. Maiboroda defines ethnopolitics as a sphere of social life in poly-national states, which includes
the political relations of a state-nation ("the nation-state") [1, 488].
Successful implementation of the course of the state on the development of civil society is possible
provided political and legal support, which should ensure the cultural rights of ethnonational minorities in
Ukraine. Implementation of practical steps in this direction should be promoted by higher authorities and administrations, special executive structures of the corresponding profile, reliable instruments of regulation of
this sphere. Delaying of solving a complex of problems that require carefully selected steps provokes latent
tension in society and undermines the international image of Ukraine.
Analysis of research and publications. Theoretical and methodological work of foreign and domestic
sociologists, political scientists, psychologists, and ethnologists contributed to a deeper understanding of the
nature of ethnopolitics, the formation of a scientific thesaurus, as well as conceptual constructions, in which
the ethnopolitical processes of the past and the present fit. These include G. van Amersfoort, S. Wegli,
L.Wirth, M. Harris, V. Bochkovsky, F. Capotorti, S. Yuriev, A. Antonyuk, V. Yevtukh, J. Kotlyar, O. Mayboroda, and others.
The various aspects of the political and legal provision of cultural rights of national minorities are devoted to the publication of N. Golobor, N. Papish, O. Fedul, V. Lemanta, A. Leshmak, A. Popok, Yu. Rymarenko, M. Lazarovych, O. Lytvynenko, V. Chumak, M. Almasha, A. Shaikhatdinova, K. Vitman, L. Ryaboshapko, V. Borodinov and others. The publications of these specialists cover a wide range of issues related to
the formation of a legal field in which public institutions representing the ethnic and national communities of
Ukraine.
The purpose of the research is to provide a comprehensive description of the peculiarities of the political and legal regulation of the sphere of cultural activity of ethnonational minorities in Ukraine, the peculiarities of the process of optimizing relations between them and the state.
The methodological basis of intelligence is a set of modern theoretical and conceptual approaches to
the study of complex ethnopolitical problems. The poly-disciplinary nature of the phenomena under study
involves the use of methods of various sciences, in particular, political science, history, ethnology, philosophy, and others, as well as the corresponding theoretical apparatus.
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Presenting the main material. The normative legal basis for any steps of the state in the ethnopolitical sphere, as well as the social life of all ethnic communities, is the Constitution of Ukraine and the corresponding laws and legal acts of the higher authorities and administration. In Art. 24 of the Basic Law emphasizes equal constitutional rights and freedoms and equality of all citizens before the law, absence of
"privileges or restrictions on grounds of race, color of the skin, political, religious and other beliefs, sex, ethnic and social origin, property status, place of residence, linguistic or other features "[2].
By adopting the Law of Ukraine "On National Minorities in Ukraine" on June 25, 1992, the Verkhovna
Rada of Ukraine issued "on the vital interests of the Ukrainian nation and all nationalities in the development
of an independent democratic state, recognizing the indissolubility of human rights and the rights of nationalities, striving to implement the Declaration of the Rights of Nationalities of Ukraine , adhering to international
obligations regarding national minorities ". In Art. 6 of the Law provides a guarantee to all national minorities
of the right to national and cultural autonomy: "the use and training in their native language or the study of
their native language in public educational institutions or through national cultural societies, the development
of national cultural traditions, the use of national symbols, the celebration of national holidays, the practice of
their religion , meeting the needs of literature, the arts, the media, the creation of national cultural and educational institutions, and any other activities that e contradicts the legislation in force "[3].
Matters related to the situation of national minorities in Ukraine do not belong exceptionally to the internal affairs of Ukraine. As a member of many international organizations and counteragent of interstate
agreements, Ukraine has undertaken a number of commitments, among other things, in the ethnopolitical
sphere.
On December 18, 1992, the UN General Assembly adopted a "Declaration on the Rights of Persons
Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities." In clause 3 of Art. 4 of this document
states: "States shall take appropriate measures to ensure, wherever possible, that persons belonging to minorities have the appropriate opportunities to study their mother tongue or their mother tongue [4].
December 9, 1997, by Law No. 703/97 - VR Ukraine ratified the Framework Convention for the Protection of National Minorities. In Art. 14 of this document stipulates that "a place in the ownership of which
persons belonging to national minorities traditionally live or they are considered significant parts of the population, if necessary, trying to provide the opportunity and scope of their rights belonging to these minorities,
appropriate conditions for language teaching by the relevant minorities, or for learning that language. "However, this item should be without schools for the study of official languages or teaching in this language [5].
Even in the time of the establishment of the Organization for Security and Cooperation in Europe
(OSCE) in 1975, the following principles of policy aimed at the harmonization of interethnic relations were
fixed in its documents: issues concerning national minorities are not merely an internal affair of the respective states, but, consequently, can be the subject of legitimate interference by international organizations [6,
39].
In the directive of the Council of the European Union of 29th of June, 2000 on the implementation of
the principle of equal treatment of persons irrespective of racial or ethnic origin, the approaches adopted by
the European community in this matter [7] are established.
The provisions, regulations, and recommendations of these and other documents make Ukrainian
politicians and state leaders take into account the international legal field, which addresses the problems of
ethnopolitics. At the same time, it creates the grounds for relying on the mirroring effects of other partners or
countries that have to contact with conflict issues.
At one time, the Russian Federation used claims to Ukraine about the oppression of our fellow citizens on the language sign for pressure on her, as well as the formation of a negative image of Ukraine in the
world. Soon the world community was convinced that it was part of the hybrid war of the Russian Federation
against Ukraine.
nd
On 2 of October, 2018, the expert council of the Ministry of Culture of Ukraine on Ethnopolitics and
the Council of Ethnic and National Organizations held a joint meeting to discuss the draft Law of Ukraine "On
the Concept of the State Ethnic and Ethnic Policy of Ukraine". The preparation of this document relied on a
permanent advisory body under the Ministry of Culture of Ukraine - the Expert Council on Ethnic Policy. The
draft law was prepared for the implementation of sub-item 2 of item 112 of the Plan of measures for the implementation of the national strategy on human rights for the period up to 2020, approved by the Cabinet of
Ministers dated November 23, 2015, No. 1393-р.
According to the words of the director of the Department for Religious Affairs and Nationalities of the
Ministry of Culture of Ukraine A. Yurash, the development of the Concept aims to determine the content and
orientation of the state ethnonational policy, to introduce in the legislation a unified conceptual apparatus,
common principles, goals, directions and mechanisms of state policy in the ethnopolitical sphere. The main
provisions of the Concept are supposed to be the basis for improving the existing and the formation of new
legislation in the field of interethnic relations.
The participants of the meeting discussed the document, and representatives of public organizations
of national communities criticized some of its wording and made appropriate proposals, approving it in general [8].
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Since the Concept has to become a legislative act that defines the content and direction of the state
ethnopolitics, its characterization must be in priority. The document consists of 8 Chapters. The first of them "General Provisions" states that "due to the peculiarities of the historical development of Ukraine, in particular its desubjectivization in world history, the marginalization of the Ukrainian language and the languages of
other ethnic communities, ethnocultural assimilation of Ukrainians and representatives of other peoples in
Ukraine, an ethnopolitical situation was formed, in which none of the ethnic communities were able to fully
realize their rights related to ethnic origin. Under such conditions, not only national minorities but also the
ethnic majority – Ukrainians, whose identity in a number of regions has been largely lost, need protection. "
The reason for this is "the need for consistent state policy in the field of interethnic relations, meeting
the needs and observance of the rights of representatives of all ethnic communities of Ukraine, as well as
the need for differentiation of mechanisms and methods for the implementation of state ethnonational policies by the authorities."
From the methodological point of view, it is extremely important to define the basic concepts (Chapter 2), which must unify the thesaurus of normative legal acts and ensure their consistent interpretation. Here
are definitions of terms such as "state ethnonational policy of Ukraine" (state ethnopolitics of Ukraine)", "nationality "(ethnic belonging)," Ethnic group "," Ukrainian nation "("Ukrainian ethnic nation")," Ukrainian people
" ("Ukrainian political nation"), "national minority", "national-cultural autonomy", "minority minority", "indigenous people of Ukraine", "special measures of support".
Chapter 3 formulates the principles of state ethnonational policy, covering:
- inviolability of territorial integrity;
- rule of Law;
- consideration of factors, influencing the state of interethnic relations (the formation of national legislation that guarantees the development of ethnic identity, the preservation of cultural and linguistic identity
by all ethnic communities;
- overcoming the consequences of the policy of assimilation and rationalization of the population of
Ukraine as a result of the totalitarian policy of the USSR;
- development of the latest communications and urbanization and globalization processes requiring
new approaches to solving problems related to the preservation and development of ethnic identity;
- institutional weakness of state institutions, responsible for the formation of state and ethnonational
policy, lack of strategy and weak organizational and functional support for the implementation of state ethnonational policy through the system of executive authorities at both central and regional levels;
- prevention of ethnic conflicts; counteracting any manifestations of xenophobia, incitement to racial,
national, ethnic, religious hatred;
- integration of ethnic communities into Ukrainian society through the formation of a common informational and cultural space and historical memory, national events, etc.;
- self-identification - a guarantee of the rights of a person to self-determination of ethnic identity or
its absence;
- inclusiveness - the creation of conditions for the involvement of ethnic communities of Ukraine in
the discussion and preparation of legislative initiatives;
- equality before the law;
- symmetry and reciprocity in inter-state contacts and agreements aimed at ensuring the preservation of language and cultural identity of national minorities;
- proportional efforts - the provision of resources, mechanisms and methods of state policy implementation by the state depending on the specifics and ethnic composition of the population of the regions.
The purpose and tasks of the state ethnonational policy of Ukraine are presented in Chapter 4. Its
purpose is defined "creation of conditions for the consolidation and development of the Ukrainian nation, its
historical consciousness, traditions and culture, as well as for the development of the ethnic, cultural, linguistic and religious identity of indigenous peoples and national minorities, the integration of all ethnic communities into the Ukrainian political nation (Ukrainian people) on the basis of the recognition of human rights and
freedoms, the foundation for the effective updating of legislation in the field of interethnic relations".
The main tasks include "promoting the development of equal relations between representatives of
the Ukrainian ethnic nation, indigenous peoples and national minorities, and other ethnic communities living
in Ukraine; forming an atmosphere of interethnic tolerance and harmony in Ukrainian society; ensuring equal
opportunities in the economic, social, political and cultural spheres of society for all its citizens, regardless of
race, gender, ethnic and social status, property status, place of residence, political, religious beliefs, linguistic
and other features."
The directions of realization of the state ethnonational policy of Ukraine (Chapter 5) are described in
four areas: political and legal, cultural and humanitarian information, foreign policy.
Since the article deals with the political and legal aspects of the problem, we note that the authors of
the "Concept" managed to clearly formulate priorities, in particular: the development and improvement of the
legislative framework aimed at regulating ethnonational relations on the basis of the implementation of international law, taking into account progressive domestic and foreign experience in the ethnopolitical sphere;
diversification of state policy in accordance with the conditions of separate regions; development of scientifi-
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cally grounded approaches to solving problems of ethnonational relations, first of all, those concerning problem integration and consolidation of Ukrainian society and others.
In the cultural and humanitarian sphere there are such conditions as involvement of ethnic communities in the development and implementation of state programs, action plans, etc., aimed at developing their
cultural identity; implementation of the state language policy based on the norms of national and international
law, ensuring the comprehensive development and functioning of Ukrainian language as a state in all
spheres of social life throughout the territory of Ukraine; formation of a common historical memory of the
Ukrainian political nation; dissemination of values of interethnic accord and preventive actions in order to
prevent xenophobia, incitement to national, racial and religious hatred; realization of the right of national minorities to national-cultural autonomy.
The "Concept" provides mechanisms for implementing the tasks of ethnonational policy (Chapter 6).
It is fundamentally important here to fix the provision on the authorized central body of state power and local
executive bodies, which should be based on the expert-analytical environment, advisory civil councils and
other civil society institutions.
In this part of the document, the definition of "special measures of support" of indigenous and national minorities, including synchronization of the legal field (international and domestic), implementation of
the relevant state programs, strategies or action plans, regular monitoring of ethnonational programs in
Ukraine in order to identify problematic issues and rapid response, the involvement of foreign partners and
international organizations in solving complex issues in the field of ethnic policy caused by armed aggression
of the Russian Federation against Ukraine and occupation of its territory.
The document indicates how to finance practical activities in the ethnopolitical sphere and the expected results.
At the same time with all the positive features of the document (in its accessible and, possibly, not
the final form) has some formal-stylistic and structural disadvantages. In particular, it seems more logical
when the purpose and tasks convey the presentation of principles because the latter serve as a means of
achieving the goal and instrumentalization of ethnopolitics. More specifically, the mechanism for implementing the course of the state in this area, in particular, in parts related to the algorithm of interaction between
authorities and public institutions, as well as interstate contacts (in order to achieve parity in updating and
solving existing problems, development of arbitration mechanisms, etc.), was to be written out. It is worthwhile in a specific way, at least, to indicate legal sanctions (administrative, criminal) for incitement of interethnic hostility by politicians, officials, non-state institutions and individual citizens.
Welcoming the preparation and the appearance of such a document, surprise could be the fact only
that it took almost three decades since the emergence of a sovereign Ukrainian state.
The cultural sphere belongs to those zones of activity of ethnic communities, in which the most distinctive traditions, customs, artistic forms of self-expression and self-identification appear to be the most distinctive. In general, favorable conditions for the realization of cultural rights of national minorities have been
created in Ukraine.
Till the beginning of 2016, there were 778 national-cultural societies operating in Ukraine, 28 of
which have an all-Ukrainian status [9, 18]. The following cultural and artistic events such as the All-Ukrainian
Festival "We are Ukrainian", the Forum of National Cultures "We all are your children, Ukraine!", International
Roman Festival ―Amal‖, regional cultural events with the participation of Romanian, Polish, Greek, Crimean
Tatar, Armenian, Moldavian, Korean artistic groups and many others were the most noticeable phenomena
of social life.
A slightly different situation is observed in the language sphere. In order to resolve the entire complex of issues related to the status of the state language and the functioning of the languages of national minorities, the Verkhovna Rada of Ukraine adopted the Law "On the Principles of State Language Policy".
However, some provisions of this act contradict the Basic Law of the country, since they leave the local authorities the right to recognize the regional languages of certain ethnic communities. Instead, solving such
issues is the exclusive prerogative of higher authorities. In addition, this Law, in fact, discriminates against
the languages of those minorities, who did not fall into the recognized legal instrument of the 18 languages
that may qualify for the status of regional or minority languages. The appeal of this Law by a group of national deputies in the Constitutional Court in 2014 has transferred discussions to a protracted phase.
The language issue is actively used by certain political forces, some political circles of the nearby
states, forming on its speculations its political technologies and strategic scenarios, which harms the image
of Ukraine in the world.
In order to resolve the linguistic problems in our country an appropriate legal basis has been formed,
the starting point of which is the Constitution of Ukraine. In the Basic Law, the status of the state is established in Ukrainian (Art. 10), and "to citizens, who belong to national minorities, in accordance with the law,
are guaranteed the right to study their mother tongue in state and communal educational institutions or
through national cultural societies" (Article 53) [2].
At the end of 1997, the highest legislative body of the state ratified the Framework Convention for the
Protection of National Minorities. The document states among others the following provision: "The Parties
shall endeavor to ensure, whenever it‘s possible, the conditions, allowing the use of the language of the na-
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tional minority in communicating these persons among themselves and with the administrative authorities,"
as well as "guaranteeing every person belonging to a national minority, the right to be immediately informed
in a language understandable to her ... "[10, 65].
The framework of the Framework Convention was based on specific conditions and opportunities in
each country.
A bit more difficulties arise in the interpretation of the European Charter for Regional or Minority Languages (November 5, 1992), to which Ukraine joined in May 1996. During the preparation for ratification of
the document, a number of issues related to the adaptation to domestic realities. In particular, Russian, Yiddish and Hebrew, Belorussian, Polish, Crimean Tatar, Hungarian, Romanian, Moldavian, Bulgarian, Greek,
German, Slovak, and Gagauz languages were identified to the languages of national minorities.
Basically, by adding to the charter, Ukrainian legislators implemented a norm according to which, in
cases where the number of ethnic groups within the territorial administrative unit reached 20%, their language acquired official status here. The law on the ratification of the Charter did not establish exactly whether the speakers of the language or those who identified themselves as a minority member on a purely ethnic
basis [11].
The imperfection of the law on the ratification of the Charter (December 1999) became a reason for a
lawsuit to the Constitutional Court of Ukraine, which declared it invalid. Taking into account the comments,
the Charter was ratified by the Verkhovna Rada of Ukraine in May 2003.
Together with the laws of Ukraine "On Languages", "On Education", "On Extracurricular Education",
"On General Secondary Education", "On printed mass media (press) in Ukraine", "On information" and other
law on ratification of European the charter has created the prerequisites for the fruitful cooperation of state
authorities and public organizations of national minorities in the direction of harmonization of the linguistic
sphere.
But if in case of Russian language a long-term strategy of the forces oriented toward the Russian
Federation (while they did not contest the authorities' actions regarding the Russian language, but sought to
give it the status of a second state), then the Hungarian "linguistic question" had slightly different roots. As
you know, in violation of the legislation of Ukraine, the Hungarian consular services issued Hungarian passports to the inhabitants of Transcarpathia. Budapest has for a long time accused Ukraine of violating the
rights of the 130,000-strong Hungarian minority. Without going into the detailed presentation of the vicissitudes, in this case, we restrict ourselves to one remark. The Ukrainian state must adhere to a clear, reasoned and, at the same time, firm stand based on legally established norms that are in line with international
standards and practices. The adoption of the law on education at the end of 2017 demonstrated exactly these approaches, after which the Hungarian side went to certain acts, in particular, stopped issuing its passports to Ukrainian citizens and began organizing courses for the Ukrainian language for the Hungarian people of Transcarpathia.
Significant difficulties on the way to resolving the problems arising in the sphere of ensuring cultural
rights of national minorities arise from the lack of a specialized state body, although its creation was foreseen
by the Law "On National Minorities in Ukraine". It should not have become the Ministry for Nationalities of
Ukraine. It was planned to form an advisory structure - the Council of Representatives of Public Associations
of National Minorities of Ukraine. However, the leadership of the state confined itself to passing the powers
of the State Committee on Nationalities and Religions abolished in 2010 and the establishment of the Department of National Minorities of Ukraine and the Ukrainian Diaspora and the language policy sector within
the Department for Religious and National Affairs, which is responsible for resolving these issues.
The institutional transformation has had a detrimental effect on the political and legal provision of cultural rights of national minorities. The Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine on Human Rights in
his annual report "On the Status of Observance and Protection of Human Rights and Freedoms in Ukraine"
in 2011 pointed out that, as a result of the liquidation of the specialized body, "the role of public administration in the field of ethnonational policy was actually destroyed" which hampered the preparation of such urgent bills as "On the Concept of the State Ethnic and Ethnic Policy of Ukraine", "On Amendments to the Law
of Ukraine", "On Ratification of the European Charter for Regional or Minority Languages" "On renewal of the
rights of persons deported on national grounds". During the parliamentary hearings on this issue, recommendations were made that emphasized the need to establish a State Service for Nationalities and Religions.
Conclusions. An analysis of the current ethnopolitical situation in Ukraine provides grounds for the
emergence of problems that require well-considered decisions of the authorities and all interested parties:
– Getting a balance between universal and differentiated approaches to solving problems that exist
in the field of ethnopolitics, different regions of Ukraine, taking into account specifics.
– Due to the creation of Local Orthodox Church in Ukraine, certain political forces deliberately positioning the UOC (MP) as a marker of Russian self-identification. At the same time intentionally (or due to
lack of knowledge) the fact that for many believers and clerics of this confession, belonging to it is determined not by ethnic, but by esoteric religious motivations is ignored. The rigid consolidation of such binary
scheme in political and social practice forms the preconditions for internal discomfort, a sense of inferiority
and discrimination against citizens with another identical model: "Ukrainian - a believer of the UOC (MP)."
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Any legitimization of such approaches by definition will program antagonisms and create artificial obstacles
on the way to the consolidation of the Ukrainian political nation. The leadership of the state must understand
not only the threats and challenges that are catalyzed by religious instruments of influence, but also the
complexity and different interpretation of the "canonical" problems of each of the confessions operating in
Ukraine, seeking their convergence, and, in the long run, uniting into a single church organism, and not resort to pressure in any form.
– The need to enable the foreign policy measures regarding the protection of the cultural rights of the
Ukrainian community living in one or another country, as well as citizens who are temporarily abroad (first of
all, migrant workers).
–There is an urgent need to find adequate tools for spreading the state language in all spheres of
public life, wholly excluding coercion in any form as a means of achieving the goal. The politician and the
general public must understand the harm caused by democratic resolution of the linguistic issue, both its ignoring and artificial inspirations, which caused conflict-based situations on this ground and anti-Ukrainian
mood in some regions.
– The elaboration of a strategy and concrete solutions in the ethnopolitical sphere should be based
on the awareness that the zone of potential antagonisms is international relationships, and, more often, contacts through the "state (other states)" ethnic minorities/communities.
– In the last case, there are two political lines: internal and external. At the same time, under the current circumstances (aggression from Russia and the occupation of several large regions of Ukraine, the
presence of complex issues in relations with several western neighbors of Ukraine), the foreign policy vector
needs special attention, not only diplomatic measures, but also other instruments for their solution.
– There is an urgent need for a deep examination and, if necessary, practical application of the experience of bilateral contacts of the states that have signed agreements to regulate issues related to the vital
functions of national minorities (eg. Germany and Poland, Lithuania and Poland, Ukraine and Poland).
– In a similar way, a systematic study of the place and role of public associations of national minorities in the socio-political and socio-cultural processes of other countries is needed in order to use the best
examples of their cooperation with the authorities in the state construction in Ukraine.
– In a rapidly changing world, legal and regulatory support for ethnic policy should be quickly regulated by the challenges of time and updated accordingly. Unfortunately, the governing bodies have not yet
reached the current level of management in this area, and bureaucratic inertia prevents timely response to
emerging issues. This is particularly evident in both the legislative process and the level of improvement of
the mechanisms for implementing the state strategy.
– Not the least reason for the disadvantages is the lack of financial and material support for practical
steps in this segment, which places Ukraine at a disadvantage compared with other democratic states and
prevents the implementation of promising plans.
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СВІТОГЛЯДНА СУТНІСТЬ ФЕНОМЕНУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ
Метою дослідження є аналіз світоглядних засад феномену інформаційної культури як визначального чинника функціонування складних інформаційних систем у сучасну глобалізаційну епоху. Методологія дослідження ґрунтується на діалектичному взаємозв‘язку таких методів: порівняльно-історичного – у визначенні генези інформаційної культури; системноструктурного підходу – задля осмислення інформаційної культури як визначального чинника функціонування складної інформаційної системи у її структурних взаємозв‘язках; синергетичного підходу – у процесі аналізу соціально-культурної зумовленості
функціонування складних інформаційних систем. Наукова новизна полягає в аналізі феномену інформаційної культури крізь
призму функціонування різних видів складних інформаційних систем. Висновки. У статті доведено необхідність усвідомлення
інформаційної культури як визначального чинника функціонування складних інформаційних систем. Інформаційна культура
визначає міру досконалості суспільства в його здатності ефективно використовувати інформаційні ресурси та засоби інформаційних комунікацій і долати інформаційні загрози.
Ключові слова: інформаційна культура; інформаційна система; інформаційне суспільство; інформаційні ресурси;
соціально-комунікаційні інститути; інформаційні потреби; інформаційна загроза; інформаційна безпека.
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Гринченко; Бондарь Татьяна Ивановна, кандидат философских наук, доцент Киевского университета имени Бориса Гринченко
Мировоззренческая сущность феномена информационной культуры в контексте глобализационных вызовов
современности
Целью исследования является анализ мировоззренческих основ феномена информационной культуры как определяющего фактора функционирования сложных информационных систем в современную глобализационную эпоху. Методология исследования основывается на диалектической взаимосвязи следующих методов: сравнительно-исторического - в определении генезиса информационной культуры; системно-структурного подхода - для осмысления информационной культуры как
определяющего фактора функционирования сложной информационной системы в ее структурных взаимосвязях; синергетического подхода - в процессе анализа социально-культурной обусловленности функционирования сложных информационных
систем. Научная новизна заключается в анализе феномена информационной культуры сквозь призму функционирования различных видов сложных информационных систем. Выводы. В статье доказана необходимость осознания информационной
культуры как определяющего фактора функционирования сложных информационных систем. Информационная культура определяет степень совершенства общества в его способности эффективно использовать информационные ресурсы и средства
информационных коммуникаций, а также преодолевать информационные угрозы.
Ключевые слова: информационная культура; информационная система; информационное общество; информационные ресурсы; социально-коммуникационные институты; информационные потребности; информационная угроза; информационная безопасность.
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World outlook essence of the phenomenon of information culture in the context of globalization challenges of our
time
The purpose of the article is to analyze the world outlook of the phenomenon of information culture as the determining factor
of the functioning of complex information systems in the modern globalization era. The methodology of the research is based on the
dialectical interrelation of the following methods: comparative-historical - in determining the genesis of the information culture; systemstructural approach - to comprehend the information culture as the determining factor of the functioning of a complex information system
in its structural interrelationships; synergetic approach - in the process of analyzing the socio-cultural conditionality of the functioning of
complex information systems. Scientific novelty consists in analyzing the phenomenon of information culture through the prism of the
functioning of various types of complex information systems. Conclusions. The article proves the necessity of comprehension of information culture as the determining factor of the functioning of complex information systems. Information culture determines the degree of
society's excellence in its ability to effectively use information resources and information communication tools, as well as overcome
information threats.
Key words: information culture; information system; information society; information resources; social-communication institutes; information needs; information threat; information security.

Актуальність теми дослідження. Сучасний період розвитку цивілізації, зумовлений становленням глобального інформаційного суспільства, характеризується не лише стрімким розвитком телекомунікаційних систем та інформаційно-комунікаційних технологій, але й створенням якісно нового інформаційно-культурного середовища життєдіяльності, побудованого на культурі інформаційних
взаємовідносин.
Метою дослідження є аналіз світоглядних засад феномену інформаційної культури як визначального чинника функціонування складних інформаційних систем у сучасну глобалізаційну епоху.
Аналіз досліджень і публікацій, в яких представлені різні підходи дослідження означеної проблеми, передбачає міждисциплінарний підхід до її осмислення, взаємоперетин культурологічного, філософського, інформаційного знання з домінування інформаційної складової в аналізі культурних
процесів і явищ сучасного світу. Проблема соціально-культурних засад функціонування інформаційного суспільства знайшла своє відображення у М.Кастельса[4] та М.Маклюена[6]. У російській науковій
думці питання інформаційної культури розглядається в контексті філософії інформації в публікаціях
К.Коліна[5], А.Соколова[8], Д.Урсула[9]. У вітчизняній науковій думці проблема інформаційної культури
вперше найбільш комплексно була представлена у Н.Джинчарадзе[]; останні публікації з означеної
проблеми зорієнтовані, переважно, на професійну спрямованість її реалізації, хоча заслуговує на увагу дослідження Л.С. Винарик та Н.Ф. Васильєвої[1] з визначенням феномену інформаційної культури у
широкому культурологічному контексті.
Виклад основного матеріалу. Сутність інформаційної культури зумовлюється її складовою –
інформацією, визначальними чинниками якої Д.Урсул вважає семантичний (змістовний) та прагматичний (ціннісний)[9, 49]. Багатогранність поняття інформації визначає розмаїття наукових підходів до
аналізу інформаційної культури. У широкому сенсі інформаційну культуру усвідомлюють як культуру
комунікацій – подання, сприймання та користування інформацією (як на рівні соціально-комунікаційних
інститутів, так і окремих соціальних груп); у найбільш вузькому сенсі – як культуру спілкування.
Л.С.Винарик та Н.Ф.Васильєва визначають інформаційну культуру як «…рівень практичного досягнення розвитку інформаційної взаємодії і всіх інформаційних відносин у суспільстві, міра досконалості в
оперуванні інформацією з використанням нових інформаційно-телекомунікаційних технологій»[1, 85],
акцентуючи увагу на інформаційно-технологічному її спрямуванні. У Б.Семеновкера інформаційна
культура має загальноцивілізаційний контекст, водночас, обмежується фаховою спрямованістю як «…
сукупність інформаційних можливостей, доступних фахівцеві в будь-якій галузі діяльності в момент
розвитку цивілізації» [7, 11].
Системний підхід в осмисленні предметів та явищ навколишньої реальності зумовлює аналіз
інформаційної культури як визначального чинника функціонування складних інформаційних систем,
де «… інформаційна система – це комунікаційна система, що забезпечує комунікацію та оброблення
інформації»[3, 7]. Для складних інформаційних систем - окремих індивідів (біологічна інформаційна
система), груп чи спільнот (соціальна інформаційна система), що володіють спільними інформаційнокомунікаційними потребами та соціальним досвідом, соціально значимими є ті комунікаційні повідомлення, які мають ціннісний зміст та сприяють консолідації спільноти. Розвиток інформаційної культури
як соціальної реальності зумовлений наявністю комунікаційних потреб, які визначаються пам‘яттю
(індивідуальною чи соціальною), що зумовлює відповідне сприйняття інформаційно-культурного простору. Структура соціальної пам‘яті суспільства складається з соціального менталітету (який постає
поєднанням соціального несвідомого й соціальної свідомості) та культурної спадщини. Основу колективного несвідомого складають архетипи – соціальні смисли, що передаються на генетичному рівні та
визначають комунікаційну спрямованість складної інформаційної системи.
А.Соколов розглядає поняття «інформаційної культури» та «комунікаційної культури» як
взаємопов‘язані, виділяючи чотири типи комунікаційної культури – мовленнєву, письмову, мануфактурну та індустріальну поліграфічну, інформаційно-технологічну[8, 313]. Відповідно, феномен інформаційної культури варто розглянути на чотирьох ієрархічних рівнях: загально цивілізаційному – як становлення способів та засобів оволодіння інформацією людством загалом у контексті генези
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соціально-комунікаційних революцій; на національному – у процесі формування нації як цілісної інформаційної системи зі спільною соціальною пам‘яттю та національною системою цінностей; на груповому – як сукупність ціннісно-нормативних регуляторів діяльності й поведінки людей у певній сфері
суспільної взаємодії; на локальному (індивідуальному) – як інформаційну культуру особистості. Феномен інформаційної культури як передумова функціонування інформаційної системи передбачає не
лише здатність до адекватного сприйняття, обробки та збереження інформаційних потоків, але й
уміння захисту від небезпечної інформації як засобу ведення інформаційних війн.
На загальноцивілізаційному рівні актуалізація феномену інформаційної культури зумовлена
динамікою інформаційно-комунікаційних революцій. Використовуючи класифікацію А.Соколова [8] щодо типів комунікаційних культур, можливо стверджувати про взаємозумовлений зв'язок розвитку інформаційної цивілізації та інформаційно-комунікаційних потреб людства, відповіддю на які стає його
рівень інформаційної культури. Винайдення писемності формує документальний період інформаційної
культури з його системою кодування та декодування фіксованого знання, що забезпечило процес
зберігання створеного, а також поширення та використання об‘єктів культури. Водночас, результатом
формування культурного простору є усталена система не лише матеріальних, але, передусім, духовних цінностей, тому інформаційна культура постає як галузь духовного життя, що охоплює систему
виховання, освіти, науки та мистецтва, а її нівелювання створює загрози для зовнішніх інформаційних
агресій та маніпуляцій суспільною свідомістю.
На національному рівні інформаційна культура проявляється у формі самоідентифікації нації
через сформовану систему соціально-комунікаційних інститутів, які забезпечують накопичення та
ефективне функціонування національних інформаційних ресурсів. Національний рівень міжкультурної
комунікації можливий за наявності національної єдності, що виникає як на моноетнічній, так і на
політичній основі, і доповнюється формуванням національної культури як сукупності традицій, цінностей і правил поведінки, спільних для представників однієї нації. Означений рівень зумовлює культуру
міжнаціональних відносин, етичний зміст якої значною мірою визначається нормами й цінностями тієї
культури, представником якої є людина, адже в результаті її соціалізації формується мислення, самовідчуття. Інформаційна культура міжнаціональних відносин слугує налагодженню ефективної міжкультурної комунікації та подоланню міжкультурних (релігійних, етнічних) конфліктів.
Груповий рівень інформаційної культури зумовлений, переважно, реалізацією різних видів інформаційних взаємовідносин у сфері професійної діяльності та проявляється в культурі публічних
виступів, колективних обговорень, в етиці лідерської комунікативної взаємодії. Статус та авторитет
інформаційного лідера передбачає здатність до регулювання інформаційних потоків у колективі, вміння вести комунікативну гру, формування спільного лексичного досвіду й конвенційної термінології, що
визначає символічну реальність групової взаємодії. Це створює можливості мислення спільними категоріями та орієнтації в часі й просторі за допомогою групових інформаційно-комунікаційних координат.
На означеному рівні актуалізується проблема підтримки самоосвіти та безпеки комунікацій як
невід‘ємних складових інформаційної культури.
На індивідуальному рівні інформаційна культура реалізується в суб‘єкт - об‘єктних відносинах
(переважно в документальних комунікаціях) та суб‘єкт - суб‘єктних відносинах (у культурі мовленнєвого спілкування). У А.В.Соколова інформаційна культура особистості постає як «… сукупність інформаційного світогляду й системи знань та вмінь, що забезпечують цілеспрямовану самостійну діяльність щодо забезпечення інформаційних потреб»[8, 315]. Об‘єктом прояву інформаційної культури для
індивіда стає його вміння працювати з інформацією, що проявляється в здатності пошуку інформації в
інформаційних масивах, її декодуванні, доланні стратегічно-пошукових інформаційних бар‘єрів, засвоєнні інформаційних повідомлень у вигляді знань. У суб‘єкт-суб‘єктних відносинах інформаційна
культура отримує свій етичний вимір, адже реалізує ціннісні орієнтації індивіда, його потреби та ідеали
у співбутті з іншими. Інформаційна культура спілкування значною мірою залежить від вихованості
емоційної сфери особистості, виявляється в умінні співпереживати, побачити світ очима іншого.
Взаєморозуміння — це сфера людських взаємин, зумовлена глибиною діалогічного взаємопроникнення, де тісно переплітаються пізнавальні процеси й емоції, соціально-психологічні правила та етичні
норми, адже формування образів світу ґрунтується не просто на логічній обробці інформації, а тісно
пов‘язане емоційно-мотиваційними аспектами життєдіяльності. Іншими словами, це не тільки розуміння інформації, її передавання, приймання, а й розуміння іншого як особистості зі своїми потребами та
інтересами. В соціальному плані володіння інформаційною культурою постає важливим джерелом
соціального визнання особистості та необхідною умовою її самоствердження.
В умовах глобального зростання інформаційних потоків ефективність функціонування складних інформаційних систем різних рівнів зумовлюється їхньою здатністю до самовдосконалення, що
передбачає синтез творчості та інтелектуального потенціалу в реалізації інформаційної культури.
У контексті ототожнення знання й інформації можливо визначити ґенезу інформаційної культури як складової загальнолюдської культури на таких стадіях її розвитку: особистісній, груповій, суспільній. Сакралізація знання в епоху ранніх цивілізацій формувала наявність інформаційної культури в
обмеженої кількості представників найбільш освічених верств суспільства, які володіли монополією на
інформацію як знання, забезпечували функціонування інформаційних потоків, фіксацію інформації на
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матеріальних носіях, і, як наслідок, – визначали сутнісний зміст соціальної пам‘яті. Середньовіччя подовжує традицію сакралізації релігійної інформації, забезпечує монополію Церкви на знання через
підвладні їй соціально-комунікаційні інститути, водночас, виникають і світські цехові професійні
об‘єднання зі своєю корпоративною культурою збереження та передачі групової інформації.
Критичний дух епохи Відродження, поява книгодрукування та утвердження ідей Реформації
визначають передумови виникнення національних мов, культур. Хоча витоки книгодрукування мали,
передусім, богослужбові цілі, водночас, географія його поширення зумовила формування національних інформаційних ресурсів. Вважаємо за доцільне як цілісну соціальну інформаційну систему сприймати лише той народ, що піднявся до рівня нації з її ідеєю неподільності, суверенності, спільності мови, цінностей, історичного досвіду тощо.
Епоха Просвітництва актуалізувала проблему необхідності формування інформаційних потреб
суспільства, взаємодії системи освіти з соціально-комунікаційними інститутами, що традиційно акумулюють інформаційні ресурси. Адже масове підвищення рівня суспільної інформаційної культури можливо лише при організації інформаційної освіти, що не тільки забезпечить доступ до інформаційних
ресурсів і культурних цінностей, зосереджених у бібліотеках, архівах, музеях, але й адекватну їх
оцінку. Візуальне осягнення світу, сформоване телекомунікаційною революцією, долає (за твердженням М.Маклюена[6, 112]) індивідуалізм людини друкованої епохи, водночас, породжує феномен «інформаційного голоду» в ситуації глобального інформаційного перенасичення низькоякісними телепродуктами. Впливаючи на підсвідоме, використовуючи схильність до узагальнень та конформність,
мас-медіа формують соціально-організоване мислення, яке створює «масову» людину. Світоглядна
парадигма інформаційної культури передбачає розвиток культури мислення, тому зниження рівня інформаційної культури «глобального села», як результат медіатизації соціальної пам‘яті, стає ефективним важелем, що застосовується власниками мас-медіа для маніпулювання суспільною
свідомістю, водночас, створює небезпеки руйнування соціуму як інформаційної системи перед викликами зовнішніх інформаційних загроз.
Четверта комунікаційна революція, зумовлена активним розвитком інтернет-технологій, ставить проблему інформаційної культури віртуальних інтернет-комунікацій як нового виміру владних
відносин. Як зазначає М.Кастельс, «… з причини історичної новизни…комп‘ютерна комунікація створює можливості перевернути традиційні ігри навколо влади в комунікаційному процесі»[4, 341]. З позиції означеного автора, «… найважливіша риса мультимедіа полягає в тому, що вони охоплюють
більшість видів культурного вираження в усій їх розмаїтості» [4, 350], адже культура віртуальних комунікацій перекриває і включає в себе розмаїття наявних систем відображення; це культура реальної
віртуальності, де комунікаційна система радикально трансформує культурний простір і час.
У сучасну інформаційну епоху рівень розвитку нації як системного утворення зумовлений рівнем її інформаційної культури: нації-інформаційні лідери, зазвичай, визначають і розвиток світової
економічної політики, накидаючи свої інформаційні продукти та послуги інформаційним аутсайдерам.
К Колін наголошує на тому, що розвиток сучасного науково-технічного прогресу вимагає формування
нової інформаційної культури, адекватної суспільним інформаційним потребам, що постійно зростають. Історія людства свідчить про те, що «… лише ті винаходи, відкриття й новації, які були сприйняті
культурою суспільства й стали її невід‘ємною частиною, знаходили практичне застосування»[4, 2]. Монополія на домінантний доступ до світових інформаційних ресурсів призводить до інформаційної
нерівності і, як наслідок, – до «інформаційної бідності», що характеризує положення інформаційно
відсталих країн у світовому інформаційному просторі та є однією з характеристик рівня їхнього
соціального розвитку. Інформаційна нерівність поступово трансформується в соціальну, економічну,
гендерну, освітню тощо.
Глобалізаційні процеси, зумовлені четвертою комунікаційною революцією, актуалізують проблему інформаційної культури в контексті захисту власної ідентичності – національної чи релігійної.
Культивування в індивідуальній та суспільній свідомості штучно створених образів руйнує їхні природні механізми захисту, що призводить до знищення стійкої системи світоглядних цінностей і
заміщення їх циркуляцією симулякрів як відчужених знаків у смислових соціально-комунікаційних потоках. Означений процес є одним із ефективних механізмів реалізації консцієнтальної війни, що спрямована на повне перепрограмування свідомості біологічної чи соціальної системи відповідно до вимог
інформаційного агресора. Консцієнтальні війни сучасності, де об‘єктом ураження постають ціннісні
орієнтири окремих націй, здатні долати часові та просторові бар‘єри, тому технології творення віртуальної реальності актуалізують проблему інформаційної етики як ціннісно-нормативної системи культури інформаційного суспільства.
Висновки. Інформаційна культура – визначальний чинник функціонування складних інформаційних систем, що має загальноцивілізаційний контекст, характеризує рівень розвиненості інформаційної взаємодії та всіх інформаційних взаємовідносин у суспільстві. Інформаційна культура визначає міру досконалості суспільства в його спроможності ефективно використовувати інформаційні
ресурси та засоби інформаційних комунікацій і долати інформаційні загрози. Інформаційна культура
постає найважливішим чинником успішної професійної діяльності, а також соціальної захищеності
особистості в інформаційному суспільстві.
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РОЛЬ АНІМАЦІЇ КУЛЬТУРИ В ЗБЕРЕЖЕННІ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ
ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА
Мета статті полягає у розкритті ключових ідей та засад анімації культури в історичній та теоретичній перспективі, уточнення її етимологічних і семантичних основ як соціокультурного явища. Анімація культури – це соціокультурний феномен, динамічний процес формування соціальних відносин, пов‘язаних із культурою. Методологія дослідження ґрунтується на комплексному поєднанні аналітичного, історичного, культурологічного та компаративного методів та узагальнень, що дає змогу
дослідити історичні та теоретичні витоки, парадигми та моделі анімації культури, як важливого фундаменту побудови суспільнокультурного капіталу. Наукова новизна полягає у визначенні сутності та значення анімації культури як ефективного інструменту протидії виключення особистості з соціокультурного простору, культурної активізації, суспільної партиципації. Висновок.
Анімація культури на сучасному етапі стає все більш актуальним та популярним методом діяльності в культурно-соціальній
сфері, спрямованим на розвиток креативного потенціалу у пасивної частини суспільства. Мета анімації культури – змінити людину, навколишню реальність, знайти вихід з духовно-інтелектуальної апатії значної частини соціуму за допомогою культури та
соціокультурного середовища.
Ключові слова: анімація культури; культура; соціокультурне середовище; дієва культура; активізація; концепції; модель.
Мазепа Тереса Лешековна, доктор исскуствоведения, доцент кафедры хорового и оперно-симфонического дирижирования Львовской национальной музыкальной академии им. М. В. Лысенка, адьюнкт Института Музыки Жешовского
университета (Польша)
Роль анимации культуры в изображении духовных ценностей глобализированного общества
Цель статьи. Цель статьи заключается в раскрытии ключевых идей и принципов анимации культуры в исторической и
теоретической перспективе, уточнении ее этимологических и семантических основ как социокультурного явления. Анимация
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культуры - это социокультурный феномен, динамичный процесс формирования социальных отношений, связанных с культурой.
Методология исследования основана на комплексном сочетании аналитического, исторического, культурологического и сравнительного методов и обобщений, позволяет исследовать исторические и теоретические истоки, парадигмы и модели анимации культуры, как важного фундамента построения общественно-культурного капитала. Научная новизна заключается в том,
что определяется сущность и значение анимации культуры как эффективного инструмента противодействия исключению личности из социокультурного пространства, культурной активизации, общественной партиципации. Вывод. Анимация культуры
на современном этапе становится все более актуальным и популярным методом деятельности в культурно-социальной сфере,
направленным на развитие креативного потенциала в пассивной части общества. Цель анимации культуры - изменить человека, окружающую реальность, найти выход из духовно-интеллектуальной апатии значительной части социума с помощью культуры и социокультурной среды.
Ключевые слова: анимация культуры; культура; социокультурная среда; эффективная культура; активизация; концепции; модель.
Mazepa Teresa, Doctor of Art, Associate Professor of the Department of choral and opera-symphonic conducting at Lviv National M.V. Lysenko Musical Academy. Adjunct of the Institute of Music of Rzeszow University (Poland)
Role of culture animation in preserving the spiritual values of the globalized society
Purpose of the article. The purpose of the article is to reveal the key ideas and principles of animation of culture in the historical and theoretical perspective, refinement of its etymological and semantic foundations as a socio-cultural phenomenon. Animation of
culture is a socio-cultural phenomenon, a dynamic process of the formation of social relations connected with culture. The methodology of the research is based on an integrated combination of analytical, historical, culturological and comparative methods and generalization, which enables exploring historical theoretical origins, paradigms, and models of animation of culture as an important foundation
for the construction of social and cultural capital. Scientific novelty lays in defining the essence and significance of animation of culture
as an effective tool for combating exclusion of personality from the socio-cultural space, cultural activation, and social participation.
Conclusion. Animation of culture at the present stage is becoming the more and more actual and popular method of activity in the cultural and social sphere, aimed at developing the creative potential of the passive part of the society. The purpose of animation of culture
is to change the person, the surrounding reality, to find the way out of spiritual and intellectual apathy of a significant part of society
through the culture and socio-cultural environment.
Key words: animation of culture; culture; socio-cultural environment; effective culture; activation; conception; model.

Актуальність теми дослідження. Останніми роками істотно зросло значення анімації культури
(в Україні в педагогічній науці вживається визначення «соціально-культурнa анімація»), яка трактується в доволі широкому полі значень: як напрямок, метод, сукупність форм діяльності, спрямованих на
стимулювання соціально-культурного життя. Використання у культурній та освітній діяльності стратегій, методів та технік, запозичених з анімації культури, сприяє оптимальній реалізації важливих завдань сучасного суспільства: формування духовно-культурних потреб, соціалізації в сфері міжособистісних комунікацій, збереження регіонально-історичних традицій та цінностей і внаслідок цього –
досягнення позитивних змін у локальній групі, соціальному середовищі та навіть у окремих осіб. Анімація має на увазі активність у парадигмі живої культури як частини соціокультурної реальності, завдання якої - заповнити прогалину між сферами елітарної та масової культур.
Аналіз досліджень і публікацій. До наукового обігу впроваджено численні публікації, так чи інакше пов‘язані з анімацією, у яких вона визначається та концептуалізується по-різному внаслідок різниці дисциплінарних і субдисциплінарних джерел анімації, що впливають на диференціацію її понятійного поля. Серед наукових праць, присвячених анімації, варто відзначити ґрунтовні дослідження як
зарубіжних вчених (П. Беснард, Г. Годлєвський [1], М. Дебесс, Ж. Думазедьєр, Й. Каргуль, В. Клосовський [3], М. Копчинська [4], Л. Куркі, Е. Лімбо, А. Менцвель, Г. Міллаерт, Й. Жебровський [8], Й. Жіллєт, М. Полло, К. Робінсон, М.К. Сміт [7], Й. Трілла, А. Шіндлер [5, 6] та ін.) так і вітчизняних, передусім
в педагогіці та туристиці (С. Килимистий, Т. Божук, Л. Волик, Т. Сокол, Л. Тарасова, О. Чернишенко та
ін.). Проблематика анімації культури висвітлена у вітчизняній науковій літературі недостатньо.
Мета статті полягає у розкритті поняття предмету анімації культури в історичному та теоретичному аспекті, що супроводжується уточненням етимологічних і семантичних основ її концепції як соціокультурного явища.
Виклад основного матеріалу. Явище анімації культури пов‘язане з суспільно-культурним рухом
кінця 60-х рр. XX ст., насамперед у Франції (вже в 40-х рр. минулого сторіччя там з‘явився термін
"аніматор"), згодом у Великобританії, Канаді, США, Німеччині, Італії, Австрії, Польщі. В тих же країнах
окреслилась проблематика анімації в наукових дослідженнях.
Історично анімація стала результатом соціальної революції 60-х рр. ХХ ст., що була реакцією
на непристосованість соціальних інститутів та систем до інтенсивних соціально-культурних змін,
ініціатив, рухів, тенденцій, концепцій щодо поширення культури, нових форм соціокультурної діяльності. Анімація з‘явилася як протидія бюрократії, ієрархізації та формалізації стосунків між людьми,
стала поверненням до організації діяльності знизу та діяльності задля позитивних змін місцевого середовища на фундаменті творчого потенціалу та активності окремих осіб/груп/місцевих громад.
З одного боку, інспірацією анімаційних рухів стала діяльність дисидентів, які виступали проти
формалізованої офіційної культури, протиставляючи «канонічному» мистецтву, репрезентованому
офіційними установами (музеями, галереями і т.п.), спільну спонтанну творчу діяльність художників і
жителів місцевої громади (ці дії та концепції отримали різні назви: анімація культури, культурна
анімація, community ars, вуличне мистецтво). Спільною рисою зазначених концепцій було переконання
їх творців, що таким чином вони можуть захистити людину, місцеву громаду від соціальної ізоляції,
байдужості, деперсоналізації, самотності та формалізації соціальних стосунків. Пропоновані заходи
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були спрямовані на потребу самовираження особистості, вдосконалення міжособистісних взаємин,
спілкування, плекання творчого потенціалу людей, що зайняті в різних професійних сферах. Анімація
повинна була виступити посередником між окремими індивідуумами й групами через збереження і
примноження в ранзі особистих цінностей культурних традицій регіонального, національного й універсального вимірів.
З іншого боку, окрім протистояння офіційній «культурній бюрократії», анімація культури була
викликана протидією авторитарній шкільній та позашкільній системі, яку звинувачували у опорі на репресивну модель виховання, пропаганді закостенілої соціальної системи «рівняння на середнього», за
якої нищиться ініціатива, творчі здібності, нав‘язуються жорсткі канони розуміння та культивування
культури, а також штучно «канонізується» висока культура. При цьому нехтувалась і негативно
оцінювалась вся популярна культура, спрямована на демократичну аудиторію. Критичні настрої щодо
шкільних і позашкільних установ, їх невідповідної до духу часу діяльності сформували два напрями
протидії авторитарній шкільній/позашкільній системі. Одна з концепцій базувалася на ідеї «дешколяризації», побудови суспільства без школи, скасування школи як інституту, створення можливостей розвитку дітей і молоді відповідно до їх ідей і поглядів. Другий напрям базувався на ідеї анімації, пожвавлення та зміни застарілих структур і соціально-культурних інституцій, оновленні їх змісту.
Прихильники анімації вважали, що як в школі, позашкільних установах, так і в повсякденному суспільному житті дух творчої діяльності за допомогою анімації можна пробудити в кожної людини і соціальній групі.
Анімаційні заходи, спрямовані на подолання пасивності, участь ширшого кола учасників у
культурному житті мали на меті усунення негативних наслідків, які, на думку прихильників анімації,
спричинила школа та застарілі соціальні й культурні інститути, прагнула втілення контркультурних
ідей, побудованих на іншому розумінні культури, спрямованих на виявлення творчого потенціалу кожної особи. Прихильники анімації не обмежували свою діяльність лише дітьми чи школярами. Вони залучали якнайширші соціальні групи до активного самовираження у сфері, пов‘язаній з їхнім життям.
Анімаційні заходи дали можливість людині реалізувати себе в інституційних та позаінституційних видах діяльності. Різні середовища намагалися вирішувати свої проблеми власними силами, долали
бар‘єри розвитку, працювали над покращенням соціальної комунікації, розвивали аутоекспресію. Це
призвело до різноманіття технік, методів і засобів анімаційної діяльності в регіонах, оскільки враховувалась питома традиція і звичаї різних соціальних верств населення.
Анімація виконує функції антидоту для багатьох негативних явищ:
- визволяє людей від пасивності та соціальної ізоляції;
- робить більш чутливими до проблем навколишнього світу;
- заохочує до самовираження, реалізації власних творчих ініціатив;
- стимулює конструктивну рефлексію;
- оживляє міжособистісну комунікацію;
- надає впевненості у власних силах і можливостях.
Термін «анімація культури» має чимало інтерпретацій та тлумачень, оскільки є предметом широких інтердисциплінарних досліджень. Тож на сьогодні анімація культури не має однозначного
визначення та єдиної концептуальної дефініції. У своєму розвитку вона поєднує різні наукові дисципліни - теорію культури, культурну антропологію, педагогіку, соціальні науки, психологію, соціологію,
філософію, мистецтво, менеджмент, праксеологію, право, історію, економіку, політичні науки, етнографію [5, 20].
Сам термін анімація походить від латинського слова anima і означає «душа», «вітер», «повітря», а дієслово animare має два значення: 1) дути, дмухати, 2) вдихнути в щось життя, обдарувати
душею, оживити. У середньовічній латині з‘явилось ще одне важливе значення слова - 3) стимулювати, додати відваги, надати сміливості, оживити, вдихнути в щось життя, обдарувати душею [7]. Цей
дуалізм терміну «анімація» відображений у французькій мові, де animer означає:
1. Оживляти, оживити щось, привести в рух, надати життєвої сили;
2. Оживити когось, заохотити його, змусити його діяти, стимулювати рушійні сили до дії, пожвавити рух, дарувати життя [8, 174].
Цей останній варіант має широкий гуманістичний аспект, оскільки визначає анімацію як натхнення, заохочення та поштовх (стимул), за допомогою якого люди «надихаються» різними формами
діяльності. Французький дослідник Е. Лімбос, посилаючись на латинський корінь слова, запропонував
таке визначення анімації: «Анімація полягає в тому, щоб надихнути до життєдіяльності, надати сенс
існування колективу, суспільству, пробудити його активність. Анімація […] орієнтована на майбутнє, на
зміну людей, груп і структур. Немає «аніматорів», з одного боку, і «анімованих» з іншого: вони анімуються взаємно. Культурна анімація [анімація культури - Т.М] відрізняється від «поширення», яке має
на меті спричинити «споживання» певних культурних продуктів. Поняття активності та участі тісно
пов‘язані з ідеєю анімації» [4, 37]. Анімація культури в такому значенні може застосовуватись в багатьох галузях соціально-культурного життя, спрямована як на створення мистецьких цінностей, так і
на збагачення й стимулювання соціального середовища.
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Не існує жодної єдиної правильної моделі, концепції методу чи способу анімації - все залежить
від того, ким є люди, з якими аніматори хочуть працювати, за яких умов вони функціонують, які інтереси та потреби вони мають, якими є їхні обмеження та проблеми, з якими вони стикаються кожен день.
Залежно від сфери та форми реалізації, анімація отримує різні дефініції, які уточнюють і
визначають її характер та модель.
В англомовних джерелах виділено три основні види анімації:
1) креативно-експресивна анімація (creative-expressive animation) – у рамках цієї моделі аніматори заохочують і допомагають людям брати участь у музичних імпрезах, танцях, театральних та інших мистецьких заходах, які повинні дати їм задоволення, сприяти самовираженню та навчанню. Ця
модель типова для молодіжних об‘єднань і груп, шкіл, а також для людей похилого віку, все частіше
використовується в роботі представників мистецької освіти.
2) соціокультурна анімація (socio-cultural animation) - у цій моделі аніматори працюють з людьми (групами), керуючи громадами, в яких проживають їхні мешканці. Анімація є імпульсом до
емоційного, психічного та фізичного відродження, пожвавлення життя у локальному середовищі. Роль
аніматора полягає в тому, щоб допомогти в індивідуальному і груповому розвитку, дозволяючи брати
участь в управлінні соціальною, культурною та політичною реальністю. Цей тип анімації забезпечує
розвиток місцевих громад.
3) анімація дозвілля (leisure-time animation) - дає поштовх для розвитку творчого потенціалу
дітей дошкільного та шкільного віку: на ігрових майданчиках, у громадських центрах, центрах суспільної діяльності, в організації спортивних заходів. Ця модель поширена у Великобританії, США, Німеччині та Австрії. Анімаційні заходи у цій моделі базуються на професійній участі співробітників, які організують, координують і проводять розваги, ігри, акції для дітей та молоді [7].
У такому поліморфному семантичному просторі складно знайти універсальне визначення цього поняття. Проте спільним для всіх видів анімації є заохочення, спонукання до активної творчої
діяльності у сфері культури та з допомогою засобів культури. Найчастіше анімацію культури розуміють
як напрям діяльності у певному середовищі за безпосередньої участі людей, спрямований на стимуляцію самовираження.
Одним із найуспішніших і перспективних напрямків анімації культури є польська концепція
культурної анімації в антропологічній перспективі (антропологічно-культурна концепція анімації культури [2, 242]), розроблена в Інституті польської культури Варшавського університету. Орієнтиром згаданої концепції стали ідеї Єжи Гротовського [Jerzy Grotowski] (активна/дієва культура), Тадеуша Кантора [Tadeusz Kantor] (хепенінг), Євгенія Барби [Eugenio Barba] (Odin Teatret) і Йозефа Бойса [Joseph
Beuys] (суспільна скульптура).
На думку провідного представника зазначеної концепції Гжегожа Годлєвського [Grzegorz
Godlewski], саме антропологічний підхід надає можливість повного аналізу ситуації в культурі, дослідити потреби та творчий потенціал учасників, а також вибрати відповідний інструментарій
анімаційного впливу. Згідно з цією концепцією, анімація культури є категорією, яка належить до певного виду діяльності в культурі поза стереотипами та схемами офіційної культурної політики - культури
для мас. Анімація культури, замість поширення високої культури та/або масової культури та активізації самодіяльної мистецької творчості, повинна зосереджуватися на створенні умов, за яких її
учасники могли б реалізувати свої духовні потреби в межах культури, доступної й захопливої для них
особисто. Реалізація таких планів повинна здійснюватися шляхом заміни моделі, що базується на пасивності та імітаторстві, на модель, що ґрунтується на активності та самореалізації [1, 64]. Анімацію
розуміють не як метод культурно-просвітницької роботи в певному середовищі, а як основу самостійної діяльності індивіда у сфері культури. Найважливішою метою вищезгаданої концепції анімації
культури є формування почуття позитивної ідентифікації учасників такої діяльності з власним способом життя, з власною культурою. Учасники повинні відкрити в собі значний культурний потенціал, видобути його назовні, перестати відчувати себе меншовартісними лише тому, що їх питома культура
відрізняється за змістом або формою від «загальноприйнятої».
Антропологічний підхід в анімації полягає в цілісному погляді на людину, котра перебуває у
своїй локальній реальності/культурі. Завдяки такій поставі аніматор здійснює детальний аналіз середовища, що дозволяє йому адекватно пристосувати свої ініціативи/дії/проекти до реальних потреб і
можливостей учасників анімаційної ситуації [1, 64]. Роль аніматора полягає у створенні стимулюючого
імпульсу, який активізує механізм креативності та прояв особистісного культурного змісту кожного з
учасників дії. Позиція аніматора в цій концепції полягає у відмові від патерналістської орієнтації на користь партиципації, тобто активної співучасті.
У різних визначеннях і поняттях анімації є спільні риси, такі як:
- існування груп і колективу;
- анімація допомагає діагностувати місцеві, екологічні, соціально-культурні потреби та очікування;
- анімація надихає творчу та багатовимірну діяльність людини в культурі, та її участь у культурі,
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- анімація підтримує розвиток творчих і багатовимірних креативних здібностей (різних форм
вираження);
- анімація підтримує формування та збагачення культурної ідентичності;
- анімаційні ідеї та заходи відповідають потребам діяльності та одночасно виконують функції
засобів розвитку, розваг та релаксації, котрі не можуть здійснити офіційні установи;
- анімація орієнтована на людину – її творчий потенціал і цінності;
- анімація підтримує формування місцевої, національної та глобальної свідомості;
- анімація полягає в заохоченні, вдосконаленні соціальних комунікацій, міжособистісних і міжструктурних відносин на різних рівнях, акцентує увагу на автономії окремих осіб і груп та їх
суб‘єктності;
- анімація у своїх ідеях і діях орієнтована на активну та не директивну (не жорстку) педагогіку,
гуманістичну психологію, соціологію малих груп;
- анімація поширює ідеї та методи інтеграції, партиципації, діяльності та участі, самоосвіти,
саморозвитку; спрямована на стимулювання розвитку людей та їх відповідальності, соціальну активізацію, сприяє самовираженню та автентичному обміну думками та почуттями;
- основою анімації є добровільна діяльність;
- від учасників не вимагається та не очікується спеціальна підготовка; анімація відкрита для
всіх, незалежно від віку, статі, походження, віросповідання, освіти або професії;
- анімація - це налаштування на процес як розвиток чогось, на зустрічі, на момент стимулювання до дій, а не на результат культурної діяльності; важливим є факт участі, автентичності, пробудження цікавості та творчої уяви, а також почуття контролю над власною долею;
- анімація готує до життя в інформаційному та демократичному суспільстві.
Анімація культури активізує та коригує деякі важливі соціальні процеси:
1) виявлення власних можливостей - створення умов, в яких всі особи та групи могли б «розкрити себе собі самому» і таким чином ідентифікувати, визначити приховані проблеми, бажання й потреби;
2) створення стосунків (організація взаємовідносин) - шляхом формування контактів між
людьми, між творцями та їхніми творами. Ці відносини формуються за допомогою механізмів взаєморозуміння та прийняття;
3) творчість (креативність) проявляється у спілкуванні окремих осіб та груп з оточенням у
формах творчої діяльності, а сам процес спілкування позначений ініціативністю, емоційним відгуком
та відповідальністю.
Ці процеси, які відбуваються як в індивідуальному, так і в груповому вимірі, взаємопов‘язані й
визначають найважливіші риси анімації культури: пробудження креативності, творчості замість вторинності та винахідливості замість імітації.
Анімація культури відрізняється від інших аналогічних категорій, що використовуються для
визначення функціонування індивіда в культурі та для її розвитку, таких як поширення культури, культурно-просвітницька діяльність, культурне виховання. Термін «анімація» має ширше значення, ніж,
наприклад, «культурно-просвітницька діяльність», яка для деяких людей ототожнюється з негативним
зовнішнім втручанням, несприятливим домінуючим впливом інших осіб, волі котрих вони повинні
підкорятися, але які їх не мотивують і не мобілізують їхні внутрішні сили. Поширення класичної моделі
культури, утвореної в добу Просвітництва саме як «культурно-просвітницька діяльність», передбачає
чіткий поділ на творців і споживачів культурного контенту, останні є предметом впливу перших. Цей
підхід, на жаль, має патерналістський сенс: « ми зробимо культуру доступною для вас» і поблажливий
підтекст: «ви занадто недосвідчені, ми повинні наблизити культуру до доступного вам рівня», тож
спричиняє зневажливе ставлення до адресата культурного контенту та поділ культури на «кращу» високу і «гіршу» популярну. Така практика поширювалась і надалі поширюється в різних культурних та
культурно-освітніх закладах, таких як будинки культури, бібліотеки, клуби, громадські центри, гуртки,
переважає в культурно-освітніх заходах. Анімація культури побудована на інших засадах: це діяльність, спрямована на відродження культури в певному соціальному середовищі, але не шляхом готового «культурного пакету» ззовні, а через виявлення притаманного, іноді прихованого власного культурного змісту, культурної пам‘яті без протекціонізму та елементів патерналізму [3, 53-54].
Специфіка та властивості анімації культури, орієнтованої на багатовимірну творчу діяльність
людини, спонукають до:
- автентичної участі у культурі - здійснюється завдяки власним індивідуальним культурним потребам;
- активної участі у культурі – полягає у мотивованому виборі власних цінностей культурного
компендіуму;
- творчої участі у культурі – спрямованої на розвиток потреб та виявлення цінностей у поєднанні з новими потребами, орієнтованими на інноваційні рішення та трансгресії [6, 13].
Висновок. Анімація культури як соціальна практика має перед собою великі перспективи поширення й розвитку, адже ідею культурної діяльності вона намагається реалізувати в конкретному
середовищі, в соціальному просторі, серед місцевих громад, щоби досвід цих спільнот збагачував за-
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гальнонаціональний культурний та творчий здобуток. Анімація знаходить застосування у всіх сферах
життя: у культурній діяльності, освіті, педагогіці, у повсякденній праці, політичній та громадській діяльності, інституційній та позаінституційній сфері, у сімейному житті, у сфері релігії, в дозвіллі, розвитку
соціального підприємництва, організації системи соціального обслуговування.
Література
1. Godlewski G. Animacja i antropologia // Animacja kultury. Doświadczenia i przyszłość / G. Godlewski, I. Kurz, A. Mencwel,
M. Wójtowski (red.). Warszawa : IKP UW, 2002. С. 56-70.
2. Kargul J. Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury. Warszawa : PWN, 2012. 380 c.
3. Kłosowski W. Animacja i edukacja kulturalna // Kierunek kultura. W strone żywego uczestnictwa w kulturze / W. Kłosowski
(red.). Warszawa : MCK, 2011. С. 53-60.
4. Kopczyńska M. Animacja społeczno-kulturalna. Warszawa : Wydawnictwo Centrum Animacji Kulturalnej, 1993. 253 c.
5. Schindler A. Czym jest animacja społeczno-kulturalna? // Konteksty animacji społeczno-kulturalnej / K. Hrycyk (red.).
Wrocław : Silesia, 2004, С. 20.
6. Schindler A. O istocie animacji // Animacja społeczno-kulturalna wobec przemian cywilizacyjnych / K. Hrycyk (red.).
Wrocław : Silesia, 2000. С.10-16.
7. Smith M.K. Animateurs, animation and fostering learning and change. The encyclopaedia of informal education. URL :
https://infed.org/mobi/animateurs-animation-learning-and-change.
8. Żebrowski J. Zawód i osobowość animatorów kultury w świetle nowych koncepcji wychowania zintegrowanego. Gdańsk :
Wojewódzki Ośrodek Kultury, 1987. 179 c .
References
1. Godlewski G. (2002). Animacja i antropologia. G. Godlewski, I. Kurz, A. Mencwel, M. Wójtowski (Eds.). Animacja kultury.
Doświadczenia i przyszłość. Warszawa : IKP UW [in Polish].
2. Kargul J. (2012). Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury. Warszawa : PWN [in Polish].
3. Kłosowski W. (2011). Animacja i edukacja kulturalna. W. Kłosowski (Ed.). Kierunek kultura. W strone żywego uczestnictwa w kulturze. Warszawa : MCK [in Polish].
4. Kopczyńska M. (1993). Animacja społeczno-kulturalna. Warszawa : Wydawnictwo Centrum Animacji Kulturalnej [in
Polish].
5. Schindler A. (2000). O istocie animacji. K. Hrycyk (Ed.). Animacja społeczno-kulturalna wobec przemian
cywilizacyjnych.Wrocław : Silesia [in Polish].
6. Schindler A. (2004). Czym jest animacja społeczno-kulturalna?. K. Hrycyk (Ed.). Konteksty animacji społecznokulturalnej. Wrocław: Silesia [in Polish].
7. Smith M. K. (2009). Animateurs, animation and fostering learning and change. The encyclopaedia of informal education.
Retrieved from: https://infed.org/mobi/animateurs-animation-learning-and-change [in English].
8. Żebrowski J. (1987). Zawód i osobowość animatorów kultury w świetle nowych koncepcji wychowania zintegrowanego.
Gdańsk : Wojewódzki Ośrodek Kultury [in Polish].
Стаття надійшла до редакції 06.11.2018 р.

90

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 1’2019
УДК 141.2:1‖189/194‖
DOI: https://doi.org/10.32461/22263209.1.2019.166568

Сабадаш Юлія Сергіївна
доктор культурології, професор,
професор кафедри культурології та
інформаційної діяльності
Маріупольського державного університету
ORCID 0000-0001-5068-7486
juliasabadash2005@gmail.com
Нікольченко Юзеф Мойсейович
доцент кафедри культурології та
інформаційної діяльності
Маріупольського державного університету,
Заслужений працівник культури України
ORCID 0000-0002-8149-6743
nicolchenko46@ukr.net
©

©

КУЛЬТУРНИЦЬКА ПАРАДИГМА У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ МИКОЛИ РЕРІХА
Мета роботи. Дослідити життєвий та творчий шлях видатного художника, археолога, філософа, громадського діяча
Миколи Реріха у контексті культурницької парадигми останньої чверті ХІХ-першої пол. ХХ ст., осмислити динаміку загальнокультурних процесів у світі в означений період, що вплинули на його творчість і світогляд. Методологія дослідження полягає в
застосуванні історико-культурного, систематизаційного, біографічного, культурологічного та теоретично узагальнюючого методів. Зазначені методи дозволяють розкрити динаміку змін у світогляді Миколи Реріха у контексті культурно-історичних процесів розвитку світової цивілізації кінця ХІХ-першої пол. ХХ ст. та систематизації ним окремих явищ світової культури. Наукова
новизна обумовлена широким використанням біографічного методу, спираючись на який поєднується аналіз ідеалів світової
культури з долею Миколи Реріха. Власне життя та його культурницька спадщина явилися своєрідним втіленням гуманістичного
морального ідеалу, здійсненням концепції гідності людини у суспільстві. Висновки. Проаналізувавши культурницьку діяльність
Миколи Реріха, ми доводимо, що очевидною стає його прихильність до засад гуманізу. Він багато розмірковує про культуру,
охорону культурних скарбів, високе духовне призначення мистецтва, про культурне співробітництво народів. Культура формується на фундаменті необмеженого пізнання, освіченій праці, невпинній творчості людини та її благородному житті. На вершині Культури – справжня, самовіддана любов до людства і батьківщини, до природи і кожної особистості як вищої цінності.
Ключові слова: Микола Реріх; гуманізм, культура; культурницька парадигма; культурницька спадщина; духовний ідеал; Пакт Реріха; Знамено Миру.
Сабадаш Юлия Сергеевна, доктор культурологии, профессор, профессор кафедры культурологии и информационной дельности Мариупольского государственного университета; Никольченко Юзеф Моисеевич, доцент, доцент кафедры культурологии и информационной дельности Мариупольского государственного университета, Заслуженный работник культуры Украины
Культурная парадигма в творческом наследии Николая Рериха
Цель работы. Исследовать жизненный и творческий путь выдающегося художника, археолога, философа, общественного деятеля Николая Рериха в контексте культурной парадигмы последней четверти XIX – первой пол. ХХ в., осмыслить
динамику общекультурных процессов в мире в указанный период, оказавших влияние на его творчество и мировоззрение. Методология исследования заключается в применении историко-культурного, систематизационного, биографического, культурологического и теоретически обобщающего методов. Указанные методы позволяют раскрыть динамику изменений в мировоззрении Николая Рериха в контексте культурно-исторических процессов развития мировой цивилизации конца XIX – первой пол.
ХХ в. и систематизации им отдельных явлений мировой культуры. Научная новизна обусловлена широким использованием
биографического материала, опираясь на который авторы объединяют анализ идеалов мировой культуры с судьбой Николая
Рериха. Собственная жизнь и его культурное наследие явились своеобразным воплощением гуманистического нравственного
идеала, осуществлением концепции достоинства человека в обществе. Выводы. Проанализировав культурную деятельность
Николая Рериха, мы указываем, что очевидной становится его приверженность принципам гуманизма. Он много размышляет о
культуре, охране культурных сокровищ, о высоком духовном предназначении искусства, о сотрудничестве народов в области
культуры. Культура формируется на фундаменте неограниченного познания, просвещенного труда, неустанного творчества
человека и его благородной жизни. На вершине культуры – настоящая, самоотверженная любовь к человечеству и Родине, к
природе и каждой личности как высшей ценности.
Ключевые слова: Николай Рерих; гуманизм; культура; культурная парадигма; культурное наследие; духовный идеал;
Пакт Рериха; Знамя Мира.
Sabadash Julia, Dr. in Culture Studies, professor Professor of the Cultural Studies and Information Activities Chair Mariupol
State University; Nikolchenko Josef, Honoured Culture Worker of Ukraine Associate professor of the Culture Studies and Information
Activities Chair Mariupol State University Honoured Culture Worker of Ukraine
Cultural paradigm in Mykola Rerikh’s works
The aim of the work is to investigate live and creative way of the famous artist, archeologist, philosopher, public figure of the
last quarter of the XIXth – the first part of the XXth century Mykola Rerikh, to comprehend the dynamics of the general cultural processes
in the specified period that influenced his works and world-view. Methodology of the research is in the application of the historical and
cultural, systematizational, biographical, cultural and theoretically generalizing methods. Methods marked let present the dynamics of
the changes in Mykola Rerikh‘s world-view in the context cultural and historical processes of the development of the world civilization at
the end of the XIXth – the first part of the XXth century and systematization of separate phenomena of the world culture. Scientific novelty is conditioned of the wide usage of the biographical methods, basing onto the analysis that unites ideals of the world culture and
Mykola Rerikh‘s fortune. Conclusions. Having analyzed Mykola Rerikh‘s cultural activity we prove that it becomes obvious his affection
to humanistic principals. He thinks a lot about culture, protection of the cultural treasures, high spiritual purpose of art, about cultural
cooperation of peoples. Culture forms on the basis of unlimited cognition, educated work, tireless creativity of man and his noble life. On
the top of the Culture is a real selfless love for humanity and the Motherland, for nature and each person as the highest value.
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Актуальність теми дослідження. Проблема людини та її культурницької діяльності повсякчас
утворює своєрідний епіцентр усіх суспільних розмислів. З‘явившись ще в античні часи, поняття культури, як вчення про духовні аспекти людського життя, перетворилося на одну з основних течій світової
цивілізації. Вона – культура – прагне з‘ясувати місце людини у світі, визначити її ціннісні орієнтири.
Сучасна світова культурницька парадигма – відкрита система, що існує у вигляді плюралістичного кола ідей, вчень, концепцій, проектів.
Саме цим пояснюється нинішнє зростання інтересу сучасних дослідників до культурницької
спадщини тих мислителів, які своїми теоріями, вченням і особистим життям підтверджували життєздатність та необхідність гуманістичних ідей. У цьому контексті доречно звернутися до культурницької спадщини Миколи Реріха. Його ідеал людини базувався на визнанні таких цінностей як висока
гідність людини, вартість індивідуальної думки, смаку, обдарування, способу життя; активна суспільна
діяльність і здобуття істинної шляхетності особистими заслугами і знаннями. Ці ідеї важливі і цікаві
для сьогодення, що і підкрслює актуальність статті.
Стан наукової розробки проблеми. У пропонованій статті автори розглядають лише один аспект у багатогранній творчій спадщині Миколи Реріха. А саме – його титанічну культурницьку діяльність, спрямовану на захист духовних цінностей. Все його життя стало втіленням перспективності загальнолюдських принципів.
Протягом майже півстоліття вітчизняну і зарубіжну історіографію щодо творчого доробку Миколи Реріха склали чисельні праці вітчизняних і зарубіжних мистецтвознавців, етнографів, фольклористів, істориків, філософів, культурологів, літературознавців. Водночас, серед цього масиву виокремлюються дослідження культурницької спадщини вченого у працях вітчизняних і зарубіжних науковців
Є. Бабосова, А. Баркова, П. Бєлікова, Ю. Гав‘юка, Т. Іванової, В. Киркевича, Т. Книжник, В. Князєвої,
В. Козари, М. Можейка, Л. Олазабала, Є. Полякової, А. Разводовської, Ю. Сабадаш, Г. Святохіна,
В. Сидорова, М. Скачкової, Б. Смірнова-Русецького, В. Соколова, О. Уроженко, Л. Шапошникової та
інших аналізуються особливості вчення та ідеї М. Реріха стосовно культури та духовних проблем світової спільноти.
Виклад основного матеріалу. Микола Костянтинович Реріх народився 9 жовтня (27 вересня за
старим стилем) 1874 р. у Санкт-Петербурзі. У дитинстві М. Реріх захоплювався світовою історією і мав
великі здібності до живопису. З 1891 р. першим вчителем з малярства у нього був відомий російський
скульптор М. Микешин. У 1893 р. М. Реріх закінчив приватну гімназію і водночас вступив до Академії
мистецтв та юридичного факультету Санкт-Петербурзького університету, де він регулярно відвідував
лекції на історичному факультеті.
В Академії з 1895 р. М. Реріх навчався в студії Архипа Куїнджі, творчість якого мала на нього
великий вплив. За студентських років він став членом російського археологічного товариства та брав
участь у дослідженні стародавніх пам‘яток на території Санкт-Петербурга, Пскова, Новгорода, Твері,
Ярославля та на Смоленщині. У 1897 р. М. Реріх закінчив Академію мистецтв, а у 1898 р. – університет і обійняв посаду заступника головного редактора часопису Імператорського товариства щодо заохочення мистецтв – «Мистецтво та художня промисловість». У 1900 р. М. Реріх навчався в Парижі у
майстернях художників Пюві де Шаванна і Фернана Кормона. У 1901 р. він повернувся на батьківщину,
де отримуєав місце секретаря Товариства щодо заохочення мистецтв, а з 1906 р. – посаду директора
Художньої школи Товариства заохочування мистецтва. У 1909 р. він став членом Російської академії
мистецтв. Наступного року він був обраний головою Російської асоціації художнього мистецтва «Світ
мистецтва».
У період з 1900 по 1910 рр. М. Реріх є одним із засновників і активним членом Товариства відродження мистецтва, Товариства охорони та консервації пам‘яток мистецтва і старожитностей в Росії.
Як професійний археолог, М. Реріх влітку 1902 р. досліджував курганний могильник на озері
Пірос поблизу Новгорода, де знайшов велику кількість бурштинових прикрас епохи неоліту. Влітку
1910 р. експедиція під його керівництвом виявила залишки кремля та міської забудови стародавнього
Новгорода, що слугувало фундаментом для майбутніх досліджень пам‘ятки.
М. Реріх в якості художника працював у галузі станкового, монументального (фрески, мозаїки)
та театрально-декоративного живопису. У 1903-1904 рр. він мандрує старовинними російськими містами і пише етюди з архітектурних пам‘яток доби Київської Русі. У 1906 р. він створює ескізи розписів
церкви у Пархомівці під Києвом, ескізи для мозаїки Почаївської Лаври (1910), ескізи для розпису каплиці у Пскові (1913), дванадцять художніх панно для вілли Лівшиців у Ніцці (Франція, 1914). Митець
розписав церкву Святого Духа у Талашкіне на Смоленщині (1911-1914), виконав панно «Битва під Керженцем» і «Підкорення Казані» для Казанського вокзалу у Москві (1915-1916).
З 1905 р. художник працював над художнім оформленням опер, балетів і драматичних вистав
у Росії та за кордоном, зокрема «Снігуронька», «Пер Гюнт», «Принцеса Mален», «Валькірія», «Князь
Ігор», «Псковитянка», «Весна Священна», здійснив художнє оформлення книжкового видання п‘єс
М. Метерлінка (1909).

92

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 1’2019
З 1918 р. М. Реріх з родиною живе за кордоном – у США; з 1923 р. з перервами і з 1936 р. постійно – в Індії. У 1920–1922 рр. у Нью-Йорку він створив Інститут об‘єднаних мистецтв та інші культурно–просвітницькі товариства. В 1923 р. у Нью-Йорку був відкритий музей Миколи Реріха (Nicolas
Roerich Museum) – перший музей художника за кордоном.
В 1923-1928 рр. М. Реріх здійснив унікальні науково-художні експедиції через Гімалаї, Тибет,
Алтай та Монголію, а в 1934-1935 рр. – по території Маньчжурії і Китаю. Матеріали, зібрані ним під час
експедицій, стали підгрунтям для створення у 1928 р. в Індії Гімалайського науково-дослідного інституту «Урусвати», науковці якого здійснювали етнографічні та ботанічні експедиції до районів Індії, що
знаходились поруч із Гімалаями.
Провідною темою художньої творчості М. Реріха у 1920-1940 рр. був Схід. Художник створив
понад сім тисяч живописних творів, присвячених Індії. Серед них – «Учителі Сходу», «Мати Світу»;
полотна, на яких зображені стародавні пам‘ятники культури Індії, художня інтерпретація її легенд і сил
природи. У цих шедеврах яскраво проявилася філософські пошуки митця, що знайшли продовження в
його літературній творчості.
Він автор збірки поезій «Квіти Moрії» (1921), прози – «Шляхи Благословіння» (1924), «Твердиня
Полум‘яна» (1932), «Незламне» (1936), «Алтай-Гімалаї», «Серце Азії» і «Шамбала» (1927-1930) та
інших. Духовне вчення, проголошене Миколою Реріхом та його дружиною Оленою, має назву АгніЙога («Жива Етика»). Воно засновано на ідеї природної еволюції Всесвіту, невід‘ємною частиною якої
є еволюція людини та людства загалом, його духовного просвітлення і вдосконалення. Найбільш важливим фактором у прояві творчого духу людини на Землі є постійний розвиток Культури. Отже, збереження і пропаганда духовних цінностей культури виступає найбільш важливим завданням людства.
У 1929 р. М. Реріх звернувся до світової спільноти з ініціативою щодо укладення міжнародних
правових угод з метою захисту культурної спадщини людства під час збройних конфліктів. На цей заклик відгукнулися США та країни Латинської Америки, які у 1935 р. підписали «Договір про захист мистецьких і наукових установ та історичних пам‘яток», відомий як Пакт Реріха. На основі цього документа в 1954 р. була прийнята Гаазька конвенція щодо захисту історико-культурної спадщини у випадку
збройного конфлікту [1, 457-459]. Микола Реріх помер у Куллу (Індія) 13 грудня 1947 р.
Для М. Реріха Культура – це наріжний камінь, міцний фундамент усього сущого в людських
спільнотах – моралі, законів, державних структур, економіці і навіть фінансової системи: «...пам‘ятки
давнини в усьому їхньому зачаруванні будуть кращими підвалинами держави. Заради їхньої краси
збільшиться рух на шляхах, заради них міністр фінансів знайде особливо переконливі аргументи у
своїх розрахунках. Адже без перебільшення, скарби Культури є оплотом народу .... Спершу пізнаємо і
збережемо Культуру, а потім і самі банкноти країни стануть привабливими» [8].
Основою його сподвижництва було не служіння політичним доктринам і окремим державам, а
утвердження у свідомості людей переконання щодо провідної ролі культури у суспільстві незалежно
від їхньої раси, статку, ідеологічних уподобань тощо.
На думку М. Реріха, розвиток національної культури, незалежно від континенту і держави, залежить від того, наскільки суспільство визначає її цінності. В іншому випадку, коли цінності нівелюються, наступає час бездуховності і самознищення, яке в змозі зупинити лише Культура.
На противагу цій тезі можна заперечити: вже тисячоліття існують світові мови, які є універсальним засобом спілкування й обміну думками та ідеями. Але жодна з них не зрівняється у загальнолюдській об‘єднуючій силі з мовою культури і мистецтва. Це мова «уже багато разів в історії людства
була найпереконливішою, привабливою і об‘єднуючою. Власне предмети мистецтва багато разів були
набагато кращими посланцями, що приносять із собою світло і дружелюбність» [8].
У культурницькій парадигмі М. Реріха Культура – це великий інтегратор людства. Її розуміння
«повинне викликати в нас і відповідне розуміння єдності. Ми стомилися від руйнацій і взаємного нерозуміння. Лише Культура, лише всеузагальнюючі поняття Краси і Знань можуть повернути нам загальнолюдську мову» [8].
Прогрес у розвитку суспільства неможливий без культури, так само як і суспільство неможливе
без культури: «Культура, як справжня духовна цінність, безсмертна» [8]. У кожному суспільстві культура повинна отримати всебічну підтримку його громадян. У свою чергу, вона своїми різноманітними
формами прикрашає духовний світ людини, робить його більш демократичним та естетичним. Суспільство, де існує заборона, або обмеження на розвиток культури, незалежно від обставин – політичних, національних, економічних, приречене на стагнацію і застій. «Саме про Мистецтво і Культуру потрібно дбати за всіх часів життя, і в найтяжчих. У будь-яких умовах потрібно оберігати те, чим
живиться дух людський» [8].
М. Реріх вважав, що Культурі завжди потрібен поступальний рух, нові творчі пошуки та нова
енергія, і вона сповна віддячить своїм шанувальникам: «Культура є пошанівкою Світла; Культура є
любов‘ю до людини; Культура є пахощами, що поєднують Життя і Красу; Культура є синтезом піднесених і витончених досягнень; Культура є зброєю Світла; Культура є порятунком; Культура є двигуном;
Культура є серцем» [8] і далі: «Життя перетворюється подвигами Культури. Важкі вони за часів вузького матеріалізму, але, тим не менше, ми знаємо, що лише ці подвиги складають рушійну силу людства» [5].

93

Культурологія

Сабадаш Ю. С., Нікольченко Ю. М.

Бажання М. Реріха мобілізувати світову громадськість на боротьбу за збереження пам‘яток
культури у всесвітньому обширі було викликане трагічними наслідками військових конфліктів кінця
ХІХ–перших десятиліть ХХ ст., особливо Першої світовії війни 1914-1918 рр., коли їхніми жертвами
стали не тільки мільйони громадян багатьох країн світу, а й тисячі пам‘яток культури і мистецтва, знищених під час бойових дій та окупації ворожих територій. Реалізувати цю ідею М. Реріху вдалося у
1935 р. створенням, за його ініціативою, Пакту про охорону культурних цінностей, який був підтриманий Лігою Націй і набув статусу її офіційного документа, відомого у світі під назвою Пакту Реріха.
У тексті Пакту, зокрема, говориться, що «освітні, художні і наукові заклади, художні і наукові
місії, їхній персонал, власність і майно... вважаються нейтральними і підлягають захисту та охороні
сторонами конфлікту. Захист і охорона вищезгаданих організацій і місій на всій території належить до
суверенітету глав договірних сторін (главам держав світу), без жодної дискримінації з боку держави
відносно будь-якої спеціальної установи або місії... Пам‘ятники, організації, колекції і місії, зареєстровані таким чином, можуть підняти характерний прапор..., який сповістить про їх спеціальний захист і
охорону воюючими сторонами, урядами і народами всіх глав договірних сторін» [3].
Головною умовою реалізації положень Пакту висувалася вимога до урядів країн світу запобігати розв‘язанню воєн і військових конфліктів. Тому, по суті, Пакт був важливим документом не тільки в
сфері Культури, а й таким, що декларував необхідність розв‘язання конфліктів між країнами лише
мирних шляхом. З цього приводу М. Реріх писав: «Різноманітність надихає людство до миру. Кожен у
серці своєму переконаний, що це свідоме дійство виголошує Нову Еру. Недоречно звучать судження
про перевагу в Світовому Єднанні одного або двох броненосців з далекобійними гарматами над видатними пам‘ятками культури. Але факт все ж залишається, що гармати хоча б одного з броненосців
можуть також знищити найбільші скарби мистецтва і науки, як і цілий флот… Проти цих помилок і
невігластва ми повинні вжити негайних заходів» [4].
У переконанні того, що порятунок Культури є порятунком цивілізації, з М. Реріхом були
солідарними багато видатних сучасників. Президент США Ф. Рузвельт під час підписання Пакту Реріха
15 квітня 1935 р. зауважив, що: «У суворому дотриманні народами світу цього Пакту ми бачимо можливість широкого здійснення одного із життєвих принципів – збереження сучасної цивілізації. Цей договір містить в собі духовне значення набагато більш глибоке, ніж висловлене в самому тексті» [6].
Укладання Пакту Миру також вітали видатні письменники, діячі науки і культури А. Ейнштейн,
Т. Манн, С. Радхакришнан, Р. Роллан, Р. Тагор, Г. Уеллс, Б. Шоу.
За пропозицією М. Реріха символом Пакту про охорону цінностей культури стає Знамено Миру, створене у вигляді прапора білого кольору, на тлі якого у вигляді трикутника розміщені три невеликих червоних кола, обєднаних великим червоним колом. Серед різних тлумачень цього символу перевагу надають двом версіям: одна символізує взаємозв‘язок культурницьких традицій людства у
минулому, сучасному і майбутньому; інша – символізує Світ, Істину, Красу, Любов, де білий колір прапора – це Світ [12].
Після укладання Пакту Миру Рабіндранат Тагор звернувся до М. Реріха з листом, у якому зазначив наступне: «Я уважно стежив за Вашою великою гуманістичною діяльністю в ім‘я всіх народів,
для яких Ваш Пакт Миру з його Знаменом захисту світових культурних скарбів є виключно дієвим символом. Я щиро радію і переконаний, що цей Пакт, затверджений Комісією Ліги Націй у справах музеїв,
буде мати величезне значення для культурного взаєморозуміння» [2].
Пакт Миру М. Реріх розглядав як важливий інструмент єднання людей всього світу на тлі їхнього духовного поступу, в основі якого були досягнення культури. На його думку, культура і мистецтво,
пам‘ятки історико-культурної спадщини є домінантними у подоланні расових, національних, політичних
і соціальних протиріч у суспільствах.
На жаль, вже у ХХ-на початку ХХІ ст. ідеї великого художника і мислителя, задекларовані ним
у тезі «…Відчуття Краси врятує Світ» [7], зазнали болючого удару реальності. Дві світові війни, численні військові і релігійні конфлікти в Азії, Африці, Європі, Латинській і Центральній Америці принесли
не тільки величезні людськи жертви і страждання, а й безповоротні втрати тисяч унікальних пам‘яток
світової історико-культурної спадщини. Проте слід сподіватися, що ідеологія передового мислення в
ім‘я світової співдружності, що знайшла своє теоретичне обґрунтування у числених працях М. Реріха,
у майбутньому буде реалізована на користь всього людства.
Культурницька парадигма у творчий спадщині Миколи Реріха – це міцно сформований комплекс його розуміння глобальних принципів всеосяжної любові до Людини, де є місце для життя, творчої краси, піднесених, витончених досягнень. Якщо зібрати всі визначення Культури – буде знайдено
синтез дієвого Блага та вогнища освіти: «Її велике дерево живиться необмеженим бажанням пізнання,
здобутого невтомною працею, невпинною творчістю і подвигом шляхетним» [9].
М. Реріх не заперечує того, що минули, сучасні і майбутні цивілізації змінювали і будуть
змінювати твердиню Культури – цей процес є незупинним. Але її сутність, як фундаменту гуманізму,
змінити неможливо: «Там, де витоки Культури, там джерела мають високу температуру і б‘ють вони із
самих надр. Де зародилася Культура, там її вже не можна убити. Можна вбити цивілізацію. Але Культура, як справжня духовна цінність, безсмертна» [9].
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За М. Реріхом, у цьому і є сутність Культури, яка приносить радість не тільки у творчій діяльності, а й у напруженій суперечці з невіглаством. У цьому контексті виключно важливою є праця
працівника Культури, яку мислитель порівнює з працею високопрофесійного лікаря. Працівникові
Культури притаманні ті ж якості. Він також готовий прийти на допомогу: «Нитками серцевими об‘єднані
працівники Культури. Гори і океани не перешкода для їхніх палаючих сердець. І не мрійники вони, а
захоплені будівничі та орачі» [9].
Висновки. Культурницька діяльність Миколи Костянтиновича – це не лише своєрідне вираження його світогляду, але й оригінальне явище світової культури першої половини ХХ ст. Його творчість
несе на собі відлуння синтезу двох великих культур людства – західної і східної. Основа реріхівської
культурницької парадигми існує в процесі перетворення людини, в розширенні та витонченні її свідомості, в закликах до людства йти шляхом Світла. Для М. Реріха не існує часу плинного, істини тимчасової. Прагнення до Культури і Вічної Краси – характерна риса його творчості.
«...Жити і процвітати може лише дух, здатний до нового творіння і високого спрямування, де
великими об‘єднувачами, просвітителями роду людського були і залишаються Культура і Краса, тому
що, у підсумку, історія у своїх безособових справедливих оцінках поділяє людство згідно з ознаками
Культури» [6].
Примітки
1

Біографія М.Реріха вже була предметом наших досліджень, тому в цій статті розглянули її лише побіжно.
Див. Сабадаш Ю. С. «Жива Етика» Миколи Реріха: Естетичний аспект. – К.: Науковий світ, 2001. – 140 с.
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"LANGUAGE-CULTURE" DYCHOTOMY IN FORMATION OF THE MENTAL
SPHERE OF ETHNIC CONSCIOUSNESS AND SPECIFICITY
OF NATIONAL WORLD PERCEPTION
Purpose of the study. The purpose of the proposed article is to clarify the essence of "language-culture" dichotomy, outlining
the specificity of the interconnection and the interaction of its components in the projection to the mentality of the reception of national
constants. Methodology of the study. The methodology of the research is based on the ideas of anthropocentricity (V. von Humboldt,
O. Potebnya, E. Sepir, B. Whorf, M. Heidegger, etc.) and the main provisions of linguocultural studies, which confirm the necessity of
studying language and culture as a space of interiorization and exteriorization of mental representations of linguistic and cultural
knowledge (L. Wittgenstein, S. Yermolenko, V. Labov, V. Uzhchenko, H. Yavorska, etc.). The cultural-semiotic method, the method of
synchronous sections and the systematic approach have formed the basis of the research strategy. The scientific novelty. "Culturelanguage" dichotomy plays a leading role in shaping the mental sphere of the ethnic consciousness and defines and shapes the specifics of the national worldview. It has been confirmed that the most active verbal symbolization as a factor of national-cultural selfidentification manifests itself in the spheres of semasiology and onomasiology. But the peculiarities of implementation at the syntactic
level in the superficial structure of the semantic components of the deep structures of the sentence are the inherent features of the syntax of the national language, which constructs the human mentality and, in part, its cultural self-consciousness. It has been observed
that the processes of cultural uplift, national revival, development of the Ukrainian literary language are interdependent and mutually
conditioned. Conclusions. Thus, the "culture - language" dichotomy appears as two similarly organized sign systems that function
equally, are fundamentally related. An important factor in the formation of ethnic culture is the language that captures, preserves and
translates the ways of categorizing and conceptualizing the world and the internal reflexive experience of the people. The linguistic consciousness of the people appears as a form of its cultural expression, of civilization, in the conditions of world globalization, and the
phenomenon of language is the identification code of the ethnic consciousness, of the mentality and specificity of the national world
perception.
Key words: culture; language; ethnic consciousness; national worldview; ethnic culture.
Шинкарук Василь Дмитрович, доктор філологічних наук, професор, декан гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України; Харченко Світлана Василівна, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри журналістики та мовної комунікації Національного університету біоресурсів і природокористування України; Завальнюк Інна Яківна, доктор філологічних наук, професор, декан факультету філології й
журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
Дихотомія «мова – культура» у формуванні ментальної сфери етносвідомості й специфіки національного світосприйняття
Мета роботи − з‘ясувати сутність дихотомії «мова − культура», окресливши специфіку взаємозв‘язку і взаємовпливу її
компонентів у проекції на ментальність рецепції національних констант. Методологія дослідження ґрунтується на ідеях антропоцентричності (В. фон Гумбольдт, О. Потебня, Е. Сепір, Б. Уорф, М. Хайдеггер та ін.) та основних положеннях лінгвокультурології, що утверджують необхідність дослідження мови і культури як простору інтеріоризації та екстеріоризації ментальних репрезентацій лінгвокультурного знання (Л. Вітгенштейн, С. Єрмоленко, В. Лабов, В. Ужченко, Г. Яворська та ін.). Основу стратегії
дослідження склали культурно-семіотичний метод, метод синхронних зрізів і системний підхід. Наукова новизна. Дихотомія
«культура – мова» відіграє провідну роль у формуванні ментальної сфери етносвідомості і визначає та формує специфіку національного світосприйняття. Підтверджено, що найактивніше вербальна символізація як чинник національно-культурної самоіндентифікації виявляє себе у сферах семасіології та ономасіології, однак особливості реалізації на синтаксичному рівні в поверхневій структурі семантичних складників глибинних структур речення становлять іманентні риси синтаксису національної мови,
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який конструює ментальність людини та частково її культурну самосвідомість. Спостережено, що процеси культурницького піднесення, національного відродження, розвитку української літературної мови взаємозалежні і взаємозумовлені. Висновки. Дихотомія «культура – мова» постає як дві подібним чином організовані знакові системи, що однаково функціонують, є принципово
спорідненими. Важливим чинником формування етнічної культури слугує мова, яка фіксує, зберігає і транслює способи категоризації й концептуалізації світу та внутрішнього рефлексивного досвіду народу. Мовна свідомість народу постає формою його
культурного самовираження, цивілізаційного увиразнення в умовах світової глобалізації, а феномен мови – ідентифікаційним
кодом етносвідомості, менталітету й специфіки національного світосприйняття.
Ключові слова: культура; мова; етносвідомість; національне світосприйняття; етнічна культура.
Шинкарук Василий Дмитриевич, доктор филологических наук, профессор, декан гуманитарно-педагогического
факультета Национального университета биоресурсов и природоиспользования Украины; Харченко Светлана Васильевна, доктор филологических наук, доцент, доцент кафедры журналистики и языковой коммуникации Национального университета биоресурсов и природоиспользования Украины; Завальнюк Инна Яковлевна, доктор филологических наук, профессор, декан факультета филологіии и журналистики имени Михаила Стельмаха Винницкого государственного
педагогического університета имени Михаила Коцюбинского
Дихотомия «язык – культура» в формировании ментальной сферы етносознания и специфики национального
мировосприятия
Цель работы – описать сущность дихотомии «язык – культура», очертив специфику взаимосвязи и взаимовлияния ее
компонентов в проекции на ментальность рецепции национальных констант. Методология исследования основана на идеях
антропоцентричности (В. фон Гумбольдт, А. Потебня, Э.Сепир, Б. Уорф, М. Хайдеггер и др.) и основных положениях лингвокультурологии, утверждающих необходимость исследования языка и культуры как пространства интериоризации и экстериоризации ментальных репрезентаций лингвокультурного знания (Л. Витгенштейн, С. Ермоленко, В. Лабов, В. Ужченко, Г. Яворская
и др.). Основу стратегии исследования составили культурно-семиотический метод, метод синхронных срезов и системный подход. Научная новизна. Дихотомия «культура – язык» играет ведущую роль в формировании ментальной сферы етносознания,
определяет и формирует специфику национального мировосприятия. Подтверждено, что активно вербальная символика как
фактор национально-культурной самоиндентификации проявляется в сферах семасиология и ономасиологии, однако особенности реализации на синтаксическом уровне в поверхностной структуре семантических составляющих глубинных структур
предложения являются имманентными чертами синтаксиса национального языка, который конструирует ментальность человека и частично ее культурное самосознание. Установлено, что процессы культурного подъема, национального возрождения,
развития украинского литературного языка взаимосвязаны и взаимообусловлены. Выводы. Дихотомия «культура – язык»
представляется как две похоже организованные знаковые системы, одинаково функционируют, и одновременно есть принципиально родственными. Важным фактором формирования этнической культуры служит язык, который фиксирует, сохраняет и
транслирует способы категоризации и концептуализации мира и внутреннего рефлексивного опыта народа. Языковое сознание
народа возникает формой его культурного самовыражения, цивилизационной выразительности в условиях мировой глобализации, а феномен языка – идентификационным кодом етносознания, менталитета и специфики национального мировосприятия.
Ключевые слова: культура; язык; етносознание; национальное мировосприятие; этническая культура.

Introduction. The man-centric approach to studying the phenomena of reality, in particular the dichotomy "language – culture", becomes the determining factor in modern scientific research. Similarly, the
idea that language forms, models and their explored values should be studied on the background of the
general socio-cultural context is gradually becoming axiomatic, fundamental, and methodological in many
scientific studies. In the end, one cannot learn the person outside the culture, outside his/her language.
The undeniable fact that the solution of the problem of the interaction of language and culture as
special semiotic systems is now outside the boundaries of country studies as a discipline. Involvement of
theoretical and practical results of studying this interaction in the anthropological paradigm has developed a
lingual-cultural analysis of dichotomy "language – culture".
Literature review. In the late XX - beginning of the XXI century, fragments of the national-language
picture of the world, cultural-national stereotypes of linguistic consciousness, interrelations of language and
culture more and more often enter the range of scientific interests of Ukrainian linguists, in particular,
B.Azhnyuk, V. Voitovych, H. Hrymashevych, P. Hrytsenko, V. Zhaivoronok, M. Kalko, V. Kononenko,
T.Kosmeda, L. Lysychenko, V. Moiseenko, O. Palchevska, T. Semashko, M. Stepanenko, V. Shynkaruk and
others.
The purpose of the proposed article is to clarify the essence of dichotomy "language-culture", outlining the specificity of the interconnection and the interaction of its components in the projection to the mentality of the reception of national constants.
Methodology of the study. The methodology of the research is based on the ideas of anthropocentricity (V. von Humboldt, O. Potebnya, E. Sepir, B. Whorf, M. Heidegger, etc.) and the main provisions of linguacultural studies, which confirm the necessity of studying language and culture as a space of internalization and exteriorization of mental representations of linguistic and cultural knowledge (L. Wittgenstein,
A.Vezhbytska, S. Yermolenko, V. Labov, V. Uzhzchenko, H. Yavorska, etc.). The cultural-semiotic method,
the method of synchronous sections and the systematic approach have formed the basis of the research
strategy.
Theoretical basis and results. The initial stage for studying any aspects related to the interaction of
language and culture is the interpretation of language as a significant cultural factor that has the ability to
display, store and accumulate cultural information. The researchers seek to answer the question: how culture as a universal, timeless category acts in the language of its contemporary carriers, how archetypes, mythologized stereotypes [11] arise and live in the language and cultural consciousness of people. On the other
hand, in the dichotomy "language - culture" the language is no less important: it constructs the mentality of
man, his/her cultural self-consciousness.
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The language appears to be an exponent of culture and mentality, a powerful source of the energy
code of the ethnic group. The ethno-world picture has its own, special representation in every national language. Verbal symbols belong to the important factors of national-cultural self-identification, since they are
original retranslators of archetypal images; they encode the memory of words in its multifunctional cultural
contexts.
Most actively verbal symbolization manifests itself in the spheres of semasiology and onomasiology,
where the speech-thinking process is usually directed either to the choice of the ready-made notation that
exists in the language, or to the creation of a name that most adequately reflects its essence [10].
For example, in the national interpretation of Ukrainians there are about a thousand types of green
plantations. Many of them have been given the original names, taking into account the most typical signs
inherent in plants. In addition, Ukrainian peasants in the course of everyday practice were well aware of the
vegetative cycle of many plants, their chemical and pharmacological qualities.
All knowledge was based on many years of experience, folk beliefs, national specificity of humor,
etc.: common yew, or non-woody tree have folk names such as nehnyyuchka (thorns), chervone derevo
(mahogany), zelenytsia (greenery), royal tree, and white sycamore, maple is called klen yavir; biloklen, evir,
klen bilyi, lzheyavor, raina, sycamor(a), yaver, yavor, yavorenko, yavoryn, yavoryna. The name of the gladiolus, which in translation from Latin means "sword" and due to the fact that the leaves of the gladiolus resemble blades, appeared in folk etymology as a kosaryk (scyther) (from the "scythe" – kosa, kosy, zakosychuvaty), obviously, in view of the appearance (plant height, leaf shape, etc.).
Often the representatives of the linguistic picture of the world are ethno-psycholinguistic phenomena,
linguo-culturemes, which are the units that accumulate language representations proper and are closely related to the out-of-mouth cultural environment. The cultural code, of course, serves as a factor in forming the
value orientations of the nation.
In modern interpretations, the cultural code appears as the quintessence of suitable, demand-driven,
effective cultural practices that, in new geo-sociopolitical conditions, actualize, form the core of a new thinking and cultural strategies of the nation. The core of the cultural code is a combination of elements interconnected and mutually conditioned by archetypal connections. In them, we reckon, among other things, inheritance, folk traditions and customs, language, family, lifestyle, folk holidays. In this regard, Oksana
Zabuzhko rightly notes in her article "Language and Power": "This language performs, among other things, a
very important philosophical-worldview function: it binds the ethnos to their natural environment, to the landscape, to that consanguineous, meaningful habitable cosmos, with vegetation and animals inclusive, which
forms the inorganic body of the people ... Every language is "prescribed" in a completely certain earthly
space and therefore, moving to another terrain, changes, adapting to new natural conditions ... But the language and the person fit into a clearly defined spatial-temporal continuum - makes its carrier local, wherever
from he/she may come" [2].
Each of the elements is obligatory; it has its purpose, inherent only to it constructive possibilities and
makes value as an independent cultural phenomenon. Loss or modification (under the influence of another
cultural phenomenon or values) of any of them leads to the weakening of national memory and the destruction of the genotype of the people. It should be noted that the restoration and/or strengthening of traditional
national values for the Ukrainian people (traditions, national holidays, ceremonies, crafts, etc.), the formation
of new ones are vital for the self-identification of the individual and for the self-preservation of the nation.
The well-known, long-standing argument that the basis of culture is a language that is indispensable,
stable, a condition for the formation of a nation, its unity. As Lesya Ukrainka noted in her time, "the nation
must defend its language more than its own territory," and long before the Romans spoke: "Cujus regie, ejus
lingua" ("Whose realm, his language").
Language is the universe that covers and encodes the entire multifaceted culture that unites man
and the environment. The language creates, develops, stores and translates cultural information, so it is natural that one of the universally recognized functions of the language is culture bearing.
Cultural code forms based on national images, language, spirituality, traditions and values of the
people. It reflects cultural mentality, defines the genotype of a nation, as well as a complex of nationalcultural stereotypes, absorbed by linguistic means.
Language captures, accumulates in itself the specific features of national mentality. It is not only a
result and an instrument of knowledge, perception and development of living space, but also a "snap", a picture, a code of the real world. Language reproduces the attitude of man to this world, serves as a means of
culture in shaping personality, which, assimilating the linguistic experience of previous generations, builds
his/her own view on the ethnos, its culture and language. On the one hand, "language is a guide, becoming
more and more important as a focal point in the scientific study of culture" [8, 261]. On the other hand, it provides eternity of culture, because it connects the culture of the ethnos into one continuous process from the
past through the present to the future; and the stronger position in society is, the more reliable prospects of
culture are ... " [3, 142].
All material and spiritual culture is embodied in the living national language. For each nation, it is
their own, which causes the specifics of verbal names, their unequal sound, writing, motivation of the internal
form, etc. in different languages. For example, there is only one word for Ukrainians to refer to such a con-
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cept as snow, and in the language of the Eskimos there are about thirty. Let us compare the motivation of
some Ukrainian words with their counterparts in the Russian, Polish and German languages: a) (Ukr.)
likarnya – hospital, khvoroba-illness, bil-pain; (Russ.) bolnitsa – hospital, bolezn-illness, bol-pain; (Pol.)
szpital, choroba, búl; (German) das Krankhaus, die Krankheit, der Weh; b) (Ukr.) osvita – education; (Russ.)
obrazovanie – education; (Pol.) wyksytalcenie, oswiata; (German) die Bildung; c) (Ukr.) obrazotvorche
mystetstvo – fine arts; (Russ.) izobrazitelnoe iskustvo - fine arts; (Pol.) sztuki plastyczne; (German) die Bilderkunst.
Nationally determined specifics of society through language, traditions lead to a difference in the linguistic behavior of representatives of ethnic groups. They respond differently to the same events, and interpret the same facts differently. For example, the indirect question Could you tell me what time it is now the
Ukrainian will perceive as inducing the answer, and will offer it (for example, six-twenty). Instead, the Englishman will interpret the proposed statement as a general question, and so will answer Yes, I can or No, I
don‘t know.
Mastering the language, a person inherits the way of dealing with the world, which offers a certain
linguistic tradition.
"The language of the people is their spirit, and the spirit of the people – this is their language," - in his
time von Humboldt stated [1, 88–89]. Language, in fact, is the main form of expression and existence of national culture, a means of its objectification. On the other hand, the language influences the culture, modifying the ontological and functional properties of language.
Some linguoculturalists believe that cultural information has four ways of presenting language and
speech, in particular: 1) the cultural semes as elements of the meaning of nominal units that denote cultural
realities; 2) the cultural background as an ideologically marked cultural content of nominative units; 3) cultural concepts – relatively stable representations formed in a certain culture on the basis of relevant value orientations and socio-historical experience of culture carriers; 4) cultural connotation as evaluative, emotional,
expressive and functional-stylistic shades of meaning of linguistic units, determined by cultural priorities and
attitudes [6, 34–35].
In the course of daily life, which is one of the external factors of identity formation, a person perceives, interprets and understands the world, reflected in a certain way at the level of thinking operations and
speech implementations. In addition, the perception of the world is largely influenced by conceptual system
as if built into the human consciousness, which involves the presence of non-verbal and verbal models.
Conceptual system is a collection of human knowledge about the world, acquired because of cognitive activity. The structural component of this system is the concept actively explored by linguists who are interested in
the problems of cognitive linguistics. Concepts, cultural and national stereotypes never fully match the concepts or cultural and national stereotypes of other languages, as the history of the formation, establishment
and development of specific nation (native speakers) is unique, unimitable.
Unlike cognitive concept the way of its studying, going from individual consciousness, selfawareness to culture, exploring linguo-cultural concept is based on the culture and approaching individual
consciousness [12].
Concepts are mainly studied, involving the lexical, derivative and phraseological sections. However,
in the last two decades, linguists have been increasingly focused on the structural patterns of sentences using linguo-cognitive and cultural-semiotic approaches. The study of syntactic concepts in various languages
is directly related to the theory of N. Khomsky about the deep (invariant) and surface structure of the sentence. In other words, the deep structure of the sentence is semantic, that is, it represents the semantic
components of the sentence, which are implemented in different ways at the syntactic level in the surface
structure. For example, a sentence (1) A girl draws a picture – (2) A picture is drawn by a girl explicate the
deep syntactic structure "Agent – action – patience" but the sentence (2) belongs to the periphery, because it
resulted from a passive transformation, whereas sentence (1) – active construction – fundamental, invariant.
A structural scheme construed by the sentence of active type (1) is an immanent feature of the syntax of the
Ukrainian language, and the structural scheme construed by a sentence of the passive type (2) – of Russian
language.
The type of thinking – active or passive – reflect the genres of literary creation as well. Let us compare the texts of unofficial anthems of Ukraine ("Prayer for Ukraine") and Russia ("Prayer of Russian people", the anthem of the Russian Empire), Oh, almighty, one and only God, save us Ukraine, with rays of
freedom and light will Thou sign and elucidate it (O. Konysskyi); Oh, God, keep the Czar! Thou, strong, stately, reign for glory, for glory to us! (V. Zhukovskyi).
The comparative analysis of the stages of works on the historiography of Ukrainian culture and the
Ukrainian literary language has revealed the interdependence and intercondionality between the processes
of cultural uplift, national revival, and development of the Ukrainian literary language. Ukraine in the twentieth
century is a vivid confirmation of this [4, 296–298; 9, 99–112], in particular:
1. Having started as a "cultural" trend in the 18th century, the Ukrainian national renaissance moved
into ideological, and later - into the political stage, reaching its height during the period of the Ukrainian revolution of 1917-1921 in the XX century and the creation of a Ukrainian state. During the 20-30's of the XX century Ukrainian national culture received a temporary, but unique, opportunity for more or less normal devel-
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opment throughout the Soviet period. The level of cultural "revival" was marked by a change in cultural paradigm. During this period, the Ukrainian language gradually consolidates the position of a language capable
of satisfying the communicative needs of speakers in all spheres of public life. It acquires the status of a language with a complete paradigm of social functioning. However, the 30s of the twentieth century were
marked by a radical change in the cultural-linguistic paradigm, mass terror and the destruction of a large part
of the national intelligentsia.
2. The period of the late 50's and 60's of the twentieth century is also characterized as a "cultural"
trend among the "men of the sixties", it is politicized in this environment, reaching the level of political programs. In the official political space, it is implemented as a cautious, loyal "autonomism" of the party elite.
This time, the time of Khrushchev's "thaw" and the weakening of repressions against the Ukrainian
intelligentsia, is marked by increased attention to the culture of the Ukrainian literary language, while the
question of its Russification, interference with the internal structure of the Ukrainian language was raised.
The development of the Ukrainian literary language of the 50's and 60's of the XX century was characterized
by the approach of its structure to the structure of the Russian language.
L.T. Masenko's opinion seems to be a good idea, who, studying the surzhyk in contemporary fiction,
draws attention to the fact that the Ukrainian village, even after the terrible devastations of the 30's and 40's
of the XX century still preserved its national spirit. However, in the 1970s, it began to spiritually degrade and
undergo depopulation under the influence of Soviet linguistic and cultural strategies through the introduction
of Ukrainian-Russian forms of speech, transitions to Russian monolingualism, under the pressure of decomposition processes spreading from Russified cities [5, 26].
This period ends with a pogrom of the early 70's of the XX century. However, a dissident movement
is present in the "latent form".
3. The second half of the 80's and 90's of the XX century begins primarily as a "cultural movement",
reaches the level of political programs and is implemented in the form of an independent Ukrainian state. In
the cultural and linguistic spheres, postmodernism is gradually developing.
"The language of the authorities‘ representatives, the higher spiritual culture, the language of the
theater, the glorious preachers, the speakers, the professors, etc., is usually a model for the listeners," wrote at the beginning of the twentieth century S. Smal-Stotskyi. A high level of individual culture, a high level of insider language proficiency influences the level of culture and language of ordinary citizen, and through
them, positively affects the general level of culture and language. Such positive changes take place under
the influence of a combination of factors: on the one hand, the accumulation of internal (unused, unrealized)
resources, the potentials of the national culture (in the broadest interpretation of this concept) and language,
and on the other hand, provided many of the external (mostly favorable) factors coincide. The internal and
external factors are mostly complementary, as, for example, it was in Ukraine in the 20's and early 30's of the
XX century, in the 60's of the XX century, etc., when the national-language and national-cultural systems of
values were actively restored and developed. External factors can also become a catalyst for active domestic change, as in Poland in the early 80's of the XX century, in Ukraine - in the early 90's of the XX century, in
2004 and 2013.
However, culturologists and linguists on the verge of the XX - XXI centuries are increasingly talking
about some general primitivization of the language, which affects the reduction of the level of culture initially
of the individual, and later - the general level. First, this tendency is related to such a concept as the new
language that began its forming, for example, in Poland in the 70's of the XX century, in Ukraine - in the mid80's of the XX century as the language of politics, whose syntactic features are called simplified syntax, the
predominance of connecting constructions, declarative or prescriptive expressions. New language as an official sub-language for the majority is a model, it is copied, quoted, and therefore distributed; it is fashionable,
it is used because it is prestigious, modern or original. The media only intensify this process. Nowadays the
new language as a simplified, vulgar version of the literary language (and, first of all, on the syntactic and
lexical levels) penetrates the media, which reduces the complexity of information messages, cultural and
entertainment programs, adapting them to the perceptive capabilities of the audience [9, 48]. Scientists also
point out that on the Internet the written spoken language is noticeably reduced.
These processes in the language result in reduction of worldview, level of needs, accordingly, determine the appearance of a request for a reduced cultural product. Obviously, predicting the possibility of
such tendencies, von Humboldt back in the nineteenth century, when he examined various languages and
their influence on the spiritual development of man, warned that "the limits of the language of my nation determine the limits of my worldview" [1, 305].
The scientific novelty. Dichotomy "culture-language" plays a leading role in the formation of the mental sphere of the ethno-consciousness, defines, and forms the specifics of the national worldview. It is confirmed, that the most active verbal symbolization as a factor of national-cultural self-identification manifests
itself in the spheres of semasiology and onomasiology. But the peculiarities of implementation at the syntactic level in the surface structure of the semantic components of the deep structures of the sentence are the
inherent features of the syntax of the national language, which constructs the human mentality and, in part,
its cultural self-consciousness. It is observed that the processes of cultural uplift, national revival, development of the Ukrainian literary language are interdependent and mutually determined.
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Conclusions. Thus, the dichotomy "culture - language" appears as two similarly organized sign systems that function equally, are fundamentally related. The notion of "language of culture", "culture in language", "language – consciousness – culture" correlate, interact, combining language and non-language
(cultural) content with the help of systematic methods oriented on modern priorities and cultural social values.
In ethno-texts, live spoken language of the ordinary members of the verbalization society, the constancy of culture is experienced as components of the mental sphere of the ethno-consciousness, containing
cultural value information. An analysis of their internal forms leads to the creation of a coherent picture of the
cultural influence on language and speech in view of the systematic representation of the units of language
and culture in their interaction and at the same time the projection of the national reception of the material
and spiritual culture of the people.
An important factor in forming the ethnic culture is the language, which "fixes, preserves and translates the ways of categorization and conceptualization of the world and the internal reflexive experience of
the people" [7, 280]. The linguistic consciousness of the people appears as a form of their cultural expression, civilizational distinctiveness, in the conditions of world globalization, and the phenomenon of language
is the identification code of the ethnic consciousness, of the mentality and specificity of the national world
perception.
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СИМВОЛІКА ЗАПЕРЕЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ
Мета статті – визначити символи, що в традиційній українській лінгвокультурі пов'язані з реалізацією заперечних значень, з'ясувати їхнє походження та функціональний потенціал. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні міждисциплінарного підходу до вивчення української фразеології та народної обрядовості. Крім загальнонаукових методів аналізу й
синтезу, використано культурно-генетичний метод та лінгвістичні: описовий, методи функціонального аналізу та концептуальноідеографічного аналізу. Наукова новизна дослідження полягає у виявленні символьних позначень заперечного змісту, обґрунтуванні їхньої давності та релевантності в сучасній комунікації. Висновки. Доведено, що заперечні символи – потужна та
невід'ємна складова людського спілкування. З'ясовано, що в українській лінгвокультурі символіка заперечення заснована переважно на язичницьких уявленнях давніх слов'ян, їхній вірі в силу природи. Водночас символіка заперечення вписана в світовий
контекст, оскільки на її формування істотно вплинуло християнство й традиції європейської культури. Усе це посприяло багатозначності та амбівалентності деяких символів.
Ключові слова: символ; заперечення; лінгвокультура; фразеологізм; концепт.
Баган Мирослава Петровна, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры украинской филологии
и славистики Киевского национального лингвистического университета
Символика отрицания в украинской лингвокультуре
Цель статьи – определить символы, специализирующиеся в традиционной украинской лингвокультуре на реализации отрицательных значений, выяснить их происхождение и функциональный потенциал. Методология исследования основана на применении междисциплинарного подхода к изучению украинской фразеологии и народной обрядности. Кроме общенаучных методов анализа и синтеза, использован культурно-генетический метод, а также лингвистические: описательный,
методы функционального анализа и концептуально-идеографического анализа. Научная новизна исследования заключается в
выявлении символьных обозначений отрицательного содержания, обосновании их давности и релевантности в современной
коммуникации. Выводы. Доказано, что отрицательные символы – мощная и неотъемлемая составляющая человеческого общения. Установлено, что в украинской лингвокультуре символика отрицания основана преимущественно на языческих представлениях древних славян, их вере в силу природы. В то же время символика возражения вписана в мировой контекст, поскольку на ее формирование существенно повлияло христианство и традиции европейской культуры. Все это способствовало
многозначности и амбивалентности некоторых символов.
Ключевые слова: символ; отрицание; лингвокультура; фразеологизм; концепт.
Bahan Myroslava, Doctor of Sciences (Philology), Professor, Chair of Ukrainian Philology and Slavic Studies, Kyiv National
Linguistic University
Symbolics of negation in the Ukrainian linguoculture
The purpose of the article is to identify symbols that specialize in traditional Ukrainian linguistic culture on the realization of
negative meanings, to find out their origin and functional potential. The methodology is based on the application of an interdisciplinary
approach to the study of Ukrainian phraseology and folk rituals. In addition to general scientific methods of analysis and synthesis, a
cultural-genetic method was used, as well as linguistic methods: descriptive, methods of functional analysis and conceptual-ideographic
analysis. The scientific novelty of the research consists in identifying the symbolic designations of negative content, substantiating
their prescription and relevance in modern communication. Conclusions. The article proves that symbols of negative meanings are a
considerable and integral part of human communication. The research has shown that in Ukrainian linguistic culture the symbolism of
negation is based mainly on the pagan ideas of the ancient Slavs, their faith in the power of nature. At the same time, the symbolism of
the negation is inscribed in the global context, since its formation was significantly influenced by Christianity and the traditions of European culture. All this contributed to the ambiguity and ambivalence of certain characters.
Key words: symbol; negation; linguoculture; idiom; concept.

Актуальність теми. У мовознавчій літературі заперечення має статус мовної універсалії з огляду на його наявність в усіх відомих мовах світу [18, 241] та широкий функціональний потенціал (заперечення слугує не лише засобом вираження відсутності зв'язку між кількома компонентами повідомлення, а й виконує пізнавальну, емоційну, психологічно-регулятивну функції [2, 313]). Увагу
дослідників привертали переважно граматичні, лексичні та непрямі засоби вираження заперечення.
Аналіз культурних надбань народу, його звичаїв, фольклору, фразеології, комунікативних практик засвідчив, що на тлі соціально-культурної комунікації сформувалися значно складніші виразники заперечної семантики – символи, які передають не просто заперечення, а цілий комплекс інформації.
Символи – дуже місткі й синкретичні утворення. З одного боку, вони зберігають міфологічну свідомість
народу, а з іншого – відбивають його досвід, динаміку світобачення, прагнення й ідеали. Вивчення
символіки заперечення важливе і для поглиблення мовознавчої концепції заперечення, і для з'ясування його місця та типових форм вияву в традиційній культурі українців. Актуальність теми статті зумовлена антропологічною спрямованістю сучасних гуманітарних наук на визначення світоглядних координат українського народу в його мові, продуктах духовної та матеріальної культури.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Символіку української лінгвокультури висвітлено в
працях М. К. Дмитренка [6], В. В. Жайворонка [8; 9], В. І. Кононенка [11], О. П. Левченко [13; 14],
Н. В.Слухай [20], В. В. Завадської, [10], Г. О. Фiль [21], А. Цупик [21], А. В. Микитенко [15] та ін.
© Баган М. П., 2019
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Мовні одиниці та реалії, що акумулюють глибинні етнокультурні нашарування, описано в словнику-довіднику В.В. Жайворонка "Знаки української етнокультури" [9]. Автор послуговується вужчим
терміном знаки, оскільки бере до уваги всі репрезентації етнокультурної інформації, а не лише символи. Знаки чіткіше корелюють з певною інформацією, але можуть набувати також символьної потужності та амбівалентності.
Специфіку української фразеологічної символіки досліджували О. П. Левченко [13; 14],
А. В. Микитенко [15], Г.О. Фiль й А. Цупик [21] та ін. Вони переконані, що назви реалій набувають "символічного прочитання" саме в результаті фразеологізації, тобто узвичаєння в мові стійких і відтворюваних словесних комплексів, які співвідносяться з певною семантикою та оцінним забарвленням
[15, 89]. Безперечно, фразеологічні ресурси мови засвідчують народний відбір і закріплення найбільш
вдалих образів, що відображають побут, традиції народу, а головне – його мораль, цінності, світоглядні уявлення. О. П. Левченко з цього приводу слушно наголошує, що "фразеологічні системи та їх
символіка позначають найрелевантніші для певного соціуму концептуальні простори" [14, 140]. Проте
використання символів типове не лише для фразеології, а й інших форм людської діяльності: спілкування, соціальної взаємодії, обрядів, мистецтва та ін.
На сьогодні досить докладно схарактеризовано символьні значення назв рослин, тварин, явищ
природи [9; 10; 12; 13], артефактів [9; 11; 15] тощо. Проте засоби, що слугують символьним вираженням заперечного змісту, в українському мовознавстві досі не вивчали, що й зумовлює актуальність
нашого дослідження.
Мета статті – на матеріалі української фразеології, обрядовості й комунікації визначити символи, за допомогою яких українці висловлюють різні концептуальні значення, пов'язані з логікопсихологічною операцією заперечення. Мета передбачає з'ясування онтогенезу цих символів та
окреслення їхнього функціонального потенціалу.
Виклад основного матеріалу. Заперечення – це когнітивна операція, яку використовують у різних сферах людської діяльності: для осмислення досвіду, реалізації різних актів комунікативної
взаємодії (відмови, заборони, спростування, негативної оцінки тощо), психологічного самозахисту чи
емоційного впливу на співрозмовника. Заперечення кваліфікують як поняттєву, але комунікативно
спрямовану категорію [2, 313], оскільки воно стосується мислення людини, але втілюють його переважно мовними засобами.
Важливу роль у людській комунікації відіграють невербальні засоби, які допомагають швидше
або наочніше чи емоційніше виразити певний заперечний зміст. Серед позамовних засобів виокремлюють міміку й жести [18; 2]. Проте в українській культурі узвичаєні й інші – знакові та символьні –
експліканти заперечного змісту. Вони передають не безпосереднє заперечення, а значно ширший
семантичний комплекс, заснований на операції заперечення. Відношення між запереченням і знаковосимвольною системою схематично можна зобразити так:
Когнітивна операція заперечення
Цільові концепти, інтерпретовані мисленням через
заперечення
Закріплення за певними матеріальними реаліями
Знаково-символьна система
Аналіз української фразеології, обрядовості та сучасної комунікації дав змогу визначити основні цільові концепти, що постали на основі логічного заперечення й набули символьного втілення
(див. Таблицю 1).
Таблиця 1.
Співвідношення цільових концептів
та їх символьного втілення в українській лінгвокультурі
Цільові концепти
ВІДМОВА
ПРИПИНЕННЯ,
ОБМЕЖЕННЯ

Логічна основа
"не приймаю, не погоджуюся"
"не триває, не розвивається"

ЗНИКНЕННЯ

"не стало "

Знаки й символи української лінгвокультури
Гарбуз, дуля, макогін.
Хрест (ставити хрест на чомусь).
Вузол (зав'язати голову, зав'язати світ
комусь, зав'язати з чимсь).
Залом / закрутка з колосся (магічний символ
обмеження, шкоди комусь).
Вітер, вода: (пішло за вітром/водою, шукай
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СМЕРТЬ

"не стало буття"

НЕЧЕСТЬ
(ЛИХІ СИЛИ)

"недобрі, несприятливі сили/місце"

ОПІР, ЗАХИСТ

"не дозволю/ не пущу"

НЕЗГОДА, РОЗБРАТ

"не згоден"

НЕВДАЧА

"не пощастить"

ПЕРЕШКОДА
НЕВІДОМІСТЬ

"щось не пускає, заважає "
" щось не відоме /не зрозуміле "

вітра в полі, повіявся за вітром, вітер у
кишенях гуляє.
Чорт, біс, відьма (мов чортові в зуби кинули; біс злизав / ухопив, як відьми вкрали).
Попіл (перетліти на попіл).
Біла постать з косою чи іншим знаряддям,
чорний півень, домовина.
Чорт, дідько, біс, сатана, змій, диявол, проклятий, рогатий, лукавий,
нечистий, куций, щезник, перехрестя,
бузина, будяк, чортополох.
Дуля, хрест, півень.
Часник, цибуля, хрін, любисток, полин, осиковий кілок.
Клин (вбити між кимсь), розбитий посуд
(розбити глека), чорна кішка (пробігла між
кимсь).
Мертвий півень, жінка з порожніми відрами,
розбите дзеркало, чорний кіт.
Гребля, терня, чорт, дідько, нечистий.
Темрява, дим, туман.
Чорт, дідько, нечистий.

Репрезентувати цільові концепти можуть знаки й символи. Відмінність між ними полягає в семантичному обсязі та меті функціонування. Знак – умовний об'єкт, що чітко передає певний зміст і
який уживають для донесення цілком конкретної інформації. Зокрема, заперечним вважаємо дорожній
знак заборони проїзду (червоне коло з білим прямокутником у центрі) або червоний колір світлофора,
або червоний навскісний хрестик в електронних програмах.
Символ ґрунтується на певному людському досвіді і є наслідком його осмислення та емоційного переживання, тобто мотивованою категорією. Якщо знак тяжіє до однозначності, то символ зорієнтований на якомога всеохопнішу інтерпретацію ситуації. "Сама структура символу, – наголошує
С.Аверинцев, – спрямована на те, щоб занурити кожне окреме явище в стихію "першопричин" буття і
дати через це явище цілісний образ світу" [1, 156]. Символ не розшифровують раціонально, а сприймають інтуїтивно, залежно від когнітивних умінь, світогляду, потреб. Його мета не у вираженні змісту,
а в апелюванні до досвіду людини, її психологічно-вольових настанов. Тому символ є значно
місткішим за знак. За влучним визначенням М. Дмитренка, "символ – потужна й незамінна категорія
культури, духовного розвитку, повсякденного спілкування. Це категорія синкретизму, синтетизму, тоталогії, що охоплюють людину і світ, як світло й тінь" [6, 7].
Для вираження цільових концептів, інтерпретованих через заперечення, в українській лінгвокультурі сформувалася досить розгалужена система символів, різних за походженням, потужністю та
виразністю.
До найбільш давніх і потужних символів зараховуємо дулю і хрест. Дуже широкого застосування в українській лінгвокультурі набув жест дулі. Ним виражають і обурену відмову, і зневагу, й незгоду.
У давнину його використовували для відганяння хижаків, хвороб і навіть смерті [19, 26; 3, 103]. Відомо,
що цей жест поширений у багатьох культурах. Його вважають залишком фалічного культу, оскільки
первісно він символізував злиття чоловічого й жіночого дітородних органів і мав оборонне, магічне
навантаження [3, 102; 19, 26]. У протидії неприємному й небажаному наші пращури спиралися на віру
в силу природного оновлення. Під впливом християнства магічна функція дулі зазнала переосмислення, вульгаризації і згодом відійшла на периферію, поступившись емоційно-виражальному спрямуванню. При цьому жест дулі і досі застосовують як символ протесту, незгоди на цілком офіційному рівні
комунікації, пор.: Представники опозиції, протестуючи проти ухвалення кодексу в унісон із вуличними підприємцями, пронесли в сесійну залу величезне гроно різнокольорових повітряних кульок.
Вони причепили до них плакат із зображенням дулі й відпустили угору, під купол (Україна молода,
17.11.2010); Суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Лариса Щербань 12 грудня під
час розгляду справи за обвинуваченням громадянина в причетності до незаконного виготовлення
або збуту наркотиків показала адвокату дулю (https://www.uaportal.com, 14.12.2018).
Хрест, який вважають одним із найдавніших культових знаків вогню і сонця, у багатьох давніх
культурах був символом вічного життя. У слов'ян різні форми хрестів слугували оберегом від злих
духів, цю традицію досі відображають деякі артефакти культури – вишиті рушники, одяг, писанки, візерунки на будівлях.
Після прийняття християнства символ хреста зазнав реінтерпретації. З одного боку, він зберіг
захисну функцію. У хвилини страху чи розпачу люди кладуть на себе знак хреста, а також носять
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натільні хрестики для захисту від спокуси, а від чогось небажаного, сумнівного "відхрещуються". Водночас символьне тлумачення хреста значно розширилося. Хрест пробуджує уявлення про випробування, яке випадає людині в житті (пор. фразеологізм нести (носити)/ донести свій [важкий, тяжкий]
хрест [22, 548]), викликає просвітління, нагадує людям про всеосяжну любов, дає надію на порятунок.
Унаслідок традиції ставити хрест на могилах померлих він став ще й символом смерті, припинення чого-небудь, пор. фразеологізм ставити/поставити хрест [22, 857].
На язичницьких звичаях ґрунтоване символьне значення вузла як способу стримання або припинення чогось. Наші пращури вірили, що вузлом можна утримати чоловіка від зради, "зав'язати" біль
у суглобах, "зав'язати вузлик", тобто інформацію, на пам'ять, "зав'язати світ", тобто обмежити повноцінне життя, "зав'язати голову", тобто закінчити дівування [9, 121].
Досить продуктивна у вираженні заперечних значень рослинна символіка. "У загальному культі
природи у східних слов‘ян-язичників особливо було поширене вшанування священних тварин і поклоніння деревам. Ліси, гаї вважалися житлами богів і біля окремих дерев (дуби, липи, берези), як у
місцях священних, поклонялися божеству" [5, 62]. Це зумовило часте використання рослин у магічних
діях, зокрема захисту, відганяння злих сил (часник, цибуля, хрін, полин, любисток). Семантика опору
ґрунтується на фізичних властивостях рослин видавати неприємний запах, відганяти від себе істот.
Цілком умотивованим є закріплення назв деяких рослин за концептуальною зоною злих сил, нечисті.
Такими вважали некорисні рослини, які не дають їстівних плодів, можуть бути отруйними, небезпечними для людини: будяк, бузина, чортополох.
Відомим ритуальним актом відмови в українській культурі є вручення гарбуза. Якщо раніше
гарбуза вручали сватам на знак відмови небажаному претендентові на шлюб, то згодом ця дія стала
символом відмови взагалі. Наприклад, за допомогою фразеологізму дати гарбуза виражають відкидання пропозицій про співпрацю, пор.: Орест Муц: Ющенко дав гарбуза УНП з ідеологічних мотивів
(http://zik.com.ua/ua/news/2005/11/09/24096); Україна має зрозуміти – вона доросла, самостійна,
впевнена в собі особистість, до того ж красива і приваблива. І їй не личить "проситися" до когось,
це вона має вирішувати, кому дати гарбуза (День, 20.08.2010). Характерно, що сучасні українці іноді
й насправді вручають гарбуз для маніфестації неприйняття кого-небудь, небажання мати з кимсь
справу, пор.: За інформацією журналістів Odessa.Online, як інформує Цензор.НЕТ, Гриценкові вручили гарбуз із образливим написом ( https://censor.net.ua/ua/v3099604). Використання народнотрадиційного способу відмови сприяє більшій демонстративності політичного акту незгоди, увиразненню опозитивності народу до небажаного політика.
Попри узвичаєність в українській культурі ритуалу вручення гарбуза, його не можна вважати
етноспецифічним, тому що деякі інші слов‘янські (польська, російська, болгарська) і навіть неслов‘янські мови мають фразеологізми, співвідносні з українським дати гарбуза, що дало підстави
мовознавцям кваліфікувати його як "древню середземноморсько-слов‘янську етнофразеоглосу" [Цит.
4, 259].
Уручення макогона на знак відмови сватам поширене в гуцулів та в Галичині [17, 136]. На думку О. Л. Березович, "різноманітні палиці, кілки" в обряді сватання виконували "фалічну функцію" [4,
249]. Функціонально цей знак подібний до дулі, оскільки також символізує дітородний орган, яким
відганяють небажаного представника іншого роду, виявляють зневагу до нього.
Цільовий концепт ПРИПИНЕННЯ (логічна основа "чогось не стало") в українській фразеології
інтерпретовано як вплив персоніфікованих стихій: вітру, води, пор.: піти (збігти) за водою (по вітру,
за водою) [22, 722]. Загалом в українському фольклорі символічне тлумачення вітру значно ширше:
"Вітер – це напрямок руху, швидкий рух, відсутність чогось, сила, воля тощо" [13, 139]. Але актуалізація природних властивостей цієї руйнівної стихійної сили виявилася зручною саме для втілення
заперечних значень відсутності, зникнення чого-небудь (пор.: вітер у кишенях (у кишені) свистить
(свище, гуде, гуляє, віє, ходить) [22, 131], вітер у голові [грає, віє, свище, посвистує і т. ін.] [22, 131],
як (мов, ніби і т. ін.) вітер звіяв (здмухнув) [22, 132]) та марності людських зусиль (пор.: кидати слова
на вітер [22, 371], шукати (ловити, доганяти і т. ін) / пошукати (догнати, зловити і т. ін.) вітра в
полі [22, 969]).
На символізації явищ природи ґрунтується інтерпретація заперечного значення концепту
невідомості (логічна основа "щось не відоме /не зрозуміле". Його втілюють природні явища дим, туман, темрява та марковані ними об'єкти, пор. фразеологізми: темний ліс "щось незрозуміле, невідоме" [22, 441], як у тумані 1) зі сл. бачити, пам‘ятати, уявлятися "неясно, невиразно"; 2) зі сл. жити, бути, іти "невиразно сприймаючи, погано розуміючи те, що відбувається" [22, 904]; пускати/пустити в
очі дим (пилюку) "вводити в оману" [22, 718]. О. П. Левченко пов'язує узвичаєння туману й темряви як
символів чогось незрозумілого з давньою метафорою ЗНАТИ – ЦЕ БАЧИТИ [13, 92]. Людина не здатна осягнути те, що не може добре роздивитися.
Згідно з дуалістичним сприйняттям світу в українській лінгвокультурі поширений образ нечистої сили (чорт, дідько, сатана, відьма, нечистий, лихий, щезник). Традиційно ці істоти слугують
символом спокуси, злих сил, що дезорієнтують людину, можуть впливати на її життя. Могутність злих
сил, які, за народними уявленнями, знають майбутнє, володіють магією, зумовила широке застосування їхніх образів у реалізації заперечних значень: зникнення (як (мов, ніби і т.ін) чортові в зуби ки-
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нути [22, 30]; біс узяв (вхопив) [ФСУМ, с.31]; як відьми вкрали [22, 128]; як (мов, ніби і т.ін.) чорт злизав [22, 954]); невідомості (чорт (гаспид, сатана) [його (тебе, їх і т. ін.)] знає (зна) [22, 952], дідько
(диявол) [його (тебе, їх і т. ін.)] знає [22, 243]); незрозумілості (біс його розбере [22, 31], сам чорт
(біс, сатана) ногу (ноги) зломить (вломить, зламає, поламає) [22, 951]), перешкоди (мов у чорта в
зубах [22, 954]). Збереження міфологічних уявлень у фразеології та побутовому мовленні свідчить про
потужність міфу як способу інтерпретації буття [24, 20],
Заперечне значення концепту НЕВДАЧІ (логічна основа "не пощастить") у побуті українців
символізує жінка, яка переходить дорогу з порожніми відрами. Знакова ситуація синкретизує кілька
передвісників "невдачі": це й жінка, яку в давнину підозрювали в наявності магічної сили, і перехід дороги (суто візуальне (символічне) перекреслення планів, руху), і порожні відра як символ відсутності,
нереалізованості.
Формування символів і знаків – це тривалий історичний і культурний процес, на якому позначилися не лише світоглядні уявлення народу, а й зовнішні впливи, і навіть якісь раціональні втручання. Наприклад, прикмету, що розбите дзеркало віщує нещастя, пояснюють тим, що перші дзеркала
були дуже дорогими і, щоб слуги обережніше з ними поводилися, власники залякували їх можливими
нещастями. Ця суто прагматична маніпуляція органічно переплелася з народним уявленням про дзеркало як вихід у потойбіччя, пошкодження якого може призвести до згубних наслідків. Таку символіку
дзеркала пов'язують "передусім із міфологічним значенням зрячості, бачення, погляду й забороною
дивитися на те, що лежить по той бік життя" [10, 161]. Фізичне пошкодження побутових, але сакральних речей народна свідомість сприймала як катастрофу, з часом негативна прототипна ситуація пошкодження лягла в основу образного витлумачення негараздів у соціальної діяльності людини та психологічних стосунках, пор.: розбити серце [22, 743], розбити (побити) глек (глека, горщик, горщика,
макітру) [22, 743].
Неоднозначна символіка чорного кота. З одного боку, "за українськими народними переказами,
кота створив Господь, і тому це чиста і добра тварина. Кіт символізував домашній затишок і спокій"
[12, 40]. На основі поширеності образу кота в українських колискових його цілком умотивовано
кваліфікують як "символ охоронця малого дитинчати" [7, 351], пор.: Ой на кота-воркота, На дитину –
дрімота! Ой на кота – все лихо. Ти, дитино, спи тихо. Проте українці, як і представники інших культур, підозріло ставилися до чорних котів, підозрювали, що в нього перетворюються відьми або злі духи, пор.: ―деяка звірина, особливо чорна, напр. чорна собака, чорний кіт, можуть сильно шкодити людині, бо в них звичайно сидить біс. Коли чорна собака, кіт, лис або заєць перебіжить кому дорогу, це
зла ознака, і не поведеться цій людині‖ [16, 69]. Застереження щодо чорного кота закарбовано й в
українській фразеології, пор: [чорна] кішка пробігла; [чорний] кіт пробіг поміж ким [22, 378].
Важливу роль у формуванні заперечного змісту відграє символіка кольору. Особливо продуктивним у цьому процесі був чорний колір, який традиційно асоціювався з потойбіччям, чимсь недобрим, несприятливим, пор: укр. чорне діло; чорна справа [22, 247]; чорні дні [22, 950]; чорні хмари збираються [22, 928]; [чорний] кіт пробіг [22, 378]. Забарвлення істот великою мірою визначало їх
сприйняття. Наприклад, червоний півень для праукраїнців був передвісником зорі, сходу Сонця, а отже символізував пробудження життя [7, 612] й володів здатністю захищати від нечистої сили [9, 452],
проте чорний півень асоціювався із потойбіччям і узвичаївся як символ смерті [9, 451].
Білий колір, що є антиподом чорного, – хоч і має переважно позитивну конотацію (символізує
чистоту, невинність, доброчесність, істинність, а в християнській традиції – спорідненість із божественним світлом), проте також бере участь у реалізації деяких заперечних значень. Зокрема, у багатьох народів він є символом смерті [23, 495]. Українці, зображуючи в ритуалах смерть, теж вбирали
її "в біле полотно, застромлювали в рот шматки ріпи чи капустяного качана, що створювало ефект величезних зубів" [10, 125]. Асоціативний зв'язок смерті з білим кольором підтверджує й українська
фразеологія, пор.: блідий як смерть, побіліти як смерть [22, 834].
Цілком очевидно, шо кольорова гама символьного втілення заперечних значень обмежена
ахроматичними чорним і білим кольором. Через свою опозитивність вони зручні для вираження контрасту, протиставлення (добра і зла, життя і смерті, цього світу й потойбіччя). Прикметно, для сучасної
людини заперечення насамперед асоціюється з червоним кольором (пор. дорожні знаки заборони руху, червоний колір світлофора, червоний хрестик на зображеннях). Така символізація заснована на
яскравості червоного кольору, який асоціюється з небезпекою та особливо привертає увагу своєю
яскравістю. Це дає підстави констатувати, що кольорова інтерпретація заперечних значень з часом
розширилася, хоч традиційні уявлення про білий колір смерті та чорний колір потойбіччя, невідомості
досі актуальні.
Висновки. Отже, заперечення відіграло важливу роль в когнітивно-пізнавальній та інтерпретативній діяльності українців. Саме через заперечення вони витлумачили багато цільових концептів
(відмови, припинення, зникнення, смерті, опору, незгоди, невідомості, невдачі та ін.), що були визначальними для усвідомлення їхнього місця у світі, минущості буття, а також для регулювання стосунків
із довкіллям.
Символіка заперечення значною мірою ґрунтована на язичницьких уявленнях давніх слов'ян,
їхній вірі в силу природи. Символьне втілення заперечної семантики засноване на метафоричному
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переосмисленні рослин, істот, явищ природи, артефактів, пов'язаних із певними обмеженнями, перешкодами, ритуальними діями. Водночас українська символіка заперечення вписана в світовий контекст, оскільки на її формування істотно вплинуло християнство й традиції європейської культури. Усе
це посприяло багатозначності та амбівалентності деяких символів.
Заперечні символи – потужна та невід'ємна складова людського спілкування. Вони не лише
закарбовані в українській фразеології та обрядовості, а й використовувані в сучасних комунікативних
ситуаціях. Стаття відкриває перспективи для вивчення символів заперечного змісту в інших мовах та
виявлення універсальних символів заперечення.
Література
1. Аверинцев С. С. Символ художественный // София – Логос. Словарь. Київ: Дух і Літера, 2001. С. 155 – 161.
2. Баган М. П. Категорія заперечення в українській мові : функціонально-семантичні та етнолінгвістичні вияви. Київ:
Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. 376 с.
3. Байбурин А. К., Топорков А.Л. У истоков этикета. Ленінград: Наука, 1990. 170 с.
4. Березович Е. Л. Язык и традиционная культура. Этнолингвистические исследования. М.: Индрик, 2007. 599 с.
5. Боровский Я. Е. Мифологический мир древних киевлян. Киев: Наукова думка, 1982. 102 с.
6. Дмитренко М. Символи українського фольклору: монографія. Київ: УЦКД, 2011. 400 с.
7. Енциклопедичний словник символів культури України / за заг. ред. В. П. Коцура, О. І. Потапенка, В. В. Куйбіди. 5-е
вид. Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2015. 912 с.
8. Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика: деякі аспекти досліджень // Мовознавство. 2001. №5. С. 48 – 63.
9. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. Київ: Довіра, 2006. 703 с.
10. Завадська В., Музиченко Я., Таланчук О., Шалак О. 100 найвідоміших образів української міфології. К: Орфей,
2002. 448 с.
11. Кононенко В. Словесні символи в семантичній структурі фраземи // Мовознавство. 1991. №6. С. 30 – 36.
12. Кононенко О. Українська міфологія. Символіка. Київ: Фоліо, 2017. 217 с.
13. Левченко О. П. Фразеологічна символіка: лінгвокультурологічний аспект: монографія. Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2005. 265 с.
14. Левченко О. Симболарій української фразеології // Слов‘янський вісник : Зб. наук. праць. Серія "Філологічні науки"
Рівненського державного гуманітарного університету та Рівненського інституту слов‘янознавства Київського славістичного
університету. Рівне: РІСКСУ, 2004. Вип. 5. С. 140 – 148.
15. Микитенко А. В. Символіка найменувань штучних виробів у фразеологічних системах української, німецької та
англійської мов. Філологічні науки. 2017. Вип. 2 (86). С. 89 – 92.
16. Митрополит Іларіон Дохристиянські вірування українського народу. Київ: Обереги, 1992. 424 с.
17. Орел Л. Україна в обрядах на межі тисячоліть. Київ : ПП "Верещинські", 2001. 280 с.
18. Паславська А. Заперечення як мовна універсалія: принципи, параметри, функціонування: монографія. Львів: Вид.
центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. 290 с.
19. Славянские древности: Этнолингвистический словарь : В 5 т. / [ уклад. Т.А. Агапкина и др.]. Москва: Международные отношения, Т. 1. 1995. 584 с.; Т. 2. 1999. 697 с.; Т. 3. 2004. 699 с.
20. Слухай (Молотаева) Н.В. Символ в кругу смежных и близкородственных понятий // Слово. Символ. Текст: Сборник
научных трудов, посвященных 80-летию проф. М.А. Карпенко / Под общей ред. проф. Е.С. Снитко и проф. Л.П. Дяченко. Киев,
2006. С. 172 – 183.
21. Фiль Г., Цупик А. Словесна символіка фразеологічних одиниць української мови як важливий чинник творення
національно-культурної картини світу // Актуальні питання гуманітарних наук. 2017. 17. С. 154 – 160.
22. Фразеологічний словник української мови / НАН України; Інститут української мови / [ ред. Л.С. Паламарчук, уклад.
В.М. Білоноженко]. Київ: Наукова думка, 1999. Кн. 1. 528 с. Кн. 2. С. 529 – 980.
23. Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению. Киев: Издат. дом "Персонал", 2011. 616 с.
24. Shynkaruk V., Salata H., Danylova T. Myth as a phenomenon of culture // Вісник Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв. 2018. № 4. С. 17 – 22.
References
1. Averyntsev, S. S. (2001). Artistic Symbol. Sofyia – Lohos. Slovar. Kyiv: Dukh i Litera. 155 – 161 [in Russian].
2. Bahan, M. P. (2012). Category of Negation in Ukrainian Language: Functional-Semantic and Ethnolinguistic Manifestations. Kyiv: Vydavnychyi dim Dmytra Buraho [in Ukrainian].
3. Baiburyn, A. K. & Toporkov, A.L. (1990). At the root of etiquette. Leninhrad: Nauka, [in Russian].
4. Berezovych, E. L. (2007). Language and traditional culture. Ethnolinguistic research. Moskva: Yndryk [in Russian].
5. Borovskyi, Ya. E. (1982). The mythological world of the ancient Kyev. Kyev: Naukova dumka [in Russian].
6. Dmytrenko, M. (2011). Symbols of Ukrainian folklore. Kyiv: UTsKD [in Ukrainian].
7. Encyclopedic Dictionary of Symbols of the Culture of Ukraine (2015). Korsun-Shevchenkivskyi: FOP Havryshenko V.M.
[in Ukrainian].
8. Zhaivoronok, V. V. (2011). Ukrainian ethnolinguistics: some aspects of research. Movoznavstvo. 5. 48 – 63 [in Ukrainian].
9. Zhaivoronok, V. V. (2006). Signs of Ukrainian Ethnoculture: Dictionary-Directory. Kyiv: Dovira [in Ukrainian].
10. Zavadska, V., Muzychenko, Ya., Talanchuk, O. & Shalak, O. (2002). 100 most famous images of Ukrainian mythology.
Kyiv: Orfei [in Ukrainian].
11. Kononenko, V. (1991). Verbal symbols in the semantic structure of idiom. Movoznavstvo. 6. 30 – 36 [in Ukrainian].
12. Kononenko, O. (2017). Ukrainian mythology. Symbolics. Kyiv: Folio [in Ukrainian].
13. Levchenko, O. P. (2005). Phraseological Symbols: Linguistic and Cultural Aspect. Lviv: LRIDU NADU [in Ukrainian].
14. Levchenko, O. (2004). Simbolary of Ukrainian phraseology. Slovianskyi visnyk. Seriia "Filolohichni nauky" Rivnenskoho
derzhavnoho humanitarnoho universytetu ta Rivnenskoho instytutu slovianoznavstva Kyivskoho slavistychnoho universytetu. 5. 140 –
148 [in Ukrainian].
15. Mykytenko, A. V. (2017). Symbolic names of artificial items in phraseological systems of Ukrainian, German and English
languages. Filolohichni nauky. 2 (86). 89 – 92 [in Ukrainian].
16. Mytropolyt Ilarion (1992). Pre-Christian beliefs of the Ukrainian people. Kyiv: Oberehy [in Ukrainian].
17. Orel, L. (2001). Ukrainian rites at the turn of the millennium. Kyiv : PP "Vereshchynski" [in Ukrainian].
18. Paslavska, A. (2005). Negation as a language universal: principles, parameters, functioning. Lviv: Vyd. tsentr Lviv. nats.
un-tu im. I. Franka [in Ukrainian].

107

Культурологія

Danilyan O., Dzоban A., Kalinovsky Yu.

19. Slavic antiquities: An ethnolinguistic dictionary (1995 – 2004): V 5 t.Moskva: Mezhdunarodnыe otnoshenyia [in Russian].
20. Slukhai (Molotaeva), N.V. (2006). Symbol in the circle of adjacent and closely related concepts. Slovo. Symvol. Tekst:
Sbornyk nauchnыkh trudov, posviashchennыkh 80-letyiu prof. M.A. Karpenko. Kyev. 172 – 183 [in Russian].
21. Fil, H.& Tsupyk, A. (2017). Verbal symbols of phraseological units of the Ukrainian language as an important factor in the
creation of a national-cultural picture of the world. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk. 17. 154 – 160 [in Ukrainian].
22. Frazeolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy (1999). Kyiv: Naukova dumka, [in Ukrainian].
23. Shchekyn, H.V. (2011). Visual psychodiagnostics: knowledge of people by their appearance and behavior. Kyev: Yzdat.
dom "Personal" [in Russian].
24. Shynkaruk, V., Salata, H. & Danylova, T. (2018). Myth as a phenomenon of culture. Visnyk Natsionalnoi akademii
kerivnykh kadriv kultury i mystetstv. 4. 17 – 22. [in English].
Стаття надійшла до редакції 06.11.2018 р.

UDC 316.4
DOI: https://doi.org/10.32461/22263209.1.2019.166578

Danilyan Oleg
Doctor of Philosophical Sciences, Professor,
Head of the Department of Phylosophy of
Yaroslav Mudryi National Law University
ORCID 0000-0001-5308-4664
odana@i.ua
Dzоban Alexander
Doctor of Philosophical Sciences, Professor
Philosophy Department
Yaroslav Mudryi National Law University
ORCID 0000-0002-2075-7508
a_dzeban@ukr.net
Kalinovsky Yury
Doctor of Philosophical Sciences, Professor
Philosophy Department
Yaroslav Mudryi National Law University
ORCID 0000-0002-0081-8107
kalina_uu@ukr.net
©

©

©

MAN IN INFORMATIONAL SOCIETY: FROM
MORAL IDENTIFICATION TO MORAL IDENTITY
Purpose: to comprehend the peculiarities of the phenomenon of moral identification of a man in conditions of the information
society. Methods: the whole complex of philosophical general scientific and specific methods inherent in philosophical research, in their
interconnection and complementarity. The research methodology is based on the principles of system and structural-functional analysis.
Scientific novelty: information society is an unlimited space for self-designing of a person, on the one hand, expanding the space of
identification, and on the other hand - narrowing the very identity by choosing the ways and forms of self-identification. This conditions
the emergence of polyidentity which leads to the instability of the socio-cultural space of the information society. Conclusions: the
problem of identification of a man in a changing world-view paradigm of the information society is relevant and requires at the
philosophical level the development of settings that help an individual to maintain his identity under the intense influence of information
flows. In the process of acquiring moral identity by a person in the information society, communication becomes of particular
importance.
Keywords: moral; identity; identification; information society; communication; information technologies; social institutions.
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Людина в інформаційному суспільстві: від моральної ідентифікації до моральної ідентичності
Мета: осмислити особливості феномену моральної ідентифікації людини в умовах інформаційного суспільства. Методи: весь комплекс філософських, загальнонаукових та специфічних методів, властивих філософським дослідженням, в їх взаємозв‘язку і взаємодоповнюваності. Методологія дослідження базується на принципах системного та структурнофункціонального аналізу. Наукова новизна: інформаційне суспільство є необмеженим простором для самоконструювання
особистості, з одного боку, розширюючи простір ідентифікації, а з іншого – звужуючи саму ідентичність за рахунок вибору способів і форм самоідентифікації. Це зумовлює появу поліідентичності, яка призводить до нестабільності соціокультурного простору інформаційного суспільства. Висновки: проблема ідентифікації людини в умовах мінливої світоглядної парадигми інформаційного суспільства є актуальною і вимагає вироблення на філософському рівні установок, які допомагають індивіду зберегти
свою тотожність під інтенсивним впливом інформаційних потоків. У процесі набуття людиною моральної ідентичності в інформаційному суспільстві особливого значення набуває комунікація.
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Человек в информационном обществе: от моральной идентификации до моральной идентичности
Цель: осмыслить особенности феномена нравственной идентификации человека в условиях информационного общества. Методы: весь комплекс философских, общенаучных и специальных методов, присущих философским исследованиям,
в их взаимосвязи и взаимодополняемости. Методология исследования базируется на принципах системного и структурнофункционального анализа. Научная новизна: информационное общество является неограниченным пространством для самоконструирования личности, с одной стороны, расширяя пространство идентификации, а с другой – сужая идентичность за счет
выбора способов и форм самоидентификации. Это обуславливает появление полиидентичности, которая приводит к нестабильности социокультурного пространства информационного общества. Выводы: проблема идентификации человека в условиях
меняющейся мировоззренческой парадигмы информационного общества является актуальной и требует выработки на философском уровне установок, которые помогают индивиду сохранить свою тождественность под интенсивным воздействием информационных потоков. В процессе приобретения человеком нравственной идентичности в информационном обществе особое значение приобретает коммуникация.
Ключевые слова: мораль; идентичность; идентификация; информационное общество; коммуникация; информационные технологии; социальные институты.

Introduction. The information society is the society in which intense ideological transformations take
place, where informatization becomes the main value, as well as the related crisis simulation and
virtualization that stimulate changes in the axiological priorities, relationships and communication of people.
At the same time, the very value of a human person is reduced due to the prevalence of the aspects of
utilitarianism and pragmatism, both in contacts, and in the information that a person has. In such conditions,
the problem of identification of a person, his/her worldview space and social being, the choice of moral and
life goals and means becomes of particular relevance. Under the influence of the growing process of
informatization of all aspects of the individual‘s life, there is a re-accentuation of the value, moral and spiritual
components of human worldview, transformation of traditional forms of communication, and complication of
the systemic connections of social subjects. As a result, the problem of identification, which is a multivectored philosophical phenomenon, which determines the special work of self-awareness and allows an
individual to determine his/her identity and social-personal area, appears in a new way.
The results of the scientific sources analysis indicate that the emergence of identitification and
identity issues is traditionally associated with psychological studies. In the forties of the last century,
E.Erickson offered in his conceptions the terms ―identity‖, ―crisis of identity‖. In the fifties various
interpretations of these concepts appeared. Further evolution of the problem of identity from the appearance
of the first germinal theoretical forms to the independent theoretical knowledge can be traced in the works of
the classics of foreign philosophy, psychology and sociology of W. James, Z. Freud, K. Young, J. Piaget,
E.Fromm, G. Mead, Ch. Cooley, E. Erickson, A. Maslow, R. Meili, J. Habermas, K. Horney and many other
researchers.
In modern scientific researches, experts pay attention to the various aspects of human existence in
the information society, affecting his/her moral identitification and identity. The problem of moral choice of a
person remains one of the leading in scientific studies of the present. Thus, the researchers G. Kahane,
J.Everett, B. Earp define the peculiarities of the utilitarian approach to the ethical problems, analyze the
correlation of utilitarian and moral factors in the process of man‘s making the fateful solutions [1]. In turn,
G.Greene studies the essence of moral cognition, its features and forms of expression. This author
emphasizes certain differences in the interpretation of moral norms in various cognitive and civilizational
systems [2], which respectively affects the moral identification and moral identity of an individual.
Instead, M. Barth, F. Yugert, M. Wutzler, and I. Fritsche emphasize the peculiarities of global identity
and the spread of absolute moral standards as two important factors of solidarity and realization of collective
actions. Scientists prove that the consequence of the global identity is the spread of general moral standards
that relate to inter-group solidarity and indirectly affect the nature of collective actions [3]. Accordingly, the
global identity is based on the opportunities provided by the information society, that facilitate the ―exchange‖
of moral values and patterns of behavior, both moral and immoral.
The researchers D. May, Y. Chang, R. Shao try to combine theoretical and practical aspects of moral
identification. In particular, they proposed a new form of moral identification, which directly affects the
understanding of business ethics. The problem of morality in this research is considered through the prism of
human behavior in a particular professional group, that is, the emphasis is made on the so-called ―practical
morality‖ [4].
A number of experts analyze the interrelation of moral identity with other types of identity - political,
legal, national, etc. Thus, from F. Turner-Zwinkels, M. van Zomeren and M. Postmes‘ point of view, moral
identity plays a significant role in shaping the political identity of a man. Moral individuality is correlated with
the political identity and involves the idea of self-restraint of a citizen both in politics and in manifestations of
party activity [5].
At the same time, the study of this problem suggests that, despite the solid existing theoretical basis
of the studied phenomena, their reflection in the conditions of the information society needs to be clarified
taking into account new information and technological processes.
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The purpose of the article is an attempt to comprehend some features of the phenomenon of moral
identification of a personality in the conditions of the information society.
Findings. The study of identification is not a similar to the study of identity. The latter includes the
acquisition of real qualities of a personality, and identification is a description of these qualities. Identity is the
result, that is, defending and protecting oneself; identification is adaptation, the process of constant choice,
adoption of norms, traditions, settings. Therefore, at each level of description of the identity comprehension
the identification process preceeds.
In philosophical studies, identification is understood as the supreme form of socialization, the way of
communication of a man with the social environment through ―the acts of tying and identifying oneself with
the collective entities of one‘s local civilization, culture, historical epoch. In this sense, identity manifests all
the main symbols of the inclusion of an individual into the community‖ [6, 37]. At the same time, moral
identification is the acquisition by a person of his moral ―Self‖, through the establishment and approval of
freedom and dignity. As a man lives in the world of tense ideological and social motivations, the process of
identification solves at one time a lot of problems of an individual, and through them – of the society itself: a
person finds existence which is identical with his/her spiritual essence; gets the opportunity to solve the
problem of loneliness and historical continuity. However, in the information society, acquiring identity is not
relevant to the community, but the desire to escape, to avoid social relations, which is connected with the
instability of a person as an element in the structure of society. Its main determinants are the processes of
individualization and personalization that arise as a result of the change of meaningful orientations, which
gives grounds for the formation of a self-deterministic subject who feels the need to ―find‖ himself and
establish new boundaries of his existence.
Internet services and technologies allow users of different beliefs, of different backgrounds and level
of education to establish contact with each other and unite in the communities. At the same time, in such an
environment, there are problems with the identification and anonymity of the users who challenge their ability
to understand their livelihoods (both private and professional) and dispose of it in a virtual environment
where the new rules appear. The emergence of the ―Internet of Things‖ also raises an important problem of
identity in the context of the relationship of ―man-machine.‖
In the information environment, a person faces several types of identity that are exposed to positive
and negative changes under the influence of information and communication technologies (ICTs). The main
of these are two types of identity: ipse-identity (self-perception) and idem-identity (more formal identity
depending on the context, environment and situation). Defenders of privacy and human rights emphasize,
above all, the threat of ipse-identity. Computers accumulate knowledge, create profiles, contributing to the
idem-identity of the user, who does not suspect about these profiles and how they affect his/her ipseidentity. It significantly affects the positive freedom of an individual, since the world with which he interacts
has already been chosen for him [7].
Modern developments of domestic researchers in the field of philosophy and law give grounds for
reasoning in favor of the creation of a new right, namely, the right to protection of identity. This right should
not be formulated as negative and should be aimed at protecting the ipse-identity itself.
The morally motivated approach is to enable the information society to strengthen ipse-identity as
the starting point for idem-identity. Such strengthening would stimulate responsibility, since then an individual
would be recognized, but not his profiles [8]. It should be considered that the key to this responsibility is data
protection, since a person must control the personal data in order to be able to act through his or her ipseidentity.
Information processes, forming an eclectic, fragmentary socio-cultural space, transform the
ideological paradigm, and at the same time, contribute to the development of creativity, while changing the
horizons of individual being, determine the information identity of man. Modern man acts as an active
personality, which manifests one‘s personal qualities in the process of symbolic consumption, one of the
ways of creating the so-called moral I-image [9-10]. The process of individualization is characterized by the
wish of man to be oneself and to have the opportunity of free choice, to position oneself in society in one‘s
own way and to form an individual social space, to bear responsibility for one‘s own life and to optimally
dispose of one‘s ethical, emotional, physical, experience, to be an independent person. In this connection
E.Trufanova notes, ―We see that the conditions of modern society offer a lot of possible identifications, each
of which allows a person to create a certain I-image. ... Crisis identity is expressed in the violation of the
connections between the various I-images, in the fact, that some I-images do not fit into the existing system,
and the reformation is required, the restructuring of I‖ [11, 21].
The paradox of the information society itself is also expressed in the different polar interpretations of
the phenomenon of ―isolation‖, which is one of the segments of identity: on the one hand, informatization of
society unites people, on the other hand, it transforms it into the society of total loneliness more and more
[12-14]. The peculiarities of the interaction of people in such a society are their superficial nature, since real
communication is superseded by unrealistic, virtual. Information communicativeness that provides the
availability of diverse information and the real disunity of people come into conflict, create the problems of
subjectivity, personal choice of information and its transformation into behavioral regulativa, exacerbate the
problem of deformation of universal values [11, 21].
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Information technologies serve to integrate the world in the global networks and at the same time
contribute to the destruction of communication ethnic, religious barriers. As a result of the formation of a
direct link of an individual with the source of information, there is an intensification of the process of
personalization, when a person becomes less dependent on the generally accepted, traditional thought in
the perception and interpretation of the information. The main factor in the process of personalization is the
blurring of social roles, the destruction of former identities, as a result of which, as G. Lipovetsky points out, a
man appears as ―a floating space that does not have either a permanent place or any guiding marks‖ [15,
99]. Growing in the information society, the process of individualization acts as the liberation of a man from
social preconditions. Society as a system that provides strong forms to the social identity is destroyed, and
the living space shapes the new forms of identity, new communities, the borders between which become
easily penetrative and mobile. In such conditions, human identity changes from the given into the task that a
man himself must decide. There appears a creative subject who, in the situation of destruction of the
previous grounds for self-categorization, constructs new social relations and his own identity.
The information society is an unlimited space for self-designing of a person, on the one hand,
expanding the space of identification, and, on the other hand, narrowing the very identity by choosing
increasingly narrower cultural lacunae for self-identification. The latter often leads to the fragmentation of
human self and the emergence of poly-identity, which sometimes acts as a norm, due to which the sociocultural space of the information society becomes unstable. This, in turn, leads to an increase in the lives of
people of various kinds of simulacres - the images of reality that replace reality itself, ―local cultures and
identities lose their roots and are replaced by symbols of the commodity world, taken from the advertising
and image design of multinational concerns. Being becomes a design, and besides everywhere. People are
what they buy (or can buy)‖ [16, 82]. Society absorbs the idea that the process of consumption, which is
currently continuing with the purchase of goods, is a natural algorithm of human life, and things are the
means of implementation and approval of human personality, which shows with this special creative
qualities. The satisfaction of individually mediated needs is accompanied by the emergence of new value
guideng marks, such as heartfullness, trust, sincerity. This aspect of individualization, according to a fair
observation by N. Sitkevich, ―relates to the wish of man to be himself, to act as the creator of various social
forms of activity, to receive the freedom of expression in accordance with his intentions, to dispose of his
personal emotional experience, to be identical to himself‖ [17, 47].
The simulation of social institutions, as it was repeatedly mentioned in the previous publications by
the author, serves as a factor and a symptom of degradation of society, which purchase the features, the
description of which leads us to use the notion of virtual reality and foresees the interaction of a man not with
the things, but with their images. A person of the information society is immersed in the virtual reality of
simulations, and increasingly perceives the world as a gaming environment, being aware of its
conventionality, the manageability of its parameters and the ability to exit from it. In Johann Huizinga‘s
conception, gaming is one of the main archetypes of human expression and interaction. He even introduced
into the social philosophy the term Homo ludens (a gaming person) [18]. Such person loses the individuality,
and only the role-identity is left, a person has a desire for absolute self-copying. That is why, Baudrillard calls
the socio-cultural space ―a photocopier of culture‖. He names cloning as an example of ―narcissistic
necrosis‖; in fact, it is the same photocopier, only a person photocopies oneself. At the same time,
interestingly, the masses ―are also a clone unit, which works from identical to identical, without resorting to
another‖ [19, 298]. Consequently, such a person is not capable of distinction, of the necessary for the real
identification ―identifying‖ with oneself.
Perhaps, identity is a product of the principle of simulation, under which all signs can be exchanged
for each other, but not be exchanged for anything real. ―Now all are separated and indifferent under the
power of television and the car, under the power of behavior patterns that are reflected in everything - in
media broadcasts or in planning cities. Everything is built in a row and everyone unknowingly identifies
oneself with skilfully positioned guided simulation models. All allow mutual substitution, as well as these
models. This is the era of individuals with a variable geometry, but the geometry of the code remains
unchanged and centralized. In fact, the form of social relations is shaped by a monopoly of code, defusingly
present in all tissues of the cities‖ [20, 157-158]. The ―surplus‖ of semblance characteristic of the
information society leads, as P. Kozlovsky wrote, to the destruction of the scene of known, the sphere of
expression, the full transparency and impersonality of the actors, that is, to the loss of ―Self‖ [21, 59].
The striving of a man to get out from the limits of his natural essence imposes an imprint on the
changes not only in the environment, but also in the purely human environment. In a new virtual space, a
person becomes a kind of a prism through which one or another reality, or an event series is viewed.
Therefore, in solving social problems aimed at the good of human existence, the direct participation of a
person oneself is necessary. Thus, J. Habermas emphasizes that the rotation of the worldview of the
information society contributes to changing the characteristics of identity, ―the understanding by a person of
one‘s self depends not only on how he/she describes him/herself, but also on the samples he/she observes.
Self-identity of I at the same time is determined by how people see themselves and what they would like to
see themselves‖ [22, 7]. Realizing oneself as the subject of activity, a person accepts the authorship of
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his/her social life and the moral responsibility for it. According to the established level of trust, a person takes
either an active or passive life position.
Communication plays an important role in gaining moral identity by a person in the information
society. It is in the process of interpersonal communication that he/she receives additional information about
oneself, and when comparing oneself with a number of other people, a person can understand oneself and
realize what he/she really is. J. Habermas notes that the identity of a person is formed through selfidentification, which received an intersubjective recognition. The basis of moral identity is self-identification,
that is, a look into one‘s inner world and finding oneself at any moment, therefore, the individual reflects
him/herself reluctantly to understand oneself [22-24].
Conclusions. In the information society, the values acquire a brightly expressed hedonistic and
utilitarian character. Information frameworks also limit the meaning of values, they are simplified and
narrowed. That is why, in comparison with the traditional system of moral values, which are certain
determinants of the process of identification, the moral values of the information society are inverted and
inversed. A person of the information society is less burdened with the load of the formed and historically
determined stereotypes; he/she has more mobile responses and the ability to manipulate any strata of
information. One can say that he/she acquires a new abstract form of one‘s own existence.
Thus, the problem of identifying a person in a changing world-view paradigm of the information
society is relevant and requires at the philosophical level the development of settings that help an individual
to save the own identity under the intense influence of information flows.
In this regard, given the extraordinary importance and urgency, the issues of moral identification of a
person in the information society should be considered rather promising for further research both in the field
of separate sciences (sociology, psychology, conflictology), and at the level of philosophical generalization.
In addition, the stated problem should be taken into account in a broader view in the practical sphere: in the
sphere of education (state level), in the activities of local authorities (local level), etc.
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MULTILEVEL CHARACTERISTICS OF ARTISTIC AND PEDAGOGICAL COMMUNICATION
OF THE STUDENT THEATRE PARTICIPANTS
The purpose of the article. The research substantiates scientifically the expediency of using in the system of professional
training of future teachers such forms of theatre pedagogy as a student theatre, aesthetic by its nature, which artistic and creative activity is aimed at the formation of a socially significant and unique personality of the teacher. It has been proved that professional training of
specialists will be more productive and effective, providing multi-level artistic and pedagogical communication to the students, which is
realized within the activity of the student theatre. Methodology of the research is based on the position of the philosophical and aesthetic theory about the role of theatre art; the concept of professional development, self-development of the scenic and pedagogical
action of the individual; understanding the essence of multi-level artistic and pedagogical communication of subjects of artistic and creative activity. The scientific novelty is that: 1) the concept of ―student theatre‖, which is considered as a form of artistic and pedagogical
activity aimed at personal development, self-development, improvement of creative abilities of future teachers and their professional
self-sufficiency through means of multilevel artistic and pedagogical communication in system of higher pedagogical education was
introduced for the first time to the thesaurus of the theory and practice of professional pedagogical preparation of; 2) the level of artistic
and pedagogical communication was characterized. Conclusions. Managing the multi-level artistic and pedagogical communication of
the student theatre, the future teacher acquires the knowledge, qualities and skills that are necessary for the implementation of his general pedagogical activity, based on which communication is a function – a functional communicative component that encompasses the
interaction of the teacher with the students, students in the aspect of achieving general pedagogical aims, ensuring the effectiveness of
future pedagogical practice.
Key words: future teacher; professional training; theatre pedagogy; professional-pedagogical communication; student theatre; multilevel art-pedagogical communication.
Лимаренко Лідія Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри культурології Херсонського державного університету
Характеристика багаторівневої художньо-педагогічної комунікації учасників студентського театру
Мета роботи. У дослідженні науково обґрунтовано доцільність використання у системі професійної підготовки майбутніх педагогів такої форми театральної педагогіки як студентський театр, естетичний за своєю природою, художньо-творча
діяльність якого спрямована на формування соціально значущої та неповторної особистості педагога. Доведено, що професійна підготовка фахівців буде більш ефективною й результативною за умови опанування студентами багаторівневою художньо-педагогічною комунікацією, яка реалізовується в діяльності студентського театру. Методологія дослідження ґрунтується на положенні філософсько-естетичної теорії про роль мистецтва театру; концепті професійного розвитку, саморозвитку
сценічно-педагогічної дії особистості; розумінні сутності багаторівневої художньо-педагогічної комунікації суб‘єктів художньотворчої діяльності. Наукова новизна полягає в тому, що: 1) вперше уведено до тезаурусу теорії і практики професійної педагогічної підготовки поняття «студентський театр», яке розглянуто як форму мистецько-педагогічної діяльності, спрямовану на
особистісний розвиток, саморозвиток, удосконалення творчих здібностей майбутніх педагогів і їхню професійну самодостатність
засобами багаторівневої художньо-педагогічної комунікації в системі вищої педагогічної освіти; 2) охарактеризовано рівні художньо-педагогічної комунікації. Висновок. Опановуючи багаторівневу художньо-педагогічну комунікацію студентського театру,
майбутній педагог набуває знання, уміння й навички, які є необхідними для здійснення його загальнопедагогічної діяльності, в
основу якої покладено комунікацію – функціональний комунікативний компонент, що охоплює взаємодію педагога зі студентами,
учнями в аспекті досягнення загальнопедагогічних цілей, забезпечення ефективності майбутньої педагогічної практики.
Ключові слова: майбутній педагог; професійна підготовка; театральна педагогіка; професійно-педагогічна комунікація; студентський театр; багаторівнева художньо-педагогічна комунікація.
Лимаренко Лидия Ивановна, доктор педагогических наук, заведующая кафедрой культурологии Херсонского государственного университета
Характеристика многоуровневой художественно-педагогической коммуникации участников студенческого театра
Цель работы. В исследовании научно обоснована целесообразность использования в системе профессиональной
подготовки будущих педагогов такой формы театральной педагогики как студенческий театр, эстетический по своей природе,
художественно-творческая деятельность, которого направлена на формирование социально значимой и неповторимой личности педагога. Доказано, что профессиональная подготовка специалистов будет более эффективной и результативной при
условии освоения студентами многоуровневой художественно-педагогической коммуникацией, которая реализуется в деятельности студенческого театра. Методология исследования основывается на положении философско-эстетической теории о роли
искусства театра; концепте профессионального развития, саморазвития сценически-педагогического воздействия личности;
понимании сущности многоуровневой художественно-педагогической коммуникации субъектов художественно-творческой деятельности. Научная новизна заключается в том, что: 1) впервые введено в тезаурус теории и практики профессиональной
педагогической подготовки понятия «студенческий театр», которое рассмотрено как форму художественно-педагогической
деятельности, направленной на личностное развитие, саморазвитие, совершенствование творческих способностей будущих
педагогов и их профессиональную самодостаточность средствами многоуровневой художественно-педагогической коммуникации в системе высшего педагогического образования; 2) охарактеризованы уровни художественно-педагогической коммуникации. Вывод. Осваивая многоуровневую художественно-педагогическую коммуникацию студенческого театра, будущий педагог
приобретает знания, умения и навыки, необходимые для осуществления его общепедагогической деятельности, в основу которой положено коммуникацию – функциональный коммуникативный компонент, который охватывает взаимодействие педагога
со студентами, учащимися в аспекте достижения общепедагогических целей, обеспечения эффективности будущей педагогической практики.
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Statement and substantiation of the relevance of the problem. The need to improve the content of
the training of future teachers, the effective introduction of innovative methods, technologies aimed at the
development and self-development of the personality and professional qualities of the student, his culture of
thinking and feelings, and the acquisition of communicative and aesthetic experience in the educational process of higher educational institutions of Ukraine have been and remain relevant. It makes no sense to prove
that the competitiveness of a teacher in the home and world educational market depends on the high level of
professionalism of a specialist, his mobility and culture, spiritual and communicative interaction.
Today, as never before, due to the large reduction of classroom hours in the curricula of higher educational institutions, the priority is given to the independent work of students. Therefore, in the system of professional and pedagogical training, an arsenal of advanced technologies, forms, and methods of theatre
pedagogy is increasingly being used in order to acquire student material through specific actions. And the
important role, in the context of this problem, is played by creative teams, communicative in their nature of
the activity.
Analysis of recent researches and publications. The main directions of the use of various types of art
in the pedagogical process are revealed in the research works of G. Lokareva [7], O. Otich [9], T. StratanArtishkova [10] and others.
G. Lokareva studies the actual problems of preparing the future teacher, analyses the content and
functions of art, examines the functional potential of the information system of works of art as a perception of
artistic and aesthetic information [7]. O. Otich highlights the historical experience of using artistic forms of
future teacher training in the framework of the organizational and methodical system of developing their
creative personality by means of art [9]. T. Stratan-Artishkova finds out the state of development of the problem of creative and performing training of future teachers of musical art in pedagogical theory and practice,
reveals the importance of different types of art in the formation of author's ability [10].
Scientists such as I. Zyazyun [4], O. Lavrinenko [5], V. Mozgovy [8] observe the possibilities of using
theater art and the basics of theatrical pedagogy in the training of future teachers.
Academician I. Zyazyun justified the methodological principles of using theatrical art in the preparation and formation of the personality of the teacher-master of pedagogical action. The scientist has summarized the progress of the synthesis of theatrical art and pedagogical skills. It is proved that at the present
stage of the development of high school theatre pedagogy, its forms, methods, due to the unique and inexhaustible possibilities of the art of the theatre, is of particular importance in the professional training of teachers [4]. O. Lavrinenko explored the problem of using the elements of theatre pedagogy in the educational
space with the aim of improving pedagogical techniques. The scientist emphasizes the importance of mastering the course of practical pedagogical art by future teachers, referring to the legacy of K. Stanislavsky
and making a parallel between the theatrical and pedagogical action [5]. V. Mozgovy, substantiates the
methodology, conceptual foundations and methodology of preparing future teachers for directing pedagogical action, introduces the basics of acting and directing activities into pedagogical practice, using the methods of theatre pedagogy [8].
The purpose of the article is to determine and characterize the levels of artistic and pedagogical
communication of participants of the student theatre in the system of professional training of future teachers.
Presentation of the main research material. In our opinion, the student theatre as a integral and specific form of students' artistic and pedagogical activity is one of the ways to implement an activity-oriented
paradigm in the domestic pedagogical education, the implementation of which ensures the formation of the
individual not only the informational content of the subjects of study, but also the knowledge that opens to
the subject within the limits of their practical mastery. It should be noted that we consider the student theatre
as a form of artistic and pedagogical activity focused on personal development, self-development, and improvement of creative abilities of future teachers, the formation of professional self-sufficiency by means of
multilevel artistic and pedagogical communication in the system of higher pedagogical education.
The twentieth century was marked by studies of various aspects of the problem of communication. In
the context of our research, the position of S. Goncharenko regarding the interpretation of communication as
―... features of the personality, the ability to communicate with other people, sociability‖ is significant [2, 233].
The scientist emphasizes that this feature is formed in the process of life and human activity in a social
group. S. Fedorenko notes that ―Communication has been clearly identified as a critical factor in educating
undergraduates as active broad-minded citizens of the 21st century‖ [12, 73]. The analysis of the essence of
the definition of ―communication‖ makes it possible to conclude that communication is now used and understood in two ways: first, the way of communication, the connection with one another; the second is communication, the transfer of information from person (group) to person (group); a specific form of their interaction
in the process of life through language and other signaling forms of communication.
Thus, the notion of ―communication‖ entered organically into the categorical apparatus of scientific
research in pedagogy. And this is logical because the teacher, as a subject of pedagogical communication,
should be a highly educated communicator who professionally organizes not only his own communicative

115

Культурологія

Lymarenko L.

activities but also his pupils. Studying the phenomenon of professional and pedagogical communication, we
draw attention to the aspect of using the communicative artistic potential of classical and contemporary
works, which find a bright incarnation in the activities of the student theatre, where the dramatic works themselves, their verbal interaction, which obeys the laws of artistic logic, is the basis of its functioning. Mastering
the students of theatre by communicating an artistic work (intonation diversity, logic, and rhythm) contributes
to the formation of pedagogical communication.
The peculiarities of the interaction between the teacher-director (director) and the participants of the
student theatre (future teachers), due to the specifics of theatrical art, require them to master the multilevel
artistic and pedagogical communication, which is considered by us in two conceptual meanings: artistic (the
form of a dramatic transfer of events and phenomena to the stage, interpersonal relations of people in the
context of a particular life situation); pedagogical (the way of organizing the interaction of a teacher and a
student in situations of pedagogical communication).
It is important to emphasize that in the student theatre, as well as in the professional basis of the
play, there is a literary work in the form of a play – a drama that is interpreted from the time of antiquity as an
action image. The theatre gives the artistic product stage life not through the story, but through action. The
most important artistic means of expressiveness introduced into the drama theatre is the word (verbal action), the text through which the communication takes place – ―... the interconnected process of play and
contemplation, the interaction of performers, spectators, and space‖ [1, 162]. Communicative activity on the
stage of the theatre is in the form of a prolonged statement (monologue), occurs as a conversation with a
partner (dialogue), addressed to the spectator or sounds like the reasoning of the character, his ―internal
monologue‖, that is, the exchange of information.
However, in artistic communication, as noted by Irzhi Kulka (2014), ―... we communicate not only in
order to communicate but also to empathize‖ [3, 308]. Therefore, it is logical that communication with the
help of art, the Czech scholar (Irzhi Kulka, 2014) understands as ―... the unity of the message and the division of something with one another‖ [3, 248]. As for the artistic communication of the art of the theatre, it is a
meeting, dialogue, verbal action, interaction not only between those who are on the stage, but also by the
audience, due to which the transfer, assimilation, co-creation as an artistic and aesthetic act, the sympathy
of the artistic information as emotionally-aesthetic, psycho-energetic act of understanding the work of art. In
connection with this, Małgorzata Sugiera emphasizes that in the theatre, it is happening the direct communication by means of emotion and psychic impulses [11, 294]. Confirmation of this idea is found in
G. Locareva, who, studying the socio-pedagogical aspect of the perception of the artistic and informational
system of the work of art, emphasizes the importance of co-creation as an artistic and aesthetic act, on empathy as an emotional aesthetic, psycho-energetic act during the perception of art. The scientist argues that
in the process of stable practice of perception of art and such types of information (cognitive, intellectual,
psychological, aesthetic, emotional-sensual, artistic, psychoenergetic, moral-ethical, personal-authorial,
pragmatic), which determine the meaning and depth of empathy, occurs the influence of the artistic and informational system of the product on the consciousness of the individual, on the emotional and sensory
sphere, empathy [7, 18–25]. We consider it necessary to note that all this works on the deep understanding
of the work of art as artistic information, the acquisition of the experience of speech communication, which is
further implemented by the participants of the student theatre, not only in artistic and creative activity but also
in pedagogical practice.
Thus, the theatre, and thus dramatization as a combination of actions, reflecting in a dramatic form
the contradictions and conflicts of human life, in the educational process is an instrument for organizing student's role behaviour in real life and gaming situations, aimed at solving communicative and conflict situations through creative personal acceptance positions and relationships that contribute to expanding the experience of communicative activities.
We consider multilevel artistic and pedagogical communication of participants of the student theatre
based on dialogical communication as a sequential mastering of pedagogical roles (Figure 1) [6, 211]:
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Spectator – student-future teacher

Art critic –
future teacher
(participant of student theatre)

Subjects of artistic
and pedagogical
communication of
student theatre

Actor – future
teacher (participant of student
theatre)

Director – the future teacher (participant of
the student theatre)

Figure 1. Multilevel artistic and pedagogical communication of student theatre
The logic of consistently mastering pedagogical roles by the subjects of the artistic and pedagogical
communication of the student theatre, allows us to determine the names of the levels and give them a description.
1-st level – ―Contemplative-orientated‖, when a student of a higher education institution is a spectator. While viewing a theatrical performance, he (the viewer) sees on the stage students who embody the intentions of the playwright, director, choreographer, musician, scenographer, and others like that. Contemplation, empathy, the analysis of the action and level of mastery of the actor-future teacher helps to create a
desire for the student-viewer to engage in artistic and creative activities for improving his pedagogical skill,
that is, there is a motivation for taking classes in a student theatre. Motivation becomes an active subject of
personal development of a future teacher in a student theatre.
2-nd level – ―Creative-Performing‖, in which the student master the basic creative elements of performing skills. A student after watching a theatrical performance starts attending classes at a student theatre.
In the process of classes ―at the table‖ with the teacher-teacher, he acquires knowledge about the specifics
of the theatre as a synthetic type of art, combining the word, music, choreography, painting, etc.
In practical classes, students of theatre, thanks to theatrical training technologies, master the basic
creative elements of performing skills, namely:
– the art of speech (assimilation of knowledge of the basic laws of technology and speech logic, the
formation of practical communicative skills on the material different in genre and style of dramatic forms);
– the basis of the actor‘s skill (acquisition of knowledge of the laws of acting, practical mastering of
the elements of actor‘s mastery, mastering of the internal and external techniques of the actor, manifested in
the process of stage interaction, communication with the partner and pedagogical communication with the
students);
– the stage movement (obtaining knowledge on the theory of stage movement and basic laws of the
methodology of managing his body, the formation of skills and skills of mastering his psychophysiology and
plastic expression, which gives the future teacher the internal and external freedom, confident and logical
behaviour, as well as contributes to the improvement of pedagogical techniques);
– directing (mastering the laws of the organization of the stage space, mensencation, forming directing skills, the skills of staging various theatrical forms, which in the future will contribute to the development
of pedagogical skills to build the direction of the lesson and apply in the educational process, educational
work methods and techniques of theatrical pedagogy).
It should be noted that at this level of communication are also acquired certain knowledge of art,
skills and skills with: dramaturgy (mastering of its basic laws: drama as an act, interaction, struggle, development of conflict, orientation in dramatic design: composition, dialogue, monologue, replicas, characters of
characters, author‘s language, motivation of dramatic events and classification of genres); music (acquaint-
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ance with the sound specificity of her language, styles, genres, means of expressiveness (tempo rhythm,
dynamics, agogy, etc.), understanding of the emotional-figurative content and the appropriate selection of
musical material to the dramatic work); choreography (comprehension of the originality of its plastic language, stylistic diversity and dance forms, national colour and polyfunctionality, dramaturgy of the choreographic number); fine arts (the mastering of its specific visual means, the development of spatial and colour
vision, the ability to navigate in the ―proposed circumstances‖, styles and epochs).
At the same time, the students‘ attention is directed at mastering the principles of interaction between these types of art in the theatre. Here, communication takes place at the level of one student with another while performing creative exercises and communicating with different arts. In the future, the student
becomes an active creator himself and at the same time – an artistic image of a dramatic work, while he acquires a certain aesthetic experience, as well as forms his own psychoanalysis. Gradually, the student develops the skills for independent creative, performing and directing of the teacher.
3-rd level – ―Artistic-activity‖, when the future teacher becomes not only an actor but also the director-organizer of the stage action of the figurative reproduction of reality, the playwright in the construction of
the line of the behavior of characters-actors, etc. That is, in the process of creating a holistic image of the
play, he uses all the previous levels of communication: with the playwright, with the actors (verbal and nonverbal interaction), with the musician, choreographer, artist, make-up artist (mastering the makeup language,
which helps to shape his image in the future), from the viewer (giving him his aesthetic experience and motivating him to achieve or aspiration for a high professional level and the desire to engage in a student theatre). The director through the action of the actor‘s dialogue talks with the spectator, which is the highest level
of communication. Here there is a direct interaction and mutual influence of the director on the actor, the actor on the viewer, the actor, and the director. It is in this stage interaction that creates the conditions for the
personal and professional growth of the future teacher as an active subject of artistic and pedagogical communication in the student's theatre.
It should be noted that at this stage of artistic and pedagogical communication, all of the abovementioned levels co-ordinate with each other, complementing and perfecting each other.
The 4-th level – ―Art Studies‖, coordinate when a participant of a student theatre professionally embodies acquired knowledge and skills, becomes not only an actor, director-organizer but also a teacher-art
critic, manifested in communication with a partner and pedagogical communication, actions with students. At
this level of communication, art knowledge, skills and abilities in drama, actor‘s skill, stage music, directing,
music, choreography, fine arts are embodied not only in the organization of the stage space, the staging of
various theatrical forms but also in the ability to build a directing lesson, apply in educational process methods and techniques of theatrical pedagogy in the subject-subject interaction.
Conclusion. Summarizing the foregoing, we note that during the multi-level artistic and pedagogical
communication in the student theatre there is a process of accumulation and transference of professional
knowledge, skills of future educators and the development of professionally significant qualities of the subject
of the artistic and pedagogical process.
The scientific novelty is that: 1) the concept of ―student theatre‖, which is considered as a form of artistic and pedagogical activity aimed at personal development, self-development, improvement of creative
abilities of future teachers and their professional self-sufficiency through means of multilevel artistic and
pedagogical communication in system of higher pedagogical education was introduced for the first time to
the thesaurus of the theory and practice of professional pedagogical preparation of; 2) the level of artistic
and pedagogical communication was characterized.
In the context of the problem of our research, further scientific research envisaged the definition and
substantiation of the criteria of multi-level artistic and pedagogical communication of the participants of the
student theatre. Determination of criteria and levels of mastering of multilevel art-pedagogical communication
by future teachers provided a study with appropriate diagnostic tools that within this experiment allowed to
check the effectiveness of the proposed polyfunctional model of student theatre activity in the system of professional training of future teachers.
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CULTUROLOGICAL ASPECT OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE
The purpose of the article is to identify and substantiate the necessity of humanitarian education in higher education, and to
increase the role of culture in the system of higher education. Methodological basis of the research is the use of both general scientific
and sociological methods.The theoretical and methodological basis of the article is the system of general scientific and special methods,
namely:historical-logical method – to study the evolution of thought regarding the definition of the cultural aspect of education;
theoretical generalization – to determine the functions of culture; systematization – to streamline approaches to cultural interpretations in
education.General scientific methods of systematization and generalization, the method of comparative analysis allowed to assess the
impact of culture on the higher education system. The scientific novelty lies in substantiating the necessity of expanding the cultural
aspect of the higher educationsystem, taking into account the current trends in the development of the country's economy and the
requirements of society. Conclusions Today, the development of the higher education system of Ukraine takes place against the
backdrop of spiritual devastation; for the revival of the cultural component of education today, it is necessary to re-emphasize higher
education on the cultural development of the student's personality, the formation of cultural values of his education, the development of
not just a literate person, but harmoniously and comprehensively developed, broad-minded, spiritually-cultural enlightened personality.
In order to maximize the use of the positive potential of modern trends in the development of education and overcoming their negative
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effects necessary, in our opinion, there are a number of activities implemented, in particular:increasing the culturalization of the higher
education system, raising the education level of society, decentralization of the higher education system, gradual restructuring and optimization of specialists training with the obligatory involvement of employers in order to bring the higher education system to the real
needs of the national economy; development of the education system to long-life learning;increasing attention to the social sciences
block of higher education and issues of university self-governance, which largely depends on the future participation of young people in
socio-political life;purposeful educational work aimed at informing parents and entrants interested in the public about the value of certain
specialties in the domestic and international labor market.
Keywords: humanitarization; culture; higher education; labor market; culturalization of education.
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ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури»; Прусов Дмитро
Едуардович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, доцент, завідувач кафедри управління територіями
ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури»
Культурологічний аспект вищої освіти України
Мета статті – полягає у визначені та обґрунтуванні необхідності гуманітаризації вищої освіти, підвищення ролі культури у системі вищої освіти. Методологічною основою дослідження є використання як загальнонаукових так і соціологічних методів. Теоретичним і методичним підґрунтям роботи є система загальнонаукових і спеціальних методів, а саме: історикологічний метод – для дослідження еволюції економічної думки щодо визначення культурного аспекту освіти; теоретичного узагальнення – для визначення функцій культури; систематизації – для упорядкування підходів до трактувань культури в освіти.
Загальнонаукові методи систематизації та узагальнення, метод порівняльного аналізу дозволили здійсни оцінку впливу культури на систему вищої освіти. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні необхідності розширення культурологічного аспекту
системи вищої освіти з урахуванням сучасних тенденцій розвитку економіки країни та вимог суспільства. Висновки Розвиток
системи вищої освіти України сьогодні відбувається на фоні духовної спустошеності, для відродження культурної складової
освіти сьогодні необхідно переакцентувати вищу освіту на культурний розвиток особистості студента, формування в нього культурних цінностей освіти, розвитку не просто письменної людини, а гармонійно і всебічно розвиненої, широкомислячої, духовнокультурної освіченої особистості. З метою максимального використання позитивного потенціалу сучасних тенденцій у розвитку
освіти та подолання їх негативних наслідків необхідною, на наш погляд, є реалізація низки заходів, зокрема: підвищення культуризації системи вищої освіти, підвищення рівня освіти в суспільстві, децентралізація системи вищої освіти, поступова реструктуризація й оптимізація підготовки спеціалістів з обов‘язковим залученням роботодавців з метою приведення системи вищої
освіти у відповідність до реальних потреб національної економіки; розвиток системи освіти протягом життя; підвищення уваги
до суспільствознавчого блоку вищої освіти та питань університетського самоврядування, від чого значною мірою залежить майбутня участь молодих людей у суспільно-політичному житті; цілеспрямована просвітницька робота з метою об‘єктивного інформування батьків і абітурієнтів, зацікавленої громадськості щодо цінності тих чи інших спеціальностей на вітчизняному і міжнародному ринку праці.
Ключові слова: гуманітаризація; культура; вища освіта; ринок праці; культуризація освіти.
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кафедрой управления территориями, ОСП «Институт инновационного образования Киевского национального университета строительства и архитектуры»
Культурологический аспект высшего образования Украины
Цель статьи заключается в определении и обосновании необходимости гуманитаризации высшего образования, повышении роли культуры в системе высшего образования. Методологической основой исследования является использование
как общенаучных, так и социологических методов. Теоретической и методической основой работы является система общенаучных и специальных методов, а именно: историко-логический метод – для исследования эволюции мысли по определению
культурного аспекта образования; теоретическое обобщение– для определения функций культуры; систематизация– для упорядочения подходов к трактовок культуры в образовании. Общенаучные методы систематизации и обобщения, метод сравнительного анализа позволили провести оценку влияния культуры на систему высшего образования. Научная новизна заключается в обосновании необходимости расширения культурологического аспекта системы высшего образования с учетом
современных тенденций развития экономики страны и требований общества. Выводы. Развитие системы высшего образования Украины сегодня происходит на фоне духовной опустошенности, для возрождения культурной составляющей образования
сегодня необходимо переакцентировать высшее образование на культурное развитие личности студента, формирование у
него культурных ценностей образования, развития не просто грамотного человека, а гармонично и всесторонне развитой, широкомыслящей, духовно-культурной образованной личности. С целью максимального использования позитивного потенциала
современных тенденций в развитии образования и преодоления их негативных последствий необходимым, на наш взгляд,
является реализация ряда мероприятий, в частности: повышение культуризации системы высшего образования, повышение
уровня образования в обществе, децентрализация системы высшего образования, постепенная реструктуризация и оптимизация подготовки специалистов с обязательным привлечением работодателей с целью приведения системы высшего образования в соответствие с реальными потребностями национальной экономики; развитие системы образования в течение жизни;
повышение внимания к обществоведческому блоку высшего образования и вопросам университетского самоуправления, от
чего во многом зависит будущее участие молодых людей в общественно-политической жизни; целенаправленная просветительская работа с целью объективного информирования родителей и абитуриентов, заинтересованной общественности относительно ценности тех или иных специальностей на отечественном и международном рынке труда.
Ключевые слова: гуманитаризация; культура; высшее образование; рынок труда; культуризации образования.

Formulation of the problem. The polemic that has existed in recent years among high school students about the need for humanitarian education, the increasing role of the cultural aspect of education and
the increasing influence of patriotic education, proves the existence of several points of view on this problem.
Today's system of higher education in modern conditions, unfortunately, does not fully meet the requirements of time, this is a rather serious problem, since higher education in modern conditions is one of the
main factors in the growth of the human capital quality, the generator of new ideas, the key to the dynamic
development of the economy and society in as a whole. There is a need to reform the education system,
because for Ukrainian higher education the updating should be a priority in order to truly fulfill the important
tasks assigned to it taking into account the actual world trends in the development of education in the broad
socio-economic context.
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Modernization of higher education in Ukraine requires to overcome a number of problems, among
which the following, in our opinion, are relevant: the mismatch of the structure of training specialists to the
real needs of the economy, the reduction of the education quality, corruption in the higher education system,
separation from the demands of employers, slow pace of integration into European and World intellectual
space. But one of the most important problems, which is hardly investigated in the scientific literature, is the
humanization of higher education and the need to introduce a cultural dimension into the system of higher
education. We consider the cultural aspect not only from the point of view of increasing the students'
knowledge about the culture of Ukraine, and its history, but also as an increase in national self-knowledge,
patriotic education, improvement of the cultural development of young people, instilling world cultural values,
and increasing the possibility of adapting youth to the world's space.
Analysis of recent researches and publications. The negative influence on the development of the
system of higher education in recent years is dehumanization of all aspects of society, devaluation of
universal values, the substitution of true values by mass culture anti-values, the strengthening of the
individualization process, the dominance of market relations, which led to an aggravation of the spiritual
crisis of personality. It leads to the fact that some of the youth gradually degrades spiritually and culturally,
lose their individuality, the thirst for self-improvement and the development of their own potential. In recent
years, education has increasingly been seen as a product of high market value; a means of a promising
competitive position in the labor market and only then as a means of gaining knowledge.
That is why today there is an urgent need for the restructuring of higher education to the cultural
development of the student's personality, the formation of his cultural values of education. The problem of
formation of cultural values in the system of higher education is multidimensional. Theoretical foundations of
the study of universal values and certain aspects of studying the spiritual and cultural values of education
were developed by domestic and foreign scientists – S. Anisimov, M. Berdyaev, G. Vihlytsov, B. Gershunsky,
A. Drobnitsky, A. Zdravomyslov, M. Kagan, A. Losev, M. Mamardashvili, G. Rickert, V. Rosen, V. Tugarinov,
M. Scheler et al.; psychologists – B. Ananiev, I. Bech, A. Bodalev, L. Vygotsky, D. Leontiev, A. Leontiev,
V.Myasishchev, S. Rubinstein, M. Yannickiy; educators – B. Bim-Bad, E. Bondarevskaya, I. Zyazyun,
Yu.Pelech, P. Podkassisty, A. Petrovsky, V. Slastonin and others.
Purpose of the article. The purpose of the paper is to identify and justify the need for humanization of
higher education, and to enhance the role of culture in the higher education system.
Presentation of the main research materials. The assessment analysis of the modern system of
higher education in Ukraine indicates a significant expansion of the concept of education as such; this
tendency has started in Ukraine since the mid-1990s, and includes both an increase in the number of higher
educational institutions and a rapid increase in the total number of students and graduates of higher
education institutions. We do not think that it is possible to talk about the negative effects of rapid expansion
of the higher education system, but this tendency can lead to negative consequences. According to
statistics, about 85% of graduates of Ukrainian secondary schools enter university immediately upon
graduation. At the same time, in recent years, the lack of specialists in the labor specialties, in particular in
the metallurgical, machine-building, chemical industries, and civil engineering and construction, is particularly
acute. The indicated rate of admission of graduates of Ukrainian secondary schools to higher educational
institutions is very high by the world standards. For comparison: in 2012, about 66% of high school graduates entered the university [1]. At the same time, according to another important indicator of the development
of the higher education system, namely the share of people with higher education, Ukraine is not among the
unconditional leaders.
According to a survey among OECD countries (the Organisation for Economic Co-operation and Development brings together 34 countries of the world, most of them high-income countries and a high human
development index), the top ten countries with the highest share of people with higher education are Canada
(51%), Israel (46%), Japan (45%), the United States (42%), New Zealand (41%), South Korea (40%), the
United Kingdom (38%), Finland (38%), Australia (38%), Ireland (37%) [2]. By the sum of the indicators of the
shares of persons with full (22.7%) and incomplete higher education (20.5%) [3], it can be argued that the
actual corresponding indicator for Ukraine is about 35%, given that among the number of persons with incomplete higher education also includes those, who have not received full higher education or will not receive it in the future. According to the international indicator of the level of engagement in higher education
(Gross Enrollment Ratio - the percentage of persons receiving higher education, regardless of their age, of
the total number of persons, who are typical for higher education), Ukraine occupies one of the leading places among the countries of Central and Eastern Europe (73%). At the same time, our country in terms of involvement in higher education lags behind countries such as Finland (93%), the USA (82%), Sweden (79%)
and Norway (78%), which also have significantly higher level of total social-economic development [4].
As in many European countries, including Ukraine, higher education has already evolved with a
certain privilege on the social standard, the role of higher education in the cultural-educational direction is
increasing, this applies not only to the study of the cultural aspects of the history of Ukraine, the development
of patriotism, but also to the increase culture of the population, creation of cultural tendencies of youth [5].
Mass high education, despite all its weaknesses and negative consequences, is increasingly becoming a
social reality such as writing or access to telephony or the Internet, and therefore it is not necessary to justify
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the need to reduce the system of higher education, and to find mechanisms for its more effective use in the
interests of raising the cultural level of the population. Unfortunately, the situation with the mass of higher
education leads to the decline in the cultural level of students, education is no longer an elite product for a
particular population, so there is a need to increase the cultural component of the higher education system.
The most negative effect of the increase in the mass of higher education, in our opinion, is the impairment of
the diploma of higher education, the inflation of the qualifications obtained. The more people have higher
education diplomas, the more acute is the competition for jobs that require such a diploma. In the absence
of growth or reduction of the number of workplaces, qualification requirements naturally increase, which
leads to further strengthening of the requirements for educational qualifications and personal qualities of
specialists will already be an additional competitive advantage in the labor market. The situation is even
more acute in the context of the inadequate link between the structure of training specialists in higher educational institutions and the real needs of the economy, which is an outdated problem of Ukraine. In this regard, the need to align the employers‘ requirements to the specialists with those that taught at universities is
very important.
Today, a significant number of parents and university entrants, both in Ukraine and abroad, give the
current higher education the social value inherent to it in the previous era, thus contributing to the further
growth of the mass character of higher education, overstating expectations of its results. These high social
expectations also have a tendency to inflation: higher education, as a result of masscharacter, is transformed
from a preference to a standard that is already not as positive as a negative one – the absence of higher
education gives a certain advantage, but a significant disadvantage is its absence. In public opinion there is
an idea of the critical need for "professionalism", not necessarily embodied in certain knowledge and skills,
but necessarily formally confirmed by the diploma of higher education of the "established standard". Higher
education or scientific degree becomes an attribute of social status, the weight of the symbolic (in contrast to
the real – specific knowledge, skills and abilities) of the component increases. [6]. That is why the role of
culture in the system of higher education increases. To the main cultural values of education we include:
 Human development as an individual;
 Obtaining knowledge and experience, professional skills, competence in all spheres of science;
 The ability to develop spiritually and culturally;
 The desire to self-development of the individual and the disclosure of his abilities and selfeducation;
 Focus on the upbringing of love, respect, compassion, heartfelt, friendly attitude towards people,
love for their homeland and traditions;
 Form in young people good manners, honesty, kindness, and ability to behave in society.
An important potential socio-political consequence of mass character of education is the increase in
the social expectations of young people, who seeks a better quality of life and, at the same time, ready to
make personal efforts in professional activities and take active and responsible participation in the political
life of the state and in the processes of its renewal.
Conclusions. Today, the development of the higher education system of Ukraine takes place against
the backdrop of spiritual devastation; for the revival of the cultural component of education today, it is
necessary to re-emphasize higher education on the cultural development of the student's personality, the
formation of cultural values of his education, the development of not just a literate person, but harmoniously
and comprehensively developed, broad-minded, spiritually-cultural enlightened personality. In order to
maximize the use of the positive potential of modern trends in the development of education and overcoming
their negative effects necessary, in our opinion, there are a number of activities implemented, in particular:
increasing the culturalization of the higher education system, raising the education level of society,
decentralization of the higher education system, gradual restructuring and optimization of specialists training
with the obligatory involvement of employers in order to bring the higher education system into the real
needs of the national economy; development of the education system to long-life learning; increasing
attention to the social sciences block of higher education and issues of university self-governance, which
largely depends on the future participation of young people in socio-political life; purposeful educational
work aimed at informing parents and entrants interested in the public about the value of certain specialties in
the domestic and international labor market.
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ДОВІДКОВОГО
КОНСОЛІДОВАНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ
Мета роботи: описати основні принципи пошуку, консолідації та впорядкування довідкової інформації культурологічного спрямування для консолідованого ресурсу та вибрати програмне забезпечення для його реалізації. Методологія дослідження полягає в застосуванні загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, зокрема, автор використовував
порівняльний та оглядово-аналітичний моніторинг стану сучасних інформаційних технологій створення єдиного консолідованого
інформаційного ресурсу для користувачів та методи інтеграції різних документально-комунікаційних комплексів в єдине цілісне
електронне середовище. Наукова новизна роботи полягає у здійснення сукупності заходів, які створюють умови для надійного
та швидкого отримання користувачами необхідних відомостей. Тому основними задачами культурологічного довідкового консолідованого інформаційного ресурсу є забезпечення пошуку, збирання, аналізу, обробки, зберігання та поширення інформації.
Це реалізується шляхом створення й довготривалого зберігання інформаційних ресурсів та їх накопичення у відповідних базах
даних, а також розповсюдження відомостей про наявний консолідований інформаційний ресурс через веб-форуми, групи в
соціальних мережах культурологічного спрямування. Висновки. Інтеграція різних інформаційних джерел в єдиному довідковому консолідованому інформаційному ресурсі буде сприяти об'єднанню електронних культурологічних ресурсів в єдину інфор-
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маційну систему, загальнодоступності культорологічних інформаційних ресурсів для користувачів та забезпеченню доступу
користувачів до загальних мережевих ресурсів за допомогою посилань, які будуть розміщені в даній системі.
Ключові слова: консолідований інформаційний ресурс; довідка; інформаційні системи; культурологічна інформація.
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Особенности создания справочного культурологического консолидированноого информационного ресурса
Цель работы: описать основные принципы поиска, консолидации и упорядочения справочной информации для консолидированного ресурса и выбрать программное обеспечение для его реализации. Методология исследования заключается
в применении общенаучных и специальных методов познания, в частности, автор использовал сравнительный и обзорноаналитический мониторинг состояния современных информационных технологий создания единого культурологического консолидированного информационного ресурса для пользователей и методы интеграции различных документальнокоммуникационных комплексов в единую целостную электронную среду. Научная новизна работы заключается в осуществлении совокупности мер, которые создают условия для надежного и быстрого получения пользователями сведений. Поэтому
основными задачами справочного консолидированного информационного ресурса является обеспечение поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и распространения информации. Это реализуется путем создания и длительного хранения информационных ресурсов и их накопление в соответствующих базах данных, а также распространения сведений о ресурсе через вебфорумы, группы в социальных сетях культорологической направленности. Выводы. Интеграция различных информационных
источников в единой информационной системе будет способствовать объединению электронных культорологических ресурсов
в единую информационную систему, общедоступности информационных ресурсов для пользователей и обеспечению доступа
пользователей к общим сетевым ресурсам с помощью ссылок, которые будут размещены в данной системе.
Ключевые слова: консолидированный информационный ресурс; справка; информационные системы; культорологическая информация.
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Features of creating a reference culturological consolidated information resource
Purpose of the article: to describe the basic principles of search, consolidation and streamlining of reference information for
a consolidated resource and select software for its implementation. Methodology. The research methodology consists in applying general scientific and special methods of cognition, in particular, the author used comparative and review and analytical monitoring of the
state of modern information technologies for creating a single consolidated culturological information resource for users and methods for
integrating various document-communication complexes into a single holistic electronic environment. The scientific novelty of the work
lies in the implementation of a set of measures that create conditions for reliable and fast receipt of information by users. Therefore, the
main tasks of the reference consolidated information resource is to ensure the search, collection, analysis, processing, storage, and
dissemination of information. This is done by creating and storing information resources for a long time and accumulating them in relevant databases, as well as disseminating information about the resource through web forums and groups in social networks of cultural
orientation. Conclusions. Integration of various information sources in a single information system will facilitate the integration of electronic cultural resources into a single information system, the general availability of information resources for users and ensure user
access to shared network resources through links that will be placed in this system.
Key words: consolidated information resource; help; information systems; cultural information.

Актуальність ми дослідження. Діяльність у галузі консолідації інформації покликана докорінно
змінити концепцію систем інформаційно-аналітичної діяльності, шляхи опрацювання та подачі інформаційних ресурсів, оскільки консолідовані сховища охоплюють одержані з кількох джерел та системно
інтегровані різнотипні інформаційні ресурси, які в сукупності наділені ознаками повноти, цілісності, несуперечності. Вони є адекватною інформаційною моделлю проблемної сфери, створені з метою її
аналізу, опрацювання та ефективного використання в процесах підтримки прийняття рішень [1].
Консолідований інформаційний ресурс доцільно формувати у формі довідкової системи. Створена система покликана звільнити користувача від пошуку та систематизації інформації з різних джерел і дати можливість отримати своєчасну і достовірну інформацію, необхідну для прийняття правильного рішення . Автоматизація цієї задачі надає можливість проводити якісну консультацію і з
допомогою наданої інформації прогнозувати потенційний розвиток подій.
У сучасних умовах великої кількості джерел інформації особливо загострилася проблема пошуку, відбору та впорядкування адекватної інформації. Ця проблема є актуальною для різних сфер
людської діяльності, оскільки сучасна людина при виникненні якоїсь проблеми в першу чергу звертається по допомогу до соціальних ресурсів у мережі Інтернет. Особливо актуально постає ця проблема в різноманітних сферах життя, пов‘язаних із культурною діяльністю суспільства. Інформація із
багатьох ресурсів не завжди є достовірною, і користувач під стороннім впливом може прийняти хибне
рішення щодо оцінки культурних заходів чи явищ. Тому виникає потреба у створенні довідкового консолідованого інформаційного ресурсу, який міститиме вичерпну та кваліфіковану інформацію щодо
питань в окремій предметній сфері культури та культурології.
Вважаючи, що консолідований інформаційний ресурс можна визначити як здійснення сукупності заходів, що створюють умови для надійного та швидкого отримання користувачами необхідних
відомостей, основними завданнями консолідованого інформаційного ресурсу є забезпечення пошу-
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ком, збиранням, аналізом, актуалізацією, обробкою, зберіганням та поширенням інформації, які реалізуються шляхом:
−
створення й довготривалого зберігання інформаційних ресурсів та їх накопичення у
відповідних базах даних (БД);
−
розповсюдження відомостей про наявний консолідований інформаційний ресурс через
форуми, групи в соціальних мережах, сайти тощо.
Створення єдиного культурологічного консолідованого інформаційного ресурсу вимагає поєднання різних документально-комунікаційних комплексів у єдине інтегроване електронне середовище.
Тому одне з найважливіших завдань створення консолідованого інформаційного ресурсу – формування єдиного інформаційного простору, максимально доступного кінцевому користувачеві [2,3].
Інтеграція різних інформаційних джерел у єдиній інформаційній системі буде сприяти об'єднанню культурологічних ресурсів в єдину інформаційну систему; загальнодоступності інформаційних ресурсів для користувачів; забезпеченню доступу користувачів до загальних мережевих ресурсів з допомогою посилань, які будуть розміщені в цій системі.
Перевагами розроблення такого консолідованого ресурсу є цілісність та повнота інформації;
швидкий та зручний пошук інформації; доступ до ресурсу без підключення до Інтернету; зручність та
легкість у користуванні.
Аналіз останніх досліджень. Науковець О.Романов вважає, що інформаційний ресурс дозволить зменшити витрати на зв‘язки з громадськістю, переставивши акцент із традиційних засобів (друковані матеріали) на інформативну форму подання в Інтернеті. Увага зосереджується на інформаційній функції ресурсу, тобто ресурс розглядається як один зі способів швидкого та доступного
розповсюдження інформації [4].
Загалом, створення інформаційного ресурсу – це довгий і доволі витратний процес, що базується на циклі документно-комунікаційних (або інформаційно-комунікативних) матеріалів. На думку
Л.Дубровіної, потрібно поєднувати на метарівні не лише енциклопедичні, журнальні, газетні матеріали, але й новини з Інтернету, пов'язані з описанням джерел. Основне завдання такого інформаційного продукту – введення в науковий обіг та доведення до широкого загалу інформації.
Дослідник Т.Калюжина [5] виділяє перспективні напрямки подальшого розвитку довідкових систем. Більшість із них, які існують на сьогодні, автор називає «електронною версією інформаційного
буклета», ігноруючи зіставлення з інформаційним середовищем сучасного світу. Така думка обґрунтовується неможливістю здійснення комунікативних процесів взаємодії користувачів системи з її створювачами в режимі он-лайн. Автор наголошує на необхідності створення довідкових систем, в яких
існуватиме можливість як отримання необхідної актуальної інформації, так і здійснення навчального
процесу в режимі реального часу, застосовуючи принципи дистанційного доступу.
Для максимальної ефективності впровадження культурологічного консолідованого інформаційного ресурсу доцільно використовувати досвід упровадження сучасних систем інформатизації в
провідних країнах світу. Щоразу варто розробляти власну концепцію інформатизації, покладаючись на
його особливі умови й можливості. До того ж слід обов‘язково керуватися загальним системним підходом у процесі розробки системи інформатизації й розглядати об'єкт інформатизації як відкриту систему, яка, взаємодіючи із зовнішнім середовищем, перетворює зовнішню інформацію [6,7].
Мета роботи. Описати основні принципи пошуку, консолідації та впорядкування довідкової інформації для консолідованого ресурсу та вибрати програмне забезпечення для його реалізації.
Розглянути етапи та завдання створення електронного консолідованого інформаційного ресурсу культурологічного спрямування, побудувати та описати функціональну модель завдання створення такого ресурсу та здійснити опис реалізації проекту з допомогою програмного засобу.
Основний матеріал. Для чіткого організування дій щодо створення консолідованого інформаційного ресурсу побудовано дерево цілей (рис. 1). Це дерево візуалізує цілі, яких необхідно досягнути для реалізації поставленого завдання. Для цього необхідно провести:
−
аналіз нормативних документів, а саме – прав на науково-технічні дослідження, розвиток
інформаційного суспільства, створення програми інформатизації та ін;
−
дослідження наукової літератури – огляд наукових публікацій в предметній області;
−
дослідження інтернет-ресурсів – розглянути інтернет-джерела, які допоможуть зібрати інформацію для наповнення консолідованого ресурсу.
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Рис.1. Дерево цілей культурологічного консолідованого ресурсу
Системний аналіз предметної області передбачає:
−
аналіз інформаційно-довідкового забезпечення, що полягає у вивченні стану розвитку інформаційно-довідкових ресурсів, популярність цих систем, їхня актуальність на цей момент.
−
представлення цілей та завдань, які буде виконувати консолідований ресурс. На цьому
етапі потрібно чітко визначити мету консолідованого ресурсу, його функції, призначення, прогнозований результат тощо.
−
моделювання предметної області за допомогою функціональних діаграм.
Вибір програмного забезпечення для консолідації інформації передбачає: аналіз систем створення інформаційних ресурсів, зокрема систем керування контентом і систем створення файлів
довідки, а також вибір технології зберігання та опрацювання інформації для консолідованого ресурсу.
Практична реалізація ресурсу передбачає: збір та структурування інформації – визначення
переліку популярних питань, які цікавлять користувачів предметної області, для подальшого
опрацювання і пошуку інформації, як на веб-сайтах, так і на форумах та в соціальних мережах.
Знайдену інформацію необхідно структурувати та визначити її послідовність; розробка консолідованого ресурсу – створення оболонки, наповнення ресурсу та його налаштування.
Одним із найважливіших етапів при розробленні консолідованого ресурсу є його моделювання, а саме побудова функціональних моделей задачі. До функціональних моделей належать: контекстна діаграма, яка відображає основний процес та зовнішні сутності, що з ним взаємодіють, та
діаграма деталізації основного процесу.
Основним процесом на контекстній діаграмі є створення довідкового консолідованого інформаційного ресурсу. На цей процес впливає дві зовнішні сутності, а саме: адміністратор та онлайн
спільноти.
Адміністратор керує процесами ресурсу, визначає тематику ресурсу та правила його наповнення. У середовищі онлайн-спільнот, блогів та форумів культорологічної тематики адміністратор
шукає інформацію для наповнення консолідованого інформаційного ресурсу за допомогою спеціально
сформульованих тематичних запитів. У результаті пошуку він отримує матеріали, які буде опрацьовано, відсортовано, відредаговано та внесено в інформаційний ресурс. Коли система буде наповнена,
вона надасть можливість отримати довідкову інформацію.
Для деталізації основного процесу побудовано діаграму першого рівня декомпозиції, яка подана на рис. 2.
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Рис.2. Деталізація процесу «Створення довідкового
консолідованого інформаційного ресурсу»
Адміністратор формує тематичний словник культорологічних термінів, який буде використовуватися для консолідації інформації з мережі Інтернет. Після цього здійснюється формування тематичних категорій. Зі створених категорій формується деревовидна структура консолідованого ресурсу,
тобто, побудова розділів та відповідно до них тем, які потрібно буде наповнити.
Використовуючи тематичний словник, категорії, які були сформульовані, створюються
відповідні пошукові запити для здійснення релевантного пошуку.
За результатом пошуку здійснюємо опрацювання інформації, сортування, редагування, класифікацію та інше.
Коли інформація для наповнення опрацьована, вносимо інформацію в систему. Після цього
аналізуємо наповнення, вносимо корективи, якщо це необхідно. Після всіх змін та доповнень перевіряється весь контент і здійснюється опублікування.
Також в цій діаграмі існує 3 сховища даних:
Онлайн спільноти, в яких зберігається інформація про перелік тем, що будуть використані в
консолідованому ресурсі та які будуть використані для пошуку відповідних Інтернет джерел. Тут також збережено адреси онлайн спільнот, які будуть використовуватись для створення пошукових запитів.
Ключові слова – це тематичний словник, в якому зберігаються слова та словосполучення для
створення пошукових запитів.
Інформаційне наповнення – це отриманий контент від адміністратора. Така інформація редагується та проходить аналіз.
Для практичної реалізації проекту обрано програму створення файлів довідкової системи
Help&Manual від компанії EC Software [8]. Програма має зручний інтерфейс, перевірку правопису,
швидку компіляція файлів, імпорт різних форматів файлів; створення документів на 106 мовах світу;
підтримка багатокористувацького редагування.
Для перевірки дієздатності запропонованого методу створено довідковий консолідований інформаційний ресурс консультування майбутніх матерів. Інтерфейс запропонованого ресурсу зображено на рис. 3.
Головною перевагою програми є її універсальність. З її допомогою можна отримати файл
довідкової інформації в будь-якому з найбільш поширених на сьогоднішній день форматів (CHM, HLP,
HXS, HTML, PDF, RTF, EXE, XML). Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс робить програму простою в
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освоєнні. Основний блок програми становить текстовий редактор, який мало відрізняється від MS
Word як за інтерфейсом, так і за кількістю можливостей.

Рис.3. Головна сторінка консолідованого ресурсу
Зміст відображає деревоподібну структуру, розділи поділяються на підрозділи. З допомогою
правильно підібраного запиту пошуку користувач знаходить потрібну інформацію. На будь-якій
сторінці, що містить результат пошуку, ключове слово виділене синім кольором для того, щоб користувач зміг швидко зорієнтуватись у матеріалі, який поданий у ресурсі.
Вкладка Обране служить для створення індивідуально списку сторінок ресурсу користувача. В
такій вкладці будуть зберігатися сторінки, які найбільш цікавлять користувача. Ця функція заощадить
час на пошук потрібної інформації.
Створений ресурс можна зберегти як у форматах для Windows-сумісних пристроїв, так і у
форматі ePUB, що використовує компанія Apple.
Перевагами розробленого інформаційного ресурсу є швидкий та зручний пошук інформації;
цілісність та повнота інформації; можливість збереження й конвертування у популярні файлові формати.
Наукова новизна роботи полягає в здійсненні сукупності заходів, які створюють умови для
надійного та швидкого отримання користувачами необхідних відомостей про факти та події сфери
культури та культурології. Тому основними завданнями культорологічного довідкового консолідованого інформаційного ресурсу є забезпечення пошуку, збирання, аналізу, обробки, зберігання та поширення інформації. Це реалізується шляхом створення й довготривалого зберігання інформаційних
ресурсів та їх накопичення у відповідних базах даних, а також розповсюдження відомостей про наявний консолідований інформаційний ресурс через веб-форуми, групи в соціальних мережах культорологічної тематики.
Висновки. Створення культурологічного консолідованого ресурсу покликане звільнити користувача від пошуку інформації в різних джерелах і дати можливість отримати своєчасну й достовірну
інформацію, необхідну для прийняття правильного рішення. Автоматизація такого процесу надає
можливість проводити якісне інформування користувачів.
За допомогою програмного забезпечення Help & Manual реалізовано культорологічний консолідований інформаційний ресурс. У такій програмі міститься великий обсяг форматів для зберігання
проекту, що задовольняє будь-які критерії користувача, тобто користувач може використовувати цей
ресурс на персональному комп‘ютері, на планшеті чи смартфоні без під‘єднання до мережі Інтернет.
Інтеграція різних культорологічних інформаційних ресурсів в єдиній інформаційній системі буде сприяти об'єднанню електронних бібліотек в єдину інформаційну систему, загальнодоступності інформаційних ресурсів для користувачів та забезпеченню доступу користувачів до загальних культурологічних мережевих ресурсів з допомогою посилань, які будуть розміщені в цій системі.
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СВІТОВЕ УКРАЇНСТВО ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА
Метою дослідження є науковий аналіз світового українства як соціальної системи, насамперед, її структури, яка відображає характер та особливості української присутності в сучасному світі. Методологія. Для реалізації мети дослідження використовувались методи: історичний (для з‘ясування особливостей розвитку світового українства в часі і просторі); структурнофункціональний (для розкриття структури світового українства та функцій її елементів в реалізації ідентифікаційних практик
різними сегментами українства); порівняльний (для виявлення та співвіднесення рівнів збереження етнічної ідентичності кожним з основних елементів структури світового українства); системний (для аналізу світового українства як складної упорядкованої цілісної системи, яка складається з кількох підсистем, що відрізняються за географічним розташуванням та рівнями збереження етнічної самобутності, але мають єдину етнічну природу та спільні соціокультурні стандарти). Новизна отриманих
результатів полягає в тому, що в даному дослідженні робиться одна з перших спроб подати наукову картину світового українства як соціальної системи, охарактеризувати її структуру з точки зору географічного розташування її підсистем та рівнів збереження ними української ідентичності. Висновки. Світове українство, попри свою структурну складність, суттєві відмінності в
рівнях етнічної самоідентифікації, а також в традиціях і культурі між різними територіальними гілками українського етносу, соціальному походженні, статусі, освіті й ціннісних орієнтаціях його представників, є достатньо урівноваженою й цілісною соціальною системою, що знаходить, зокрема, своє відображення в певних об‘єднуючих інтересах, устремліннях та внутрішній консолідації українців в Україні та українців в діаспорі.
Ключові слова: світове українство; соціальна система; етнічність, етнічна ідентичність; національна ідентичність;
українська діаспора.
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Мировое украинство как социальная система
Целью исследования является научный анализ мирового украинства как социальной системы, прежде всего, ее
структуры, которая отражает характер и особенности украинского присутствия в современном мире. Методология. Для реализации цели исследования использовались методы: исторический (для выяснения особенностей развития мирового украинства
во времени и пространстве); структурно-функциональный (для раскрытия структуры мирового украинства и функций ее элементов в реализации идентификационных практик разными сегментами украинства); сравнительный (для выявления и соотнесения уровней сохранения этнической идентичности каждым из основных элементов структуры мирового украинства); системный (для анализа мирового украинства как сложной упорядоченной целостной системы, которая состоит из нескольких
подсистем, отличающихся друг от друга географическим расположением и уровнями сохранения этнической самобытности, но
имеют единую этническую природу и общие социокультурные стандарты). Новизна полученных результатов состоит в том, что
в данном исследовании предпринимается одна из первых попыток представить научную картину мирового украинства как социальной системы, охарактеризовать ее структуру с точки зрения географического располажения ее подсистем и уровней сохранения ими украинской идентичности. Выводы. Мировое украинство, несмотря на свою структурную сложность, существенные отличия в уровнях этнической самоидентификации, а также в традициях и культуре между разными территориальными
ветвями украинского этноса, социальном происхождении, статусе, образовании и ценностных ориентациях его представителей, является достаточно уравновешенной и целостной социальной системой, что находит, в частности, свое отражение в
определенных объединяющих интересах, устремлениях и внутренней консолидации украинцев в Украине и украинцев в диаспоре.
Ключевые слова: мировое украинство; социальная система; этничность; этническая идентичность; национальная
идентичность; украинская диаспора.
Troschinsky Vladimir, Doctor of History, Professor, Head of the Department of Social and Humanitarian Policy of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine; Kupriichuk Vasily, PhD in public administration, associate
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World Ukraine heritage as a social system
The purpose of the article is to make a scientific analysis of world Ukrainian society as a social system, first of all, its structure, which reflects the nature and features of Ukrainian presence in the modern world. Methodology. To realize the purpose of the
study, methods were used: historical (to find out the peculiarities of the development of world Ukraine heritage in time and spread);
structural-functional (for the disclosure of the structure of world Ukrainian heritage and the functions of its elements in the implementation of identification practices by different segments of Ukrainian society); comparative (for revealing and correlation of levels of preservation of ethnic identity with each of the main elements of the structure of world Ukrainian heritage); systematic (for the analysis of world
Ukrainian heritage as a complex, ordered integrated system consisting of several subsystems that differ in geographical location and
levels of preservation of ethnic identity, but have a single ethnic nature and common socio-cultural standards). The novelty of the results obtained is that this study is one of the first attempts to present a scientific picture of world Ukrainian heritage as a social system,
to characterize its structure from the point of view of the geographical location of its subsystems and levels of preservation of their
Ukrainian identity. Conclusions Despite its structural complexity, the worldly Ukrainians have significant differences in the levels of
ethnic self-identification, as well as in traditions and culture between different territorial branches of the Ukrainian ethnic group, social
origin, status, education and value orientations of its representatives, is a fairly balanced and integral social system that finds , in particular, their reflection in certain unifying interests, aspirations and internal consolidation of Ukrainians in Ukraine and Ukrainians in the
diaspora.
Key words: world Ukrainian heritage; social system; ethnicity; ethnic identity; national identity; Ukrainian diaspora.

Актуальність теми дослідження. Історична доля українського етносу склалася таким чином, що
окремі його частини тривалий час належали до різних політичних та соціокультурних систем. Зрозуміло, це аж ніяк не сприяло його нормальному розвиткові. Лише після відновлення державної незалежності України в 1991 р. почали налагоджуватися й зміцнюватися зв‘язки між різними сегментами
світового українства, дедалі виразнішим і впевненішим ставало його становище серед інших етнічностей у світі, що викликало й продовжує викликати до нього закономірний суспільно-громадський та
науковий інтерес. Сприяти задоволенню такого інтересу до феномену світового українства, до його
нової якості – саме в цьому, насамперед, вбачається нам актуальність даного дослідження.
Аналіз фахових досліджень і публікацій. В даній роботі автори спиралися на дослідження вітчизняних етнологів, етносоціологів та дослідників соціальних систем, зокрема В.Горленка [8; 9],
В.Євтуха [10], В.Наулка [7], А. Пономарьова [8; 9], Г.Скрипник [8; 9], Ю.Сурміна [3], та зарубіжних
фахівців з зазначеної проблематики – Дж.Гатчінсона [4], В.Маркуся [11], Е.Д.Сміта [4; 6], П.Р.Браса [4]
та ін.
Виклад основного матеріалу. В кількісному відношенні світове українство постає як сукупність
етнічних українців, що проживають в Україні, а також поза її кордонами в усіх незалежних державах
колишнього Радянського Союзу, у багатьох країнах Східної і Західної Європи, Північної і Південної
Америки, у деяких країнах Азії і Африки та в Австралії. За даними Держкомстату, на перше липня 2018
р. населення України становило 42,3 млн людей, без урахування окупованих територій Криму та Севастополя і з урахуванням непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, де, оцінно,
проживає 3,9 млн чол.
Певна частина жителів України належить до категорії новітніх трудових мігрантів. Але в
офіційних даних статистики міграція враховується не повністю. Скажімо, в дослідженні Міжнародної
організації міграції зазначається, що у 2017 р., оцінно, за кордоном працювало 915 тис. людей –
мігрантів з України. Експертна ж оцінка кількості трудової міграції у 2015-2017 рр. вітчизняними
фахівцями становить близько 4 млн осіб, або 16% працездатного населення [1, 1].
З офіційної статистики практично неможливо дізнатись, який саме відсоток в населенні
України, а також серед трудових мігрантів складають етнічні українці. Тому скористаємося опосердко-
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ваною інформацією, зокрема, даними соціологічного опитування громадської думки, що його здійснили в березні 2017 р. чотири провідних українських соціологічних центрів (КМІС, Рейтинг, СОЦІС і
Центр ім.Разумкова) і в якому взяли участь 14 тис. респондентів з усіх регіонів України, за винятком
анексованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. На запитання соціологів
―до якої національності ви себе відносите?‖, 90,6% респондентів задекларували себе українцями.
І.Гринів і М.Чех, які наводять ці дані у своїй статті ―Національне питання: Україна як Європа‖,
цілком слушно зауважують, що ―люди трохи по-різному відповідають на запитання про свою національність під час перепису населення (декларування ―по крові‖) і в процесі соціологічних опитувань
(визначення політичної національної ідентичності – державна приналежність). Однак, на нашу думку
(думку вказаних вище дослідників. – Авт.), масштаб цього явища не впливає на загальну картину, що
ілюструє порівняння результатів перепису населення в 1989-му і 2001-му роках: упродовж перших десяти років незалежності зменшилася кількість росіян (на 22%) і кількість інших етнічних груп, натомість
зросла кількість українців (7%). Державна незалежність посприяла ідентифікації з українською нацією,
зокрема у південно-східних регіонах. Цей процес прискорила війна …‖[2, 4].
Якщо виходити з загальної кількості населення України (без урахування анексованого Криму і
Севастополя) в 2018 р. – 42,3 млн. і виключити із цього числа оцінні 3,9 млн осіб, які нині проживають
в непідконтрольних районах Донецької і Луганської областей, то ця різниця відповідатиме частині території держави, де проводилось вказане вище опитування, в ході якого 90% респондентів віднесли
себе до українців. Отже, можна припустити, що загальна кількість тих, хто вважає себе українцями,
становить на даний час в Україні (без урахування окупованих Криму, Севастополя та частини територій Донбасу) приблизно 34,5 млн осіб.
Що стосується українців, які більш-менш постійно проживають за кордоном, то, за експертними
даними, станом на 2010 р., їх налічувалось близько 10 млн осіб. Важко сказати, яку питому вагу в цій
кількості складають новітні мігранти з України, переважну більшість з яких також становлять етнічні
українці, та українці, які вже давно є громадянами інших держав. Динаміка виїзду за кордон і повернення в Україну новітніх мігрантів не надається на точне вимірювання в цифрових величинах.
Таким чином, загальна кількість людей, охоплених поняттям ―світове українство‖, може бути
сьогодні в межах 45-50 млн осіб. У своєму розвитку світове українство досягло вже такого етапу, що
цілком може розглядатись як цілісна соціальна система, для якої характерні всі суттєві ознаки останньої. Перераховуючи такі ознаки, визначний український дослідник Ю.Сурмін зазначає: ―По-перше,
система – це сукупність елементів. По-друге, елементи поєднані один з одним зв‘язками, які значно
міцніші порівняно зі зв‘язками цих елементів з об‘єктами навколишнього середовища. По-третє, вона
характеризується організацією, яка відрізняє її від навколишнього середовища з його високою ентропією. По-четверте, для системи характерні інтегровані властивості, які не збігаються з властивостями суми елементів, а також відрізняються від властивостей окремих елементів‖ [3, 561].
За своєю внутрішньою природою світове українство є ідентифікаційною системою, зміст якої
визначає поняття ―етнічна ідентичність‖. Це поняття, як і термін ―етнічне походження‖, за визначенням
Дж.Гатчінсона та Е.Д.Сміта, ―стосуються індивідуального рівня ідентифікації з культурно визначеним
колективом, коли вона чи він вважає себе належною (-им) до особливої культурної спільноти‖ [4, 213].
Тобто в основі ідентифікації якого б то не було члена (елемента) спільноти світового українства з цією
системою лежить усвідомлення ним свого спільного етнічного походження з рештою членів (елементів) даної системи.
Може виникнути питання: чому спільноту (систему) світового українства доцільно розглядати
як таку, що функціонує і розвивається на засадах етнічної, а не національної ідентичності? Відповідь
на це питання допомагає дати дослідження Смітом відмінностей між етнічною і національною ідентичностями. Вчений вирізняє шість найважливіших ознак етнічної спільноти (етнічної ідентичності): власне ім‘я; міф про спільне походження; спільна історична пам‘ять; один чи кілька елементів спільної
культури, які, як правило, включають релігію, звичаї, мову; прив‘язаність до батьківщини – як землі, на
якій етнос не обов‘язково проживає фізично; усвідомлення своєї єдності (солідарності), принаймні у
якоїсь частини спільноти [4, 215].
Утім, конкретний зміст етнічної ідентичності в різних народів може набувати і набуває певних
специфічних рис, зумовлених історією, традиціями, культурою та побутом відповідних спільнот. Цікаві
спостереження у цьому плані висловлює польський історик В.Гурецький, який тривалий час досліджував побут та ідентифікаційні атрибути кавказьких народів. Як зазначає вчений, ідентичність для
грузина – ―це місце, долина, з якої походить він або його родина. Для вірмен ідентичність – це мова,
культура, тому він може жити у США чи в Росії, але відчувати себе вірменином. Бо там він говорить із
дітьми своєю мовою, має вірменську церкву. Для азербайджанців здебільшого ідентичність пов‘язана
з родом, родиною. Азербайджанець може, наприклад, протягом кількох поколінь життя в Баку, але
якщо його родина походить з якоїсь іншої місцевості, то він буде про це пам‘ятати й асоціювати себе з
тим місцем‖ [5, 31].
Основних елементів національної ідентичності, за Смітом, є п‘ять: історична територія, або
рідний край; спільні міфи та історична пам‘ять; спільна масова громадська культура; єдині юридичні
права та обов‘язки для всіх членів; спільна економіка [6, 23].
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Звідси випливає, що хоча етнічна ідентифікація і є основою національної ідентичності, все ж
остання об‘єднує людей, які зазвичай проживають в одній державі, а тому мають єдині юридичні права
та обов‘язки й сформували в межах даної держави спільну систему соціально-економічних і культурних відносин. Наприклад, єдині юридичні права і обов‘язки та спільна економіка не є об‘єднавчим атрибутами для українця в Україні і українця – громадянина якої-небудь іноземної держави.
Структуру світового українства, яка є однією з сутнісних ознак будь-якої системи, можна
визначити за відповідним системоутворюючим чинником. Якщо за такий чинник взяти, приміром, просторове розміщення світового українства, то, за цілком обґрунтованою типологізацією визначного
українського етнолога В.Наулка, його складовими, або підсистемами виступають: основний етнічний
масив формування українського народу, який загалом співпадає з територією його розселення і сучасними державними кордонами України. Сюди входять також суміжні ареали компактного розселення українців поза державними кордонами; групи українців, які проживають за межами основного етнічного масиву, в територіальному відриві від нього (щодо цих груп вживається усталений на сьогодні
термін ―діаспора‖); субетнічні групи – спільності в середовищі українського народу зі своїми
своєрідними рисами культури (гуцули, лемки, бойки, поліщуки тощо) [7, 5].
Таким чином, в даному випадку з точки зору просторового розміщення світове українство як
система включає в себе три підсистеми: українців в Україні, українців за кордоном та субетнічні групи
українців, які компактно проживають як в Україні, так і за її межами.
Тут доречно зазначити, що 1999 р. вперше в Україні побачило світ синтетичне дослідження –
колективна монографія у двох книгах ―Українці‖ [8; 9], де комплексно аналізуються усі структурні елементи світового українства: походження, антропологічний склад, типологічні ознаки, територіальне
розташування, динаміка чисельності, мова, галузі господарства, побут, шлюбні звичаї, етнорегіональна і національна символіка, етнічна самосвідомість, соціальні параметри українського етносу тощо.
Слід, однак, мати на увазі, що за чинником просторового (територіального) розміщення систему світового українства можна моделювати і як таку, що складається з двох підсистем: територіального або поселенського ядра – українців, які проживають в Україні, і діаспори – тих українців, які проживають за кордоном, на території інших етнополітичних організмів (держав). В такому разі субетнічні
групи українців вже не будуть складати окрему підсистему найвищого рівня поряд з двома іншими
підсистемами такого рівня – основним етнічним масивом українців, тобто українцями в Україні, та
діаспорою, а структурно входитимуть (залежно від місця проживання) в ці дві великі підсистеми в
якості підсистем нижчого рівня.
Утім, як би не моделювати систему та підсистеми світового українства з точки зору просторового розміщення останнього, ―всі зазначені спільності, - справедливо наголошує Наулко, - відрізняються різними ступенями соціально-економічного розвитку, ―ієрархічності‖ та іншими ознаками. За цих
умов найважливіше значення набуває етнічна самосвідомість: доки вона зберігається, існує етнос; як
відомо, на підставі етнічної самосвідомості у більшості країн визначається етнічний склад населення‖
[7, 5].
Отже, якщо визначити за системоутворюючий чинник системи світового українства рівень
етнічної самосвідомості, то провідний український етносоціолог В.Євтух слушно пропонує для моделювання в даному випадку цієї системи скористатись схемою згаданого вже англійського вченого
Сміта. Згідно з цією схемою, структуру будь-якого етносу можна виразити у вигляді трьох концентричних кіл, або трьох підсистем: ядро; маргінальний прошарок; етнічні категорії [10, 85-86]. Зрозуміло, для
представників ядра українського етносу властивий найвищий ступінь самосвідомості й самоідентифікації.
До маргінального прошарку належать ті, кому властива подвійна, а нерідко й потрійна етнічна
самосвідомість, що формується в процесі постійних або тривалих контактів з представниками інших
етносів. До етнічних категорій зараховують осіб, які практично вже втратили українську етнічність,
набувши іншої, й лише походження чи певний зв'язок з українським етносом вказують на їхню належність до нього. Говорячи про етнічні категорії, П.Р.Брас наголошує, що для таких людей навіть місце
народження і родинні зв‘язки можуть втрачати свою емоційну значущість, або до них починають ставитися негативно [4, 230].
Історична доля розпорядилася так, що переважну більшість представників української діаспори за ознакою етнічної самосвідомості та самоідентифікації слід зараховувати саме до маргінального
прошарку та до етнічних категорій. Це зумовлено тим, що в умовах іншоетнічного оточення та необхідності інтеграції в місцеве соціокультурне середовище вони або не мали можливості підтримувати й
розвивати українську етнічність (у колишньому СРСР за межами України), або ж українська етнічність,
особливо для другого, третього і наступних поколінь, заважала чи, принаймні, не сприяла їхній
соціальній мобільності (в країнах західного світу).
Тут варто зазначити, що діаспорну підсистему українського етносу, визначену за чинником географічного розміщення частини української людності у сучасному світі, відповідно до принципів системного підходу, також можна розглядати як окрему систему, яка складається з низки підсистем.
Найбільшими підсистемами українського діаспорного комплексу є західна і східна українська діаспора,
кожна з яких зі своїми меншими підсистемами.
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Зокрема, західна українська діаспора, за класифікацією її знаного дослідника, американського
професора В.Маркуся, поділяється на такі менші підсистеми або громади: великі понад мільйонні
спільноти в Північні Америці, в США і Канаді, найбільш динамічні і зорганізовані, що як такі відігравали
і далі відіграватимуть позитивну роль по відношенню української держави; невелика кількісно, але
подібна щодо організованості і внутрішньої динаміки, українська громада в Австралії також належить
до цієї категорії; середньої величини спільноти у двох південноамериканських країнах – Аргентині й
Бразилії (від 120 до 200 тисяч кожна), з певною етнокультурною базою, проте через політикоекономічні умови мало перспективні для внутрішнього розвитку та можливостей впливу на державотворчі процеси в Україні; три відносно малочисельні спільноти, кожна з яких зі своїми специфічними
проблемами в Західній Європі – у Великобританії, Франції та Німеччині; через своє ключове положення в Європі й територіальну близькість до України їх роль для українського державотворення є суттєвою; менші (кількатисячні) українські громади у Бельгії та Австрії з потенційно активною функцією,
але обмеженими можливостями через свою малочисельність; невеликі числом, слабкі за політичною
вагою групи (по 5-8 тис.) в малих південноамериканських країнах – Парагваї та Уругваї; маленькі групи
українців (від 100 до 1тис.) в окремих країнах Західної Європи та Південної Америки, організоване
життя яких мінімальне; середньо- та східноєвропейські спільноти в суміжних з Україною державах –
Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії та в південнослов‘янських країнах, де українські громади мають
дуже подібні проблеми, головна з них – етнокультурне виживання цих громад як національних меншин
[11, 21-22].
Попри всі труднощі діаспорного становища, західна українська діаспора впродовж проживання
у відповідних країнах кількох поколінь українців розбудувала широку мережу власних етнічних організацій та установ, що створило їй можливості для збереження української ідентичності й продовження свого існування власне як діаспори, незважаючи на свою майже суцільну інтегрованість у суспільне життя країн проживання.
Що ж до українців у країнах колишнього СРСР, то вони перейшли на становище закордонних
практично неорганізованими. Тому, якщо проблема західної української діаспори полягає в збереженні
етнічної ідентичності, то східної – передовсім у відродженні такої ідентичності. Особливо це стосується української громади в Російській Федерації, де етнокультурне життя українців останній часом було
майже зруйноване державою.
Повноцінна, справжня діаспора – це своєрідне окреме суспільство. Але воно не замкнуте в
собі, не відірване від оточення. Більшість потреб, турбот та інтересів діаспори такі ж самі, що й у решти жителів країни поселення. Але в діаспори є ще й інші інтереси та ознаки, які виокремлюють її із загалу, консолідують і роблять власне діаспорою. Для української діаспори пріоритетом пріоритетів виступає розбудова і зміцнення національної державності в материковій Україні. Тривалий розвиток
українців як бездержавного народу сформував у них інше, ніж у давно ―одержавлених‖ націй, ставлення до явища державності. Оскільки українська держава не існувала як даність, як необхідний та звичний атрибут життєдіяльності етносу, феномен державності став однією з найвищих цінностей, метою,
на реалізацію якої були націлені зусилля всієї політично активної частини етносу, зокрема й діаспорної [12].
Висновки. Таким чином, якщо ґрунтуватись на класифікації систем, запропонованої Сурміним
[3, 563-564], то сутнісними характеристиками світового українства як соціальної системи є, по-перше,
її масштабність, тобто вона є дуже великим, багатоелементним утворенням та поєднує ієрархічні й
координаційні складові; по-друге, вона є відкритою системою, відкритою, насамперед, для сприйняття
енергії та інформації із зовнішнього середовища; по-третє, світове українство відноситься до організованих систем, тобто систем, які мають розвинені організаційні структури; по-четверте, це занадто
складна соціальна система, яка включає велику кількість складних систем та носить поліфункціональний характер; по-п‘яте, світове українство можна кваліфікувати як урівноважену та адаптивну систему,
спроможну адаптуватися до нових умов буття; по-шосте, світове українство відноситься до органічних
та динамічних систем, здатних до самовідтворення та змін.
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КУЛЬТУРНА ОСОБИСТІСТЬ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ІДЕЇ П. ШАФЕРА
Мета дослідження полягає у всебічному аналізі та розкритті наукових підходів, провідних концептуальних ідей щодо
ролі культури й мистецтва сучасного канадського ученого-культуролога П. Шафера, які забезпечують високий рівень розвитку
культурної особистості. Методологія дослідження базується на аксіологічному підході, завдяки якому здійснюється вибір пріоритетності системи культурних, естетичних і художніх цінностей, які олюднюють, окультурюють, одухотворюють людинуособистість. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше в Україні здійснено аналіз цілісного наукового погляду
сучасного канадського вченого-культуролога П. Шафера на особливості розвитку культурної особистості в період Епохи Культури, роль і значущість мистецтва в культурному процесі людства [переклад з англійської мови монографій П. Шафера "Эпоха
культуры" та "Культурная личность" здійснено вченими НДІ духовного розвитку людини та викладачами кафедри Іноземних мов
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Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 1’2019
та професійної комунікації СНУ ім. В. Даля]. Висновки. В статті визначені основні концептуальні ідеї П. Шафера на розвиток
культурної особистості: культурна особистість – необхідна умова розвитку Епохи Культури; основа для життя культурної особистості – художня освіта і мистецтво; культурна особистість передбачає наявність культурного світогляду, який має стояти над
економічним світоглядом; охарактеризовані чотири основні контексти дослідження культури як "всеосяжного цілого" (художній,
соціальний, антропологічний, ідеологічний); культурна особистість є цілісною, зосередженою, автентичною, унікальною, творчою, альтруїстичною, гуманною; визначені пріоритети Епохи Культури; культура – ключ до розвитку духовності особистості.
Ключові слова: культура; мистецтво; всебічна художня освіта; культурна особистість; розвиток культурної особистості; культурний світогляд; Епоха Культури.
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Культурная личность: концептуальные идеи П. Шафера
Цель исследования заключается во всестороннем анализе и раскрытии научных подходов, ведущих концептуальных
идей о роли культуры и искусства современного канадского ученого-культуролога П. Шафера, которые обеспечивают высокий
уровень развития культурной личности. Методология исследования базируется на аксиологическом подходе, благодаря которому осуществляется выбор приоритетности системы культурных, эстетических и художественных ценностей, которые очеловечивают, окультуривают, одухотворяют человека-личность. Научная новизна исследования заключается в том, что впервые
в Украине осуществлен анализ целостной научной точки зрения современного канадского ученого-культуролога П. Шафера на
особенности развития культурной личности в период Эпохи культуры, роль и значимость искусства в культурном процессе
человечества [перевод с английского языка монографий П. Шафера "Эпоха культуры" и "Культурная личность" осуществлен
учеными НИИ духовного развития человека и преподавателями кафедры Иностранных языков и профессиональной коммуникации ВНУ им. В. Даля. Выводы. В статье определены основные концептуальные идеи П. Шафера на развитие культурной
личности: культурная личность – необходимое условие развития Эпохи Культуры; основа для жизни культурной личности –
художественное образование и искусство; культурная личность предполагает наличие культурного мировоззрения, которое
должно стоять над экономическим мировоззрением; охарактеризованы четыре основные контекста исследования культуры как
"всеобъемлющего целого" (художественный, социальный, антропологический, идеологический); культурная личность является
целостной, сосредоточенной, аутентичной, уникальной, творческой, альтруистической, гуманной; определены приоритеты Эпохи культуры; культура – ключ к развитию духовности личности.
Ключевые слова: культура; искусство; всестороннее художественное образование; культурная личность; развитие
культурной личности; культурное мировоззрение; Эпоха Культуры.
Shevchenko Halyna, Ed.D., Professor, Аcademician of the NAES of Ukraine, Head of the Department of Pedagogy, Head of
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The Cultural Personality: Conceptual Ideas of P. Schafer
The purpose of the article is to carry out a comprehensive analysis and to disclose scientific approaches and leading conceptual ideas of the modern Canadian culturologist Paul Schafer about the role of culture and art, which provides for a high level of
development of the cultural personality. The methodology of the research is based on the axiological approach, which makes it possible to select the priority of the system of cultural, aesthetic, and artistic values that humanize, cultivate, and spiritualize a personpersonality. Scientific novelty of the research is that for the first time in Ukraine the holistic scientific views of the modern Canadian
culturologist D. Paul Schafer on the characteristics of the cultural personality in the period of the Age of Culture, as well as the role and
importance of the art in the cultural process of mankind, have been analyzed. [P. Schafer‘s monographs "The Age of Culture" and "The
Cultural Personality" have been translated from English by the scientists of the Scientific Research Institute of Spiritual Development of
Man and the lecturers of the Department of Foreign Languages and Professional Communication, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University]. Conclusions. The article deals with P. Schafer‘s main conceptual ideas on cultural personality development: the cultural personality is a necessary condition for the Age of Culture development; the art and arts education are the foundations for life of
the cultural personality; the cultural personality presupposes existence of the cultural worldview that must stand above the economic
worldview; the four main contexts of the research of culture as a "complex whole" are characterized (artistic, social, anthropological,
ideological); the cultural personality is holistic, centered, authentic, unique, creative, altruistic, and humane; the priorities of the Age of
Culture are defined; the culture is the key to the development of spirituality of a personality.
Key words: culture; art; all-around arts education; cultural personality; cultural personality development; cultural outlook; the
Age of Culture.

Актуальність теми дослідження. ХХІ століття відзначається особливими рисами сучасної цивілізації. Один із провідних філософів нашого часу В. Кутирьов назвав її "технотронно-інформаційною,
утилітарно відкритою, фінансово-торговою, глобально інноваційною", яка сприяє появі деструктивних
життєвих пріоритетів, цілеспрямованого впровадження масової культури, чужих цінностей, знищує
національно-культурну ідентичність [1]. В цих умовах є небезпека втратити систему культурних і художньо-естетичних цінностей, які є фундаментом людського життя. Реформування нової школи в
Україні пов‘язане із значним зменшенням пріоритету культурних і художньо-естетичних цінностей, тому є небезпечним розвиток в сучасних умовах постлюдських якостей. Не випадково проблемами культурного розвитку та художньо-естетичної освіти сьогодні опікується весь світ. Про це свідчить проведення Всесвітніх конференцій (м. Лісабон, Португалія, 2006 p.; м. Сеул, Корея, 2010 р.), симпозіумів
(м. Вінніпег, Канада, 2010 р.; м. Вільдбад Кройт, Німеччина, 2011 р.) і самітів (м. Гонг-Конг, КНР,
2007 р.; м. Тайбей, КНР, 2008 р.; м. Ньюкасл, Великобританія, 2009 р.; м. Рованіємі, Фінляндія,
2012 р.; м. Гонконг, КНР, 2012 р.; м. Мюнхен – м. Вільдбад-Кройт, Німеччина, 2013 р.) з художньої
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освіти. Особливої уваги заслуговує Сеульська Всесвітня конференція з художньої освіти, на якій було
прийнято рішення про необхідність отримання кожною дитиною й молодою людиною всебічної художньої освіти, адже вона дає необхідні основи для життя й не повинна обмежуватися лише деякими видами мистецтва, а має пронизувати всі його види як у факультативних, так і в обов'язкових формах.
Проблема розвитку культурної особистості та всебічної художньої освіти сьогодні стоїть на порядку денному всього світу. Заслуговують на увагу концептуальні ідеї П. Шафера, сучасного провідного культуролога Канади, керівника Міжнародних проектів "Світова культура" ("The World Culture
Project"), "Епоха Культури" ("The Age of Culture"), стосовно розвитку культурної особистості та ролі
мистецтва в її культурно-естетично-художньому становленні, що сприяє творенню більш людяного й
гуманного світу. П. Шафер більше п‘ятдесяти років працює адміністратором та консультантом з питань культури. Багато років працював у Йоркському і Торонтському університетах, працював по лінії
ЮНЕСКО й реалізував безліч проектів для культурних організацій і уряду Канаду.
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідження названої проблеми ґрунтується на поглядах
П. Шафера, які викладені в таких наукових публікаціях: "The Millennium Challenge: Making the Transit on
from an "Economic Age" to a "Cultural Age" ("Виклик тисячоліття: перехід від "Епохи Економіки" до "Епохи Культури") [9]; "Culture: Beacon of the Future" ("Культура: провідна зірка майбутнього") [3];
"Foundations for Life: How an Education in the Arts Can Transform Your Entire Life" ("Основи для життя: як
художня освіта може змінити все ваше життя") [6]; "Culture and Spirituality: Key to Life and Living in the
Twenty-First Century" ("Культура і духовність: ключ до життя і образу життя у 21 столітті") [4]; "The Age
of Culture" ("Епоха Культури") [7]; "Creating a World System Conducive to the Flourishing of Culture and
Spirituality" ("Створення системи світу, спрямованої на розквіт людської духовності і культури") [5];
"Культурная личность" [2] та оновлена версія книги в оригіналі "The Cultural Personality" [8].
Мета дослідження – розкрити погляди сучасного канадського вченого-культуролога на культурну особистість.
Виклад основного матеріалу. Наукові ідеї П. Шафера, які представлені у вище названих
публікаціях, є інноваційним поглядом на життя людської спільноти в ХХІ столітті. Вчений виявив основні чинники й тенденції своєрідної "революції" свідомості людини нинішньої цивілізації, її нинішнього
економічно-технічного образу, який трансформується на основі культурних цінностей в образ Людини
Культури. Слід відзначити широку наукову ерудованість П. Шафера в питаннях суспільного життя, мистецтва, культури, економіки, з чого випливає, що сам вчений є ідеальним зразком Людини Культури
ХХІ століття.
Іспанський учений і політичний діяч Федеріко Майор, який виконував обов‘язки Генерального
директора ЮНЕСКО з 1987 по 1999 рр. і створив Фонд культури світу, схарактеризував внесок
П. Шафера в розуміння сутності проблем культури, яка безпосередньо пов‘язана з дослідженням проблем життя людства і представлена в книзі "Епоха Культури": "П. Шафер при підтримці ЮНЕСКО запропонував подивитися глобально на безкінечне культурне розмаїття й цінності, які визначають долю
людської раси. Він артистично, із ентузіазмом просуває проект "Всесвітня культура", який, без сумніву,
стане одним із основних напрямів, що веде нас до того другого можливого світу, про який ми
мріємо" [7, Х].
П. Шафер звертає особливу увагу на необхідні передумови й основи для переходу до Епохи
Культури, серед яких дуже актуальними є такі: забезпечення того, що кожна людина отримає фундаментальну художню освіту; максимальне використання різних способів сприйняття й прояву культури;
досягнення згоди з приводу цілісного характеру культури; розвиток культури й культур вшир і вглиб;
усвідомлення більш справедливого розподілу прибутку й багатства; ефективне розміщення культур в
природному, історичному та всесвітньому середовищі.
Слід звернути особливу увагу на позицію П. Шафера щодо значимості художньої освіти для
процесу розвитку культурної особистості. На власному досвіді отримання в дитинстві всебічної художньої освіти (співав у церковному хорі, грав на різних музичних інструментах, займався образотворчим
мистецтвом, відвідував театральні вистави) вчений довів, що спілкування з мистецтвом дали йому
глибокі враження й уявлення про художні особливості таких предметів, як "творчий потенціал, досконалість, краса та пошук піднесеного" [7, 21; 6]. П. Шафер доводить, що саме різностороння художня
освіта дала йому можливість створити проекти "Всесвітня культура" й "Епоха культури", отримати
призначення на високу посаду, дозволила йому стати цілісною, творчою, інноваційною особистістю.
П. Шафер дійшов висновку щодо необхідності вивчення мистецтва кожною людиною в світі
для отримання всебічної художньої освіти як основи для життя. Всебічна художня освіта, на думку
П. Шафера, сприяє розвитку саме людяного в людині: "… дозволяє розвивати емоційно-почуттєву
сферу особистості, приносити відчуття наповненості життя й величезного щастя" [7, 12; 6]. Вчений,
аналізуючи різні види мистецтва, акцентує увагу на тому, що синтетичні види мистецтва (драма, музика, опера) спрямовані на розвиток здатності до спільної діяльності, співпраці, взаємодії в одній команді для досягнення спільної мети. Мистецтво має неперевершену можливість представлення особливостей і культур різних країн, що на основі "… символів, міфів, легенд, метафор, ритуалів і історій,
дозволяє усвідомити динамічну та органічну цілісність людської спільноти" [7, 48].
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Вважаючи мистецтво й освіту центральними елементами Епохи Культури, вчений зазначає:
"Мистецтво неймовірно різноманітне й завжди схильне до зміни, розвитку й видозміни, і тому поступово з'являються все нові способи мислення, діяльності і змінені форми свідомості" [7, 18; 6]. Варто
підкреслити, що вчений називає мистецтво "… ключем до досягнення досконалості в будь-якій дисципліні та предметі" [7, 18]. Досягти досконалості, як зазначає П. Шафер, можна в будь-якому виді діяльності, якщо людина є достатньо мудрою, щоб усвідомити й почерпнути з мистецтва знання, які стосуються природи досконалості й можливостей його досягнення у будь-якому виді діяльності. Зважаючи
на ці думки П. Шафера, стає зрозумілим, що підростаюче покоління повинне спілкуватися із високим,
справжнім мистецтвом, а не з таким, яке представляє шоу-бізнес.
Учений акцентує на тому, що мистецтво "дає нам можливість стати цілісними людьми й знайти
баланс, гармонію, смисл, синергію й симетрію в житті. Надаючи нам можливість висловлювати почуття і емоції позитивно й конструктивно, а не негативно й руйнівно – так само як реагувати образно й
творчо на складні проблеми – мистецтво полегшує нашу адаптацію до світу, який перебуває в
постійному русі й безперервній зміні" [7, 21].
Високо оцінюючи значущість мистецтва в людському житті, П. Шафер приходить до висновку:
"Художня освіта спрямована на те, щоб світ став кращим і більш захищеним для різних народів, які
населяють різні країни світу" [7, 23].
У книзі "Епоха Культури" П. Шафер розкриває сутність культури як "всеосяжного цілого", що
надає унікальну можливість переходу від економічної епохи до культурної, тому що культура, з його
точки зору, "… це повне зібрання відмінних ознак, духовних, матеріальних, інтелектуальних і афективних, які характеризують суспільство або соціальну групу. Вона включає в себе, крім мистецтва, стиль
життя, права людини, системи цінностей, традицій і вірувань" [10]. У зв'язку з таким визначенням учений припускає створення в майбутньому глобальної федерації світових культур.
Учений опікується проблемою побудови нового світу з точки зору культури, підкреслюючи, що
саме зараз людство вступає в Нову Епоху – Епоху Культури. Він акцентує увагу на необхідності в сучасних умовах звернутися до культурного світогляду, який може замінити поняття "економічний світогляд". Особливістю культурного світогляду є те, що він не заперечує економічний. На відміну від економічного світогляду, культурний світогляд передбачає розвиток культурної сфери життя суспільства,
культурний розвиток особистості, добробут суспільства, що ґрунтується на турботі, взаємопідтримці
та взаєморозумінні [9, 287-288]. Культурному світогляду притаманне "… надання пріоритету пошуку
знань, мудрості, краси, правди; важливості творчості, досконалості, співчуття, турботи й обміну досвідом, потреби в рівності, різноманітності, ідентичності і єдності, поваги до потреб і прав інших людей, високої оцінки культурної спадщини людства, пошуку піднесеного. Це ідеали, які жителі всіх країн
у всьому світі високо цінують, незважаючи на значні відмінності в їхньому світогляді" [7, 108]. Вчений
підкреслює, що це потребує акцентування уваги на мистецтві, гуманітарних науках, освіті, духовності,
філософії, етиці, антропології, соціології, екології, біології. З точки зору П. Шафера, саме ці види
діяльності й дисципліни надзвичайно тісно пов‘язані з культурою, і саме вони допоможуть встановити
високі, мудрі й надійні ідеали культури в процесі культурного розвитку [7, 108].
П. Шафер підкреслює необхідність здійснення переходу від наукової системи цінностей, що
передбачає заглушення емоцій та почуттів і характеризується неупередженістю, до художньогуманістичної системи цінностей, яка передбачає дослідження того, що є прихованим від очей, спрямованістю на пробудження почуттів і вивчення всього спектра людських емоцій, знайомство із
суб‘єктивним боком людської природи, його особистими почуттями та досвідом. Як підкреслює вчений,
саме остання буде мати домінуючі позиції у світі майбутнього.
Заслуговує на увагу представлена П. Шафером характеристика чотирьох основних контекстів
дослідження культури на новій системі цінностей. Чотири контексти дослідження поняття "культура"
представлені у вигляді піраміди, на вершині якої перебуває художній контекст культури, який розглядається ним як своєрідний "трамплін для виконання суспільних обов‘язків у сфері культури" [7, 36-37].
Поняття "культура" розглядається П. Шафером як синонім до поняття "мистецтво" (виконавче, виставкове, літературне мистецтва та ремесла). Соціальний контекст дослідження включає ті види мистецтва, ремесел, ЗМІ, види дозвілля й природоохоронної діяльності, якими займаються люди у вільний від роботи час. Антропологічний контекст – це все те, що створено людиною. Ідеологічний або
духовний контекст дослідження культури зорієнтований на людські емоції та почуття, ідеї та вчинки [7,
37].
Характеризуючи Епоху Культури, П. Шафер відзначив її основні пріоритети: "задоволення
людських потреб; нове розуміння багатства; нова корпоративна ідеологія; нова політична система;
культурний підхід до громадянства; прорив в освіті; створення придатних для життя міст; об'єднаний
світ" [7, 131]. Звертає на себе увагу думка про формування потреби дбайливого ставлення до природи, яке значною мірою загострено представлене в мистецтві, яке "має здатність розширювати й поглиблювати свідомість і обізнаність людей щодо природи та інших біологічних видів, зменшувати потреби в ресурсах і надавати допомогу в захисті природного середовища від необґрунтованого
використання й видобутку її ресурсів" [7, 131]. Не можна не погодитися з думкою П. Шафера щодо
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необхідності естетичного сприйняття природи. Вчений наголошує на тому, що "… конче необхідно переключити увагу від продукції прибутку до ставлення до людей та їх добробуту" [7, 131-132].
П. Шафер звертає увагу на необхідність нового розуміння категорії розвитку: "Культура являє
собою суть розвитку, оскільки вона пов'язана з усіма людськими потребами й способами, за допомогою яких людські потреби можуть бути найбільш ефективно задоволені в різних країнах і культурах" [7, 132-133].
Епоха Культури передбачає наявність розвиненої культурної особистості. П. Шафер зазначає,
що культурна особистість знаходить свою власну життєву філософію на основі системи цінностей.
Важливою рисою культурної особистості він правомірно вважає альтруїзм, наводячи за приклад таких
особистостей, як Махатма Ганді, Альберт Швейцер і Мати Тереза, які служили найвищим ідеалам
людства. Безумовно, моральні та естетичні цінності є основою культурної особистості. На думку вченого, культурна особистість є цілісною й зосередженою, яка прагне до досягнення ідеалу й смислу
життя; автентичною та унікальною; творчою; альтруїстичною; гуманною [2, 34; 7, 161; 8]. Найважливішим початковим поштовхом для розвитку культурної особистості виступає "… життєвий досвід, на
основі якого формуються цінності особистості, які є джерелом його натхнення і цілісності" [2, 34; 8].
П. Шафер підкреслює, що культурна особистість вважається гуманною лише тоді, коли в неї "сформований певний моральний кодекс" [2, 44; 7, 171; 8].
Значну увагу П. Шафер звертає на важливість мистецтва бачити світ, його естетичне сприйняття. Особливе місце в поглядах сучасного канадського вченого-культуролога відводиться
взаємозв‘язку культури й духовності в становленні культурної особистості: "… культура є ідеальним
провідником для досягнення духовності" [7, 227]. Вчений звертає увагу на те, що: "… чим більше я занурювався в культуру, тим моє життя ставало духовнішим… Моя перша зустріч з духовністю сталася в
мистецтві…" [7, 212].
П. Шафер розкрив вплив культурних чинників на формування духовності (і передусім різних
видів мистецтва). Особливо цінною в контексті досліджуваної проблеми є позиція автора щодо
розгляду культури як "… найкращих ключів до дверей духовності, яка відкриває різні таємниці піднесеного й надає можливості для досягнення навіть божественного" [7, 211].
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше в Україні здійснено аналіз цілісного
наукового погляду сучасного канадського вченого-культуролога П. Шафера на особливості розвитку
культурної особистості в період Епохи Культури, ролі й значущості мистецтва в культурному процесі
людства [переклад з англійської мови монографій П. Шафера "Эпоха культуры" та "Культурная личность" здійснено вченими науково-дослідного Інституту духовного розвитку людини СНУ ім. В. Даля та
викладачами кафедри Іноземних мов та професійної комунікації].
Висновки. В статті визначені основні концептуальні ідеї П. Шафера на розвиток культурної
особистості: культурна особистість є необхідною умовою розвитку Епохи Культури; основа для життя
культурної особистості – художня освіта й мистецтво; культурна особистість передбачає наявність
культурного світогляду, який має стояти над економічним світоглядом; схарактеризовані чотири основні контексти дослідження культури як "всеосяжного цілого" (художній, соціальний, антропологічний,
ідеологічний); культурна особистість є цілісною, зосередженою, автентичною, унікальною, творчою,
альтруїстичною, гуманною; визначені пріоритети Епохи Культури (задоволення людських потреб; нове
розуміння багатства; нова корпоративна ідеологія; нова політична система; культурний підхід до громадянства; прорив в освіті; створення придатних для життя міст; об'єднаний світ); культура – ключ до
розвитку духовності особистості.
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THE JOURNEY TO THE FAR EAST: TEA CEREMONY
AS A PHENOMENON OF JAPANESE CULTURE
The purpose of the study. This paper aims at exploring the Japanese tea ceremony as a phenomenon of Japanese culture.
Methodology of the study. The authors have used integrative anthropological approach, multidisciplinary analysis, comparative, cultural-historical, and descriptive methods. Practical methods of research, including personal participation in the tea ceremony of the
Urasenke Tradition of cha no yu, were used. The scientific novelty of the study lies in the exploration of the Japanese tea ceremony
as a component of Japanese culture, as well as in the analysis of its philosophical and aesthetic aspects. Nurturing simplicity and naturalness and being an institutionalized form of spiritual activity, cha no yu opens a window into the spiritual realm of our being and brings
true peace into our souls. Conclusions. Tea is philosophy, which is a part of the Japanese spirit. Due to the Way of Tea, the meditative
component and element of joyful rest came into life. The Way of Tea teaches people to be sincere and responsive. Thus, it is more than
just a ceremony – it is the way of life.
Keywords: tea ceremony; cha no yu, Japan; Japanese culture; Zen; the Urasenke Tradition of cha no yu.
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Подорож до Далекого Сходу: чайна церемонія як феномен японської культури
Мета дослідження. Стаття спрямована на дослідження японської чайної церемонії як феномену японської культури.
Методологія дослідження. Для досягнення мети автори використовували інтегративний антропологічний підхід, мультидисциплінарний аналіз, порівняльний, культурно-історичний, описовий методи. У роботі використані практичні методи дослідження,
серед яких особиста участь у чайній церемонії школи Урасенке. Наукова новизна дослідження полягає у комплексному висвітленні тя но ю як складової японської культури, а також в аналізі її філософсько-естетичних аспектів. Виховуючи простоту і природність і будучи інституціоналізованою формою духовної діяльності, тя но ю стає вікном до духовної сфери нашого буття і
приносить справжній мир у наші душі. Висновки. Чай – це філософія, яка є частиною японського духу. Завдяки чаю до побуту
увійшла медитативна складова і елемент радісного відпочинку. Шлях Чаю вчить людей бути душевними і чуйними. Отже, цей
шлях є більшим, ніж просто церемонією, – він є життєвим шляхом.
Ключові слова: чайна церемонія; тя но ю; Японія; японська культура; дзен; Урасенке.
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Путешествие на Дальний Восток: чайная церемония как феномен японской культуры
Цель исследования. Статья исследует японскую чайную церемонию как феномен японской культуры. Методология
исследования. Авторы использовали интегративный антропологический подход, мультидисциплинарный анализ, сравнительный, культурно-исторический, описательный методы. В работе использованы практические методы исследования, среди которых непосредственное участие в чайной церемонии школы Урасэнкэ. Научная новизна исследования заключается в освещении тя но ю как составляющей японской культуры, а также в анализе ее философско-эстетических аспектов. Воспитывая
простоту и естественность и будучи институционализированной формой духовной деятельности, тя но ю выступает окном в
духовную сферу нашего бытия и приносит настоящий мир в наши души. Выводы. Чай – это философия, которая является
частью японского духа. Благодаря чаю в быт вошла медитативная составляющая и элемент радостного отдыха. Путь Чая учит
людей быть душевными и отзывчивыми. Таким образом, он является чем-то большим, чем просто церемонией, – он является
жизненным путем.
Ключевые слова: чайная церемония; тя но ю; Япония; японская культура; дзен; Урасэнкэ.

Introduction. Nowadays, Japanese culture and its spiritual treasures are attracting the attention of
the rationalist West. The impossibility of decoding the cultural code within the frame of classical logic requires another mode of interaction with the world, which was brilliantly illustrated by E. Fromm in his book
th
th
―To Have Or To Be‖. Comparing the 19 century English poet A. Tennyson and 17 century Japanese haiku
master M. Basho, E. Fromm notes: ―Tennyson, it appears, needs to possess the flower (to take action – italics ours) in order to understand people and nature, and by his having it, the flower is destroyed. What Basho
wants is to see, and not only to look at the flower, but to be at one (just to be – italics ours), to ―one‖ himself
with it - and to let it live‖ [8, 15]. Such a mode of comprehension of reality requires rejection of the classical
rationalist paradigm and transition to subject-object identification. Among the phenomena of Japanese culture, a tea ceremony occupies a special place; however, the philosophical, aesthetic, and ethical meaning of
it is often lost. The custom of drinking tea, which is known as cha no yu, or chado, in Japan and tea ceremony in the West, includes all activities related to this process, as well as a particular state of mind/spirit that
arises from combination of all these factors [19].
For the inhabitants of the Land of the Rising Sun, harmonious relationship between human and nature is an extremely important aspect of human existence in the world. It can be expressed in the conduct of
the tea ritual. Cha no yu has got a new, powerful impetus for its development in Japanese culture. Tired of
the daily turmoil, the Japanese for a moment ―fall out‖ of the usual rhythm of life and return to a harmonious
environment that reproduces beautiful natural forms full of serenity [2]. The tea ceremony, according to Suzuki, cultivates a certain mental atmosphere, inner field of consciousness contributing to the comprehension
of world harmony [19]. The ritual aspect seen as overriding by the Westerners is not the most important thing
[4; 15]. In fact, it acts as a principle that turns Chaos into Cosmos. Cha no yu is an art with a very deep subtext (meaning). Literature review. The mystery of cha no yu has attracted researchers for a long time. The
key points and ideas for understanding the phenomenon of cha no yu were developed by the outstanding
Japanese buddhologist, philosopher, and psychologist D.T. Suzuki [19]. The Grand Master of the Urasenke
Tradition of cha no yu Sen Sōshitsu XV (Sen Genshitsu) in his book ―The Japanese Way of Tea: From Its
Origins in China to Sen Rikyu‖ revealed the unique Way of Tea through the lens of social, historical, philosophical, and aesthetic approaches [14]. A comprehensive analysis of the tea ceremony as a cultural practice of the whole nation was carried out by K. Surak in her book ―Making Tea, making Japan: Cultural Nationalism in Practice‖ [18]. Contemporary tea masters Seno Tanaka and Sendo Tanaka explained the
specifics of the tea ceremony and analyzed its interconnection with Zen Buddhism [20].
The purpose of the study. This paper aims at exploring the Japanese tea ceremony as a phenomenon of Japanese culture. Methodology of the study. The authors have used integrative anthropological approach, multidisciplinary analysis, comparative, cultural-historical, and descriptive methods. Practical methods of research, including personal participation in the tea ceremony of the Urasenke Tradition of cha no yu,
were used. Theoretical basis and results. The unique art of the tea ceremony is inextricably linked with Japan. Cha no yu means literally hot water for tea. The deep immersion into cha no yu is one of the ways of
understanding the Japanese worldview. Getting away from the hustle and bustle of daily life, the participants
of the ceremony are immersed into a specific atmosphere of unity with all other participants and the world.
The tradition of tea drinking conducted in the established way came to Japan from China – the motherland of
tea. Tea as divine leaves was already mentioned in 2700 BC. The special tradition of tea drinking had established in China in the period of Tang Dynasty (618 - 907) that was apparently related to the spreading of Zen
th
Buddhism [3]. Tea was imported from China to Japan in the 9 century. Aesthetics of cha no yu, its refined
th
ritual obeys the canons of Zen Buddhism. The Japanese tea ceremony reached its heyday in the 16 century, when the Grand Master Sen no Rikyû turned it into art.
Tea houses (tea rooms) - chashitsu - and the very act of preparing and serving tea reflect the main
ideas of Zen. A house surrounded by a small garden, stone path, ancient lantern, tsukubai full of clear water,
low doors create a premonition of something magical preparing guests for a new state of consciousness. A
small twilight room, sounds of water, surprisingly simple utensils - a copper kettle, wooden spoon for tea,
rough ceramic cup - fascinate the participants of the ceremony contributing greatly to their special mood.
―The poetics of simplicity and naturalness is especially characteristic of Zen art. Even in the simplest materials artists discern the distinctive charm of textures and natural tones. These features of Zen art manifest
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themselves in the ascetic design of a dry garden, in the simplicity of a teahouse interior, in the naturalness of
the materials and utensils used there, in the unobtrusive relationship between tone structures in a monochrome painting, in the emphasis on simple forms and natural colors characteristic of Zen ceramics. Here,
simplicity usually means the absence of artificiality and a striving to reveal the natural functionality of materials. After all, a ceramic bowl of natural, simple form serves its purpose better and is more pleasing to the
eye‖ [5, 173]. An essential component of the chashitsu interior is tokonoma redolent with the minimalist art of
Zen. Tokonoma is a raised alcove decorated with a traditional Japanese engraving, an artistic or calligraphic
scroll, ikebana, bonsai.
The main purpose of cha no yu is to achieve inner harmony. Tea ceremony organically combines
contemplation of nature and art objects, respectful communication and immersion into own thoughts. Sen no
Rikyû opposed any manifestation of luxury considering the art of tea to be one of many Buddha ways: the
tea ceremony carried out in an atmosphere of simplicity created a special spirit in accordance with Zen principles. The tea ceremony teaches us to see beauty in everyday life. If flame and rage in a human soul generate certain gestures, then there are gestures that can effect this soul calming it. Certain movements and
procedures of the tea ceremony soothe the soul leading it to a harmonious state of unity with the ubiquitous
beauty of the nature. The Japanese people do not oppose themselves to the environment, but feel as a part
of an integrated, holistic system. Their role is to maintain the balance of the system and to be in harmony
with nature. Rejecting the idea of active reorganization of the world inherent in the Western mentality, the
Japanese tend to perceive Human - Nature unity, recognize nature‘s hidden rhythms, natural changes of the
seasons. They try to identify the uniqueness and beauty of each moment. Humans do not create something
that already exists, they only admire this Beauty. Nature has always been the highest manifestation of truth
and beauty in Japan. The Japanese culture has its own set of rituals when it comes to admiring nature. Art
and literature glorify each of the four seasons. Japanese poetic attitude to nature remains an important feature of the Japanese culture. Still now, tea ceremony, as well as ikebana, bonsai, rock gardens, haiku, sumie are the important components of the Japanese spiritual life.
The famous Japanese buddhologist D. Suzuki argues that for understanding diverse Japanese cultural life, including a passionate love for the nature, it is necessary to comprehend the mysteries of Zen Buddhism. Zen Buddhism had an enormous influence on artistic, intellectual, and political life of the Far East. To
some extent, Zen contributed to the formation of the Japanese character expressing it at the same time. Zen
is a typical Japanese form of Buddhism. Zen teaches us to respect and love nature, to live its life. Zen claims
that nature is in us and we are in nature [19].
The constant striving for simplification is similar for Zen and the tea ceremony. Zen eliminates all unnecessary in its knowledge of the higher reality and the tea ceremony – in life. The tea ceremony symbolizes
simplification, first of all, in the form of chashitsu and a garden around it, which seem to be a part of Nature,
and not an artifact. When the form turns into a symbol, it creates an artistic ceremony. It goes without saying
that the principle of the ceremony is a perfect reflection of the original idea that lies at its core, that is, the
idea of getting rid of everything unnecessary. ―Thus prepared the guest will silently approach the sanctuary,
and, if a samurai, will leave his sword on the rack beneath the eaves, the tea-room being preeminently the
house of peace. Then he will bend low and creep into the room through a small door not more than three
feet in height. This proceeding was incumbent on all guests, – high and low alike, – and was intended to inculcate humility. The order of precedence having been mutually agreed upon while resting in the machiai,
the guests one by one will enter noiselessly and take their seats, first making obeisance to the picture or
flower arrangement on the tokonoma. The host will not enter the room until all the guests have seated themselves and quiet reigns with nothing to break the silence save the note of the boiling water in the iron kettle.
The kettle sings well, for pieces of iron are so arranged in the bottom as to produce a peculiar melody in
which one may hear the echoes of a cataract muffled by clouds, of a distant sea breaking among the rocks,
a rainstorm sweeping through a bamboo forest, or of the soughing of pines on some faraway hill‖ [11, 84-85].
The heart of the tea ceremony is the Japanese striving for ―wabi‖ – simplicity and naturalness. The
purpose of wabi is to give a sense of the true purity of Buddha‘s nature. The participants of the tea drinking
ritual purify not only their bodies, they purify their souls from earthly dust. Cha no yu is closely associated
with the wabi-sabi aesthetics. Wabi-sabi is a special Japanese term that reflects a sense of beauty. This notion defines the essence of many Japanese traditional arts. Wabi are aesthetic, moral norms and rules that
emphasize plain, simple type of beauty and meditative, tranquil perception of the reality. Wabi is associated
with rustic simplicity, freshness, and serenity. Sabi is beauty or serenity that appears with age. People perceive wabi-sabi through inner contemplation, meditation, simple life, and unity with the nature [9; 12]. ―Wabi
means to be true to itself. A master lives quietly in his unpretentious hut, a friend comes in unexpectedly, tea
is served, a fresh spray of flowers is arranged, and the visitor enjoys a peaceful afternoon charmed with his
conversation and entertainment. Is this not the tea rite in its reality?‖ [19, 287].
Such perception of the world rejects any kind of ―nature – culture‖ dichotomy. Cultural practices express the relationship between humans and nature through the lens of the wabi-sabi aesthetics. The aestheticization of nature is a key point of the Japanese worldview. Japanese attitude to the nature is based on
a peculiar worldview deeply rooted in Shinto with its spiritualization of natural and even man-made objects.
Numerous Shinto myths and legends reflect the typical natural conditions in Japan. The spirit of Shinto pan-
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aestheticism merging with Buddhist, Taoist, and Confucian ideas became an integral part of syncretic aesthetics of Zen Buddhism. Classical forms and artistic practice of the way of tea elaborated by the Great Master Sen no Rikyû was greatly influenced by Zen and Taoism. Sen no Rikyû ―took over Taoist theories of psychological equilibrium, the calming of the passions, cosmic universality, and spiritual perfection as well as the
teaching that a wise person must bridle his passions and plunge into a state of ―inactivity‖ (wu wei)… Sen no
Rikyû strengthened the role of wabi aesthetics and bestowed a restrained Zen undertone on the components
of the tea ceremony, even though elements of a Taoist worldview and Confucian ethics remained hidden in
it. Everything – from the garden, the house, the world of ―dewy ground‖ surrounding it, i.e., of garden space
surrounding the house, the exterior and interior of the house, the works of art in the tokonoma, the inventory,
and the utensils with a clearly defined functional meaning to the sequence of rituals thought out in the most
minute detail – was subordinated to one goal, the intuitive experience and veneration of beauty. By taking
place in the presence of beauty, this simple ritual was supposed to eliminate differences of wealth and social
rank and help the people participating in it, under conditions of minimal comfort, feel the importance of intimate spiritual communion‖ [5, 180-181].

Img.1 Sen Sōshitsu XV (Sen Genshitsu) – fifteenth-generation Grand Master
of the Urasenke Tradition of cha no yu (The author’s photo archive)
There are three historical households known collectively as san-Senke which count their founder as
Sen no Rikyû: Omotesenke, Urasenke, and Mushakōjisenke. Probably, the biggest one is Urasenke. The
current head of the Urasenke Foundation is Iemoto Zabōsai Genmoku Sōshitsu. Being active in promoting
worldwide appreciation and deep understanding of the Way of Tea, Urasenke masters reveal the spirit of cha
no yu symbolized by such principles as Wa, Kei, Sei, Jaku [21].
Wa (Harmony) is aimed at retaining a harmonious relationship with the nature and with the other
people. It is about balancing Yin and Yang in terms of Taoism. This harmony leads a host and a guest to an
understanding of the transience of all that exists and the unchanging in the changing.
Kei (Respect; Reverence) is a feeling of gratitude extended to other people, to life, to inanimate objects. Sei (Purity) means cleanliness and orderliness in physical and spiritual sense: host purifies heart and
mind being concentrated on cleaning tea utensils. ―Purity, the third ―principle‖, is no doubt Shinto; the handwashing and mouth-rinsing remind us of ablution. But when it goes beyond mere superficiality and acquires
a deeper sense it touches upon Taoism… The purification of the heart is Buddhist‖ [19, 306].
Jaku (Tranquility) can be attained through the practice of Wa, Kei, and Sei. Jaku is the dynamic force
that creates a meditative state of mind. ―This is where Zen Buddhism enters and turns the whole situation
into an intimate relationship with the larger sphere of reality. The tearoom is a sense organ for the teaman to
express himself. He makes everything in it vibrate with his subjectivity. The man and the room become one,
and each speaks to the other. Those who walk into the room will at once realize it. Here is the art of tea‖ [19,
307]. The scientific novelty of the study lies in the exploration of the Japanese tea ceremony as a component
of Japanese culture, as well as in the analysis of its philosophical and aesthetic aspects. Nurturing simplicity
and naturalness and being an institutionalized form of spiritual activity, cha no yu opens a window into the
spiritual realm of our being and brings true peace into our souls.
Conclusions. Sen Sōshitsu XV (Sen Genshitsu) – fifteenth-generation Grand Master of the Urasenke
Tradition of cha no yu – emphasizes that tea is philosophy, which is a part of the Japanese spirit. Tea and
the Chinese Confucian tradition formed a whole philosophical trend. Due to the Way of Tea, the meditative
component and element of joyful rest came into life. People have a moment when they can relax and look at
the flowers, the moon in the sky, be in touch with their own thoughts and feelings. According to Sen Sōshitsu
XV, cha no yu eliminates discrimination, and everyone becomes equal. The Way of Tea teaches people to
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be sincere and responsive. Thus, it is more than just a ceremony – it is the way of life [1; 6]. The salvation of
the modern humans in the world full of conflicts lies in the awareness of the spiritual unity of humankind,
which is the highest manifestation of the spiritual unity of the universe [7; 16]. This may be possible by following the spirit of cha no yu and its principles Wa, Kei, Sei, Jaku.
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ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР
Мета роботи полягає в актуалізації та систематизації соціокультурної парадигми освіти як однієї з найбільш важливих
чинників та умов формування особистості в соціумі. Важливим є те, щоб освіта була якісною та відповідала певному рівню
розвитку суспільства, його базовим культурним цінностям. Також освіта повинна відігравати ключову роль у встановленні
фактів, на основі яких проводяться громадські дебати та ухвалюються важливі урядові рішення. Методологією дослідження є
сукупність методів і прийомів наукового пізнання, що дає можливість досліджувати процес розвитку та особливість інновацій в
освіті. Соціологічний метод, який був використаний у дослідженні, надає реальну соціокультурну парадигму проблеми. З допомогою системно-логічного методу, який було використано під час дослідження, здійснено аналіз аналітичних матеріалів та
визначено понятійний апарат. Наукова новизна. Розгляд інновацій та інноваційних процесів в освіті як соціокультурний феномен, який базується на культурних традиціях з урахуванням досягнень суспільства в цілому та освіти й науки зокрема. В контексті цих трансформацій, які вже відбуваються в Україні і які ще будуть, існує необхідність в інтеграції освітньої галузі в
міжнародне співтовариство, в міжнародні проекти та співпраця із міжнародними організаціями. Висновки. З метою формування
суспільства стійкого розвитку необхідно розвивати політику, яка заохочує заклади вищої освіти мати свою соціальну
відповідальність, підтримувати їх у цьому та сприяти більш згуртованому та інклюзивному суспільству через покращення міжкультурного розуміння, громадянської участі та етичної свідомості, а також забезпечувати справедливий доступ до вищої освіти.
Крім того, вдосконалення системи управління освітянською галуззю переважно здійснюється через введення інновації, а саме з
інновацій і складаються справжні зміни в соціумі. Інакше кажучи, інновації є «клітинками» керованого розвитку цілеспрямованих
змін.
Ключові слова: соціокультурний вимір; стійкий розвиток; інновації; освіта; вища освіта; соціальна відповідальність;
міжкультурне розуміння; громадянська участь; цілеспрямовані зміни.
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Инновации в образовании: социокультурное измерение
Цель работы состоит в актуализации и систематизации социокультурной парадигмы образования як одного из наиболее важных факторов и условий формирования личности в социуме. Важным представляется то, чтобы образование было
качественным и отвечало определенному уровню развития общества, его базовым культурным ценностям. Также образование
должно играть основную роль в восстановлении фактов, на основе которых проводятся общественные дебаты и принимаются
важные правительственные решения. Методологией исследования есть совокупность методов и приемов научного познания,
которые дают возможность исследовать процесс развития и особенность инноваций в образовании. Социологический метод,
который был использован в исследовании, предоставляет реальную социокультурную парадигму проблемы. При помощи системно-логического метода осуществлено анализ аналитических материалов и определено понятийный аппарат. Научная
новизна. Рассмотрение инноваций и инновационных процессов в образовании как социокультурный феномен, который базируется на культурных традициях с учетом достижений общества в целом и образования, науки, в частности. В контексте этих
трансформаций, которые уже осуществляются в Украине, и которые еще будут, существует необходимость в интеграции образовательной сферы в международное сообщество, в международные проекты и сотрудничество с международными организациями. Выводы. С целью формирования общества устойчивого развития необходимо развивать политику, которая заинтересовывает учебные заведения выполнять свою социальную ответственность, поддерживать их в этом, а также способствует
более консолидированному и инклюзивному обществу путем укрепления межкультурного понимания, общественного участия и
этнического сознания, а также обеспечения справедливого доступа к высшему образованию. Более того, усовершенствование
системы управления образовательной сферой в большей мере осуществляется через введение инновации, именно из инноваций и формируются реальные изменения в социуме. Другими словами, инновации являются «клеточками» управляемого
развития целенаправленных изменений.
Ключевые слова: социокультурное измерение; устойчивое развитие; инновации; образование; высшее образование;
социальная ответственность; межкультурное понимание; гражданское участие; целенаправленные изменения.
Shust Nataliia, Doctor of Sociology, Professor, Professor of the Department of Civil Law and the Procceding of the National
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Innovations in education: the socio-cultural dimension
This purpose of the article of the work is in actualization and systematization of social paradigm of education as one of the
most important factors and conditions of formation of identity in society. It is important that education was of high quality and meet a
certain level of development, its basic cultural values. Education should also play a key role in establishing the facts, on the basis of
which conducted public debates and accepted the important government decisions. The methodology of the study is a set of methods
and techniques of scientific knowledge, to explore the development and feature of innovation in education. The sociological method that
was used in the study, provides a real socio-cultural paradigm of the problem. Using a systematic logical method that was used during
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the study, the analysis of analytical materials and defined the field of apparatus. The scientific novelty of this paper is consideration of
innovation and innovative processes in education as a social and cultural phenomenon, which is based on cultural traditions, taking into
account the achievements of the society in general and education in particular. In the context of these transformations that are already
in place in Ukraine, and still will be, there is a need for integration of education in the international community, in international projects
and cooperation with international organizations. Conclusions. In order to create a society of sustainable development is necessary to
develop a policy that encourages institutions of higher education to fulfill its social responsibility to support them in this, and to promote a
more united and inclusive society through improvement intercultural understanding, civic participation and ethical consciousness, as
well as equitable access to higher education. Moreover, the improvement of management systems-industry to a greater extent through
the introduction of innovations, with innovations and consist of real changes in society. In other words, innovation is the "cells" of the
controlled development of the targeted changes.
Key words: the socio-cultural dimension; sustainable development; innovation; education; higher education; social responsibility; intercultural understanding; civic involvement; purposeful change.

Актуальність теми дослідження. У той час, як Європа стикається з важливими суспільними викликами, – починаючи від безробіття й соціальної нерівності до питань, пов‘язаних із міграцією та зростанням політичної поляризації, радикалізації й насильницького екстремізму, – вища освіта може й
повинна відігравати вирішальну роль у розв‘язанні цих проблем [1]. Одночасно освіта повинна
відігравати ключову роль у встановленні фактів, на основі яких проводяться громадські дебати та
ухвалюються важливі урядові рішення.
У процесі формування оновленої системи освіти та науки динаміка процесу соціальних змін
ускладнює прогноз того, які саме цінності й стандарти поведінки можуть забезпечити адекватність дій
у найближчому майбутньому. Тому особливої ролі набувають:
- широкий спектр організації компаративних досліджень з метою виявлення кращих світових
практик й організації продуктивного міжнародного співробітництва в галузі освіти та науки;
- апробація та впровадження інноваційних освітянських систем із широким використанням
інформаційних технологій;
- створення умов і можливостей для свободи вибору в освітянській галузі;
- дослідження й реалізація сучасних підходів до реального забезпечення рівного доступу всіх
громадян до якісної освіти;
- забезпечення безперервності освіти протягом усього життя [2];
- участь науково-педагогічних працівників і студентів у врядуванні вищої освіти;
- громадська відповідальність вищої освіти й за вищу освіту [1].
Умовою вдосконалення національної системи освіти й науки та пошуку нових ефективних
шляхів підвищення якості освіти та її здобуття набуває соціокультурна підтримка індивідуальності й
формування соціальної компетентності особистості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інноваційні теорії з‘явились у ХІХ столітті в наукових
дослідженнях культурологів та пов‘язувались зі змінами, які відбувалися в спонтанних взаємодіях різних культур. Зазвичай мова йшла про інфільтрації європейських звичок та способів організації в традиційні азіатські й африканські суспільства. І тільки на початку ХХ століття стали вивчатись закономірності культурологічних та економічних нововведень. Перше наукове спостереження інновацій було
зроблене М. Кондратьєвим. Учений виявив існування так званих «великих циклів» чи, як їх називають
західні науковці, «довгих хвиль». Такі цикли чи хвилі утворюються від кожного базового нововведення
та являють собою множину вторинних нововведень, що змінюються. Надалі західноєвропейські науковці цю ідею використали і в економічній теорії. Так визначення терміну «інновація» започаткував
американський дослідник Йозеф Шумпетер з метою аналізу економічних змін у підприємницькому
середовищі. Поняття «інновації» являють собою багатоаспектну проблему, вирішення якої не можливе без використання міждисциплінарного підходу. Питання інновацій широко вивчались науковцями –
В.Зомбартом, В.Мітчерліхом, Г. Меншем, С. Цуру, Є.Менсфілдом, О.Кругліковим, К.Найтом,
П.Лелоном, Б. Твіссом, Р. Драккером, М. Лапіним. На особливу увагу заслуговують праці українських
науковців, які досліджували питання впровадження інноваційних методів в систему української вищої
освіти в сучасних умовах – Г. Клімової, С. Іванової, В. Кременя, В. Лугового, М. Скиби, зарубіжних ученених - Т. Блейон, О. Михайленко. Проте наявність означених напрацювань не знецінюють цей
соціокультурний аналіз, а вагомі напрацювання науковців не вичерпали можливостей дослідження
всього кола сучасних питань, пов‘язаних із дослідженням.
Мета статті полягає в актуалізації та систематизації соціокультурної парадигми освіти як однієї
із найбільш важливих чинників та умов формування особистості в соціумі. Важливим є те, щоб вона
була якісною та відповідала певному рівню розвитку суспільства, його базовим культурним цінностям.
Значення освіти в світовій економіці вагоме. Так, за даними компанії Teylor&Frencis Group, станом на
2017 рік обсяг глобального ринку освіти оцінювали в 4,4 трильйона доларів [3]. Проте існує ряд ризиків, які призводять до того, що одні країни успішні на освітньому ринку послуг, а інші ні. Серед таких
ризиків це і якість освітніх послуг та їхня відповідність технічному розвитку суспільства, і той інвестиційний клімат, який створений для активного розвитку освітніх послуг. Основні ризики освіти сьогодення - це стрімкий технічний, культурний та технологічний розвиток, а тому є потреба подивитись на
інноваційні процеси в освіті як на новий соціокультурний феномен, який базується на культурних тра-
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диціях спільноти із врахуванням досягнень суспільства в цілому та науки й техніки зокрема. Ми спробуємо дослідити закономірність, як саме цінності суспільства впливають на розвиток вищої освіти в
Україні.
Ми погоджуємось із думкою, що «… наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. університети є одними з
прискорювачів історії через посилення дослідницької компоненти, інкубування інновацій та трансферу
технологій, а також виші є банком людського капіталу. Але водночас не варто ігнорувати глобальні
кризові настрої щодо вищої освіти та слабкі сторони системи й покладати на університети невиправдані очікування на кшталт виховання ідеального громадянина, гарантованого підвищення доходів, подолання нерівності в доступі до знань тощо» [3]. Одним із шляхів виходу вищої освіти на конкурентний
ринок освітніх послуг є реформа системи освіти, яка є неможливою без інновацій
Виклад матеріалу. Освіта є однією із найбільш важливих чинників та умовою формування особистості в соціумі. Тому необхідно, щоб вона була якісною та відповідала певному рівню розвитку
суспільства, його базовим культурним цінностям. Визначень освіти можна знайти багато, то ж ми не
будемо особливо детально зупинятись на їхньому цитуванні, тим паче, що в науковому і практичному
середовищі є дещо відмінні підходи до освіти як певного феномену. Так, Едуард Рубін, громадський
діяч та бізнесмен, висловлює позицію, яка для нас найбільш прийнятна, що освіта є соціокультурним
феноменом. На його думку, «…говорити потрібно про те, якими ми хочемо бачити студентів та
випускників, з якими навичками й знаннями вони повинні виходити із вузів. Ми повинні думати про те,
наскільки гармонійним та розвинутим хочемо бачити наш світ, наше суспільство, і яку роль у цьому
повинна відігравати вища освіта» [4]. Словом, вузівська реформа, на його думку, повинна обговорюватися в нерозривному зв‘язку з нашими людськими й суспільними цінностями. Тому таким важливим є належне правове забезпечення освіти загалом та інноваційної складової зокрема.
Важливість інновацій у вищій освіті відображено і в нормах ЗУ «Про вищу освіту» [5], де в ст.
65 сказано, що «… наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у закладах вищої освіти є
невід‘ємною складовою освітньої діяльності й провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої й виробничої діяльності в системі вищої освіти… Основною метою наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів
техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців
інноваційного типу».
Отже, як бачимо, основи для застосування інноваційних технологій в освіті, і тим самим формування інноваційної освіти на законодавчому рівні, закладено. Питання – за реалізацією цих норм,
адже сучасне суспільство розвивається на основі інноваційного підходу до багатьох сфер життєдіяльності. Проте без проведення відповідних реформ ці норми не матимуть практичної реалізації.
Наукове обґрунтування щодо їхнього впровадження та реалізації потребує професіоналізму,
спеціальних знань та навичок. Проте слід враховувати, що «… специфічність інновацій у вищій освіті
пов‘язана з тим, що вони, по-перше, завжди містять нове вирішення актуальної проблеми в галузі
вищої школи; по-друге, їхнє використання приводить до якісно нових результатів освітньої діяльності,
по-третє, їхнє впровадження викликає якісні зміни інших компонентів єдиної системи вищої освіти[7].
Сучасні вітчизняні вчені розглядають інновацію в освіті як:
– процес створення, поширення й використання нових засобів (нововведень) для розв‘язання
тих педагогічних проблем, які досі розв‘язувались по-іншому;
– результат творчого пошуку оригінальних нестандартних розв‘язань для різноманітних педагогічних проблем;
– актуальні, значущі й системні новоутворення, які виникають на основі різноманітних ініціатив
і нововведень, що стають перспективними в контексті еволюції освіти й позитивно впливають на її розвиток;
– продукти інноваційної освітньої діяльності, які характеризуються процесами створення та використання нового засобу (нововведення) в галузі педагогіки та наукових досліджень;
– різні нововведення в діяльності навчально-виховних закладів, у здійсненні навчальновиховного процесу[8, 111].
Освіта до пріоритетів сьогодення відносить уміння оперувати такими вміннями та знаннями,
що задовольняють потреби сучасного суспільства, готують особистість до нових ролей у цьому зміненому суспільстві. Саме тому важливим нині є не тільки вміння оперувати власними науковими знаннями, а й бути готовими змінюватись, адаптовуватись та інтегровуватись до нових потреб ринку праці,
оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення та навчатись упродовж
життя [9, 86].
Незважаючи на існування в суспільстві потреби у підготовці юристів із ґрунтовним знанням
іноземних мов, лише незначна кількість навчальних закладів мають у своїх навчальних планах викладання відповідних юридичних дисциплін іноземною мовою. Виконання цих завдань не можливе без
застосування як традиційних, так і інноваційних засобів навчання іноземній мові.
Одночасно актуальність удосконалення навчання іноземної мови студентів юридичних
спеціальностей обумовлюється глобалізацією та інтернаціоналізацією соціокультурних відносин.
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Насамперед це пов‘язане зі збільшенням використання міжнародних контактів та процедур, потребою
в представництві інтересів громадян України в зарубіжних організаціях та іноземців – в українських.
Найчастіше фахівцю у сфері права, відповідно до проведеного автором соціологічного дослідження, доводиться використовувати іноземну мову:
- в навчально-професійній сфері – 75.8%;
- в культурних заходах – 14,1%;
- в побутових сферах спілкування – 10,1%.
Переважна більшість опитаних ( 64,3%) використовують іноземну мову в процесі читання
спеціальної літератури, 14,6% - для участі в симпозіумах, конференціях та інших міжнародних
зустрічах, 5,1% доводиться працювати з іноземними колегами, 8% фахівців готуються до короткочасних або довгострокових закордонних відряджень.
Окремо слід зазначити, що важливий фактор, який необхідно враховувати під час реформування освітянської галузі, – це міграція професорсько-викладацького складу, фахівців та студентів
за кордон. «Відтік учених із країни набув просто загрозливих масштабів. Щороку Україну полишає
приблизно 6 тисяч наукових працівників, 2,5-6 тисяч фахівців у сфері IT-технологій; на заробітки
виїжджають понад 90 тисяч фахівців із вищою освітою. Виходом із цієї ситуації є створення в країні
сприятливих умов для реалізації творчого потенціалу молоді, що можливо за наявності розвиненої та
високотехнологічної економіки, адже за слабкої економіки завжди буде відплив інтелекту й кадрів»
[10]. Однією із проблем міграції є невідповідність освіти в Україні світовим стандартом. Так, згідно з
рейтингом Round University Ranking, (RUR) лише 7 вищих навчальних закладів з України віднесені до
найкращих у світі. Цей рейтинг «… оцінює ефективність 761 провідного світового вищого навчального
закладу за 20 показниками, згрупованими в 4 провідні сфери діяльності університету: система навчання, дослідження, міжнародне співробітництво та фінансова стабільність» [11].
На проблемі відпливу студентів за кордон акцентує свою увагу О. Михайленко [12], констатуючи, що хоча вона (проблема) й набула в Україні критичного характеру, проте не є суто українською
проблемою. Відповідно, «…університети багатьох країн намагаються створити нові навчальні моделі,
які б формували ключові компетенції, необхідні в ХХІ столітті. Як визначено Світовим Економічним
Форумом-2015, професійна діяльність у ―новій економіці‖ потребує критичного мислення, креативності,
вміння управляти людьми й працювати в команді, емоційного й культурного інтелекту, ухвалення
рішень на власний відповідальний розсуд, готовності служити іншим, уміння вести переговори, когнітивної гнучкості.
Слід зазначити, що реформування вищої освіти відбувається в період швидкого розвитку інформаційних технологій, штучного інтелекту, наукових технологій, можливості ширшого використання
технологічних парків, які, об‘єднуючи наукові, виробничі та фінансові ресурси, забезпечують відтворення повного життєвого циклу інновацій тощо. Усі ці чинники призводять до суперечностей між традиційними підходами до навчання в вищій школі та новими соціально-економічними вимогами суспільства щодо освіти загалом і вищої зокрема. Розвиток інформаційного суспільства змінив ставлення
як до системи освіти загалом, так і до вищої освіти зокрема, адже освіта, яка базується на використанні інформаційних технологій, якісніша та відповідає розвитку суспільству в динаміці. Паралельно
постає питання підготовки фахівців на стику спеціальностей. Ідеться про нові напрямки: штучний інтелект, медичне право, державне управління в галузі охорони здоров‘я тощо. В Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на базі спеціальності 122 «Комп‘ютерні науки» було відкрито
програму «Технології штучного інтелекту», в планах – підготовка фахівців з медичного права.
В рамках ІІІ Міжнародного форуму Innovation Market презентували Центр підтримки технологій
та інновацій (Technology and Innovation Support Center TISC). Центр, що започаткує майбутню мережу
TISC в Україні, створений на базі Національного офісу інтелектуальної власності (НОІВ).
Як зазначали фундатори Центру підтримки технологій та інновацій, проект реалізований за
сприяння Всесвітньої організації інтелектуальної власності. В Центрі будуть консультувати та надавати доступ до патентної інформації винахідникам та інноваторам. «Ключова послуга TISC – доступ
до бази даних. Якщо винахідник хоче перевірити на унікальність свій продукт, він може звернутись до
Центру, де наші фахівці допоможуть здійснити поверхневий патентний пошук. Це дасть розуміння того, в якій системі координат перебуває продукт, наскільки він конкурентоспроможний у порівнянні з
аналогами і яка ситуація існує в тій чи іншій ніші на ринку. Інша фундаментальна послуга, що має попит в усьому світі, – це послуга патентної аналітики. Така послуга вперше цього року була впроваджена в рамках всесвітньої мережі Центрів підтримки технологій та інновацій. Наша мета – почати надання такої послуги, й ми маємо для цього всі шанси», – розповів Данило Цьвок, керівник Центру
підтримки технологій та інновацій.
Гарним прикладом концентрації та подальшим упровадження інновацій є створення
відповідної комунікаційної платформи «Дім інновацій», яка об'єднала науковців, бізнесменів та стартаперів. Дана платформа забезпечує подолання однієї з головних причин недостатнього обсягу інвестицій у науку та інновації – відсутність координації стейкхолдерів та єдиного інформаційного поля.
Обсяг аудиторії – 500 тисяч осіб. У рамках цієї платформи учасники шукають відповіді, як наука,
бізнес та влада можуть бути корисними одне одному
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Ці та інші приклади свідчать, що ми маємо потенціал і бачення для належного реформування
системи освіти, але відсутня як чітка політична воля держави, Міністерства освіти і науки України, так і
університетів, зокрема, в напрямку впровадження та використання інновацій в університетську освіту.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Можна зазначити, що в контексті тих змін, які
вже відбуваються в Україні і які ще будуть проходити, особливо яскраво видно, що сьогодні існує потреба в інтеграції освітньої сфери в міжнародні проекти та співпраця з міжнародними організаціями,
адже ―… на наших очах європейський простір трансформується в загально континентальний, а
Україна як держава, що прагне інтегруватись у міжнародну спільноту та розбудувати якісну освіту, що
відповідає сучасним потребам, має швидко реагувати на виклики часу. Загалом вища освіта має бути
орієнтована на працедавця та бути інтелектуально насиченою та відповідати суспільним і культурним
цінностям спільноти. Тому ми вважаємо, що необхідно внести зміни в чинне податкове законодавство
в питанні забезпечення податкових пільг з метою залучення інвестицій в інноваційні розробки, створення законодавства, яке дасть можливість комерціалізувати наукові результати та винаходи, що зі
свого боку приведе до розвитку університетської науки. Адже сьогодні відсутня єдина система щодо
процедури впровадження інновацій, не сформульована їхня цільова спрямованість, не узгоджена
процедура впровадження інвестицій у вищій школі, тому відповідні зміни дадуть можливість розвинути
інноваційну складову вищої освіти.
Особливої уваги заслуговує проблема формулювання цілісної державної політики щодо
освіти, яка відповідає сучасним викликам, а саме: політики, яка заохочує відповідні владні органи,
громадські організації та заклади вищої освіти брати на себе соціальну відповідальність, підтримувати
їх у цьому та сприяти більш згуртованому та інклюзивному суспільству через покращення міжкультурного розуміння, громадянської участі та етичної свідомості, а також забезпечення справедливого доступу до вищої освіти. Так на сайті Світового економічного форуму в Давосі [13] зазначено, що «…
технологія та глобалізація значно змінюють роботу. Проте системи освіти й навчання, залишаючись в
основному статичними та недооціненими протягом десятиліть, є значною мірою неадекватними для
цих нових ринків праці. Тому ми повинні переосмислити шляхи розвитку та реалізації таланту в світі.
Це вимагатиме розбивання старих резервуарів між освітніми системами та ринками праці, більш гнучким підходам до регулювання, новими формами державно-приватного співробітництва та новими
нормами та цінностями».
Крім того, вдосконалення системи управління освітянською галуззю більшою мірою
здійснюється через введення інновації, адже саме з інновацій і складаються справжні зміни в соціумі.
Інакше кажучи, інновації є «клітинками» керованого розвитку цілеспрямованих змін.
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ТВОРЧІСТЬ ОЛЕКСАНДРА МИХЕДА
В КОНТЕКСТІ ПРОЕКТІВ ПОСТМОДЕРНІЗМУ
Мета роботи – розкрити сутність поняття «проекти постмодернізму» на прикладі роману «Астра» та збірки-оповідань
«Понтиїзм» О. Михеда. Методологічні засади роботи ґрунтуються на: герменевтичному методі дослідження, за допомогою
якого відбулося дослідження, структуризація проектів постмодернізму та вивчення проблеми відкритої інтерпретації; методі
філософського узагальнення та універсалізації, який дозволив у часто неоднозначних визначеннях, зафіксованих у різноманітних джерелах, визначити концептуальну модель постановки проблеми; міжнауковому підході, за допомогою якого було здійснено всебічний аналіз заявленої проблеми з широким залученням наукових доробків культурології, філософії, естетики, мистецтвознавства. Наукова новизна полягає у здійсненні культурологічного аналізу постмодерністських проектів, обґрунтуванні їх
універсальності в реаліях українського постмодерністського мистецтва. Висновок. Творчість О. Михеда формує чіткі орієнтири
постмодерністських тенденцій ХХ – початку ХХІ століття. Вона ніби запрошує реципієнта створювати свій мистецький продукт
разом з його автором. Твори митця «відкриті» для постійного породження нових внутрішніх взаємозв‘язків, які читач повинен
«відкривати» й вибирати сам у процесі сприйняття всієї сукупності стимулів, що надходять. Досліджуючи «проекти постмодернізму» вдалося констатувати, що постмодернізм - багатовимірне теоретичне відображення духовного повороту в самосвідомості
сучасної цивілізації, особливо в сфері мистецтва і філософії. Постмодерністське мистецтво створює і досліджує таку картину
світу, яка не «прив‘язана» до жорстких моделей, а це значить, що твір мистецтва сприяє усвідомленню особливої свободи в
реципієнті, спонукає його до формування власної моделі світу, іншими словами, художній твір (в широкому сенсі цього слова)
стає «відкритим».
Ключові слова: проекти постмодернізму; постмодернізм; інтерпретація; герменевтика; «відкрита інтерпретація»; «відкритий твір».
Бензюк Александр Алексеевич, кандидат культурологии, старший преподаватель, декан факультета народных инструментов Национальной музыкальной академии Украины имени П.И.Чайковского
Творчество Александра Михеда в контексте проектов постмодернизма
Цель работы - раскрыть сущность понятия «проекты постмодернизма» на примере романа «Астра» и сборникарассказов «Понтиизм» А. Михеда. Методологические основы работы основываются на: герменевтическом методе исследования, с помощью которого состоялось исследование, структурирование проектов постмодернизма и изучение проблемы открытой интерпретации; методе философского обобщения и универсализации, который позволил во многих неоднозначных определениях, зафиксированных в различных источниках, определить концептуальную модель постановки проблемы; межнаучном
подходе, с помощью которого был осуществлен всесторонний анализ заявленной проблемы с широким привлечением научных
произведений культурологии, философии, эстетики, искусствоведения. Научная новизна заключается в осуществлении культурологического анализа постмодернистских проектов, обосновании их универсальности в реалиях украинского постмодернистского искусства. Вывод. Творчество А. Михеда формирует четкие ориентиры постмодернистских тенденций ХХ - начала
XXI века. Она как бы приглашает реципиента создавать свой художественный продукт вместе с его автором. Произведения А.
Михеда «открытые» для постоянного порождения новых внутренних взаимосвязей, которые читатель должен «открывать» и
выбирать сам в процессе восприятия всей совокупности поступающих стимулов. Исследуя «проекты постмодернизма» удалось
констатировать, что постмодернизм многомерное теоретическое отражение духовного поворота в самосознании современной
цивилизации, особенно в сфере искусства и философии. Постмодернистское искусство создает и исследует такую картину
мира, которая не «привязана» к жестким моделей, а это значит, что произведение искусства способствует осознанию особой
свободы в реципиенте, побуждает его к формированию собственной модели мира, то есть, художественное произведение (в
широком смысле этого слова) становится «открытым».

© Бензюк О. О., 2019

149

Культурологія

Бензюк О. О.

Ключевые слова: проекты постмодернизма; постмодернизм; интерпретация; герменевтика; «открытая интерпретация»; «открытое произведение».
Benziuk Oleksandr, senior lecturer, candidate of culturology, dean of the faculty of folk instruments Tchaikovsky National
Music Academy of Ukraine
Оlexander Myheda's creativity in the context of post-modernism projects
The purpose of work is to reveal the notion of "postmodernism projects" on the example of "Astra" noveland the collection of
the Stories "Pontyism" by Оlexandra Myheda. Methodological fundamentals of the work are based on: ahermentive method of research, with which the researchand structuring of postmodernism projects is studied, aswell as studying the problem of open interpretation; Themethod of philosophical generalization and universalization,which allowed in often ambiguous definitions,
fixed invarious sources, to determine the conceptual model ofproblem formulation; The interscientific approach with thehelp of which the
comprehensive analysis of the problemwas carried out, with extensive involvement of scientificresearches in culturology, philosophy,
aesthetics, and art. Scientific novelty consists in realization of the culturologicalanalysis of post-modernist projects, substantiation of
theirversatility in the realities of Ukrainian postmodern art. Conclusion. Oleksandr Mykhalda's creativity forms the clearlandmarks of the
post-modernist tendencies of the 20 th – early 21st century. She seems to invite the recipient to createhis art product together with his
author. Works of O. Myheda"Open" for permanent development of new internalinterconnections, which the reader has to "open"
andchoose in the process of perception of the whole populationof the incoming incentives. Studying "postmodernismprojects" it was
possible to state that postmodernismmultidimensional theoretical reflection of spiritual turning inthe consciousness of modern civilization, especially in thesphere of art and philosophy. Postmodern art creates andexplores such a picture of a world that is not "tied" to
hardmodels, which means that the work of art contributes to theknowledge of special freedoms in the recipient, encouragesit to form a
model of the world, in other words, The artisticwork (in the broadest sense of the word) becomes "open".
Keywords: projects of postmodernism; postmodernism; Interpretation; Germeneutics; "open interpretation"; "openwork".

Актуальність теми дослідження. Під впливом постмодерністських ідей та специфічних засобів
вираження сучасна естетична свідомість помітно трансформувалась. Серед важливих напрямків дослідницької роботи є багатоаспектний аналіз процесів, що відбуваються у сучасному мистецтві, а також можливість їх інтерпретації. Оскільки зміст та форма художнього твору в сучасному мистецтві є
навмисно багатозначними, - текст, як поле можливостей, містить велику кількість потенційних значень,
тобто твір є відкритим і передбачає відкриту інтерпретацію. Проблема тлумачення тексту набуває в
сучасній культурології особливої значущості. Саме тому науковці звертаються до герменевтики, екзегетики, інтерпретації, відкритої інтерпретації як шляхів розуміння текстів, методів їх вивчення, тлумачення та пояснення. Це, насамперед, пов‘язано, з проблемою «прочитання» текстів постмодернізму з
властивою йому інтертекстуальністю, гіпертекстуальністю, симулякрами, цитатністю тощо.
Аналіз досліджень і публікацій. Авторська концепція відносно предмета дослідження складалася у процесі аналізу і осмислення наукових праць таких філософів, естетиків та культурологів, як:
Є. Більченко, С. Бондар, М. Бровко, Н. Жукова, О. Колесник, С. Кримський, Л. Левчук, А. Личковах,
О. Оніщенко, О. Потебня, Р. Барт, Ж. Дельоз, М. Фуко,
Ж. Бодрійяр, У. Еко, Ф. Джеймісон,
Ю. Крістєва, Н. Маньковська, В. Діанова, Т. Гуменюк, Т. Гундорова, Ю. Сабадаш. У роботі зазначається, що апелюючи до сучасного культурного простору, необхідно говорити саме про постмодерністську
творчість та творчість у постмодерністську добу. Мається на увазі те, що протягом ХХ , і особливо на
початку ХХІ століття, відбулась зміна художньої та філософсько-світоглядної парадигми, як в мистецтві, так і у сприйнятті життя, що призвело до панування ідеї множинності інтерпретації. І ця ідея не є
винаходом постмодерністів. Її витоки – у теоретичних концепціях формалістів, зокрема, російських
формалістів, (на твори яких, до речі і спирались постмодерністи), на концепції структуралістів та пост
структуралістів. І саме тому інтерпретація будь-яких творів не може відбуватись без врахування усього цього накопиченого досвіду. У роботі зазначається, що відкрита інтерпретація має підґрунтя у сучасному просторі. Те саме відбувається і з творами мистецтва: де людина їх створює – створює в залежності від свого ставлення до попереднього досвіду, традицій, з урахуванням свого світогляду,
світосприйняття, а інтерпретатор (реципієнт) в контексті власного досвіду, світогляду, знань сприймає
цей твір й інтерпретує його. Аналізуючи творчість О. Михеда, зокрема романи «Астра» а також «Понтиїзм», в контексті прояву проектів постмодернізму, встановлено, що ключовими компонентами його
індивідуального стилю стали: сарказм, пародія, гра, ризомність повсякдення, які проектують собою
трансформацію сучасної української культури.
Мета дослідження полягає у розкритті сутності поняття «Проекти постмодернізму» на прикладі
роману «Астра» та збірки-оповідань «Понтиїзм» О. Михеда, де українське постмодерністське мистецтво мислиться як ламання табу і, передусім, це відбувається за допомогою текстологічного, шизоаналітичного та номадологічного проектів.
Виклад основного матеріалу. Проект – це поняття, яке використав М. Гайдеґґер у роботі «Буття та час». За М. Гайдеггером, проект – це об‘єктивація буття. У сучасній науці це поняття широко використовується теоретиками – естетиками, культурологами, мистецтвознавцями. Зокрема, доволі докладно проекти постмодернізму розглядає у своїх лекціях з історії філософії український естетик
В. Суханцева.
Задля більш глибокого розуміння сутності поняття «проекти постмодернізму» та відкритої інтерпретації необхідно зупинитись на характеристиці найбільш, з нашої точки зору, репрезентативних
проектах (інтерпретацій) буття - «текстологічному», «номадологічному» та «шизоаналітичному».
Одним із перших на проблему «відкритого твору» звернув увагу італійський філософ, письменник і громадський діяч У. Еко. Саме він, по-перше, обґрунтовує необхідність введення цього понят-
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тя у широкий теоретичний ужиток, а по-друге, пропонує застосовувати його в аналізі сучасного мистецтва. Теоретик стверджує, що мистецтво, яке має намір відповідати запитам сучасного світу, повинно
бути відкритим, адже відкриті твори - значущі, а закриті – застарілі [24, 9]. За У. Еко, «відкритий твір»
вказує не стільки на те, як художні проблеми вирішуються, скільки на те, як вони ставляться. Але, де є
«відкритий твір» - там повинна бути і «відкрита інтерпретація». У. Еко вважає, що «процес інтерпретації – не випадковий процес, незалежний від тексту як такого, а структурний елемент процесу породження самого цього тексту» [25, 22].
«Відкрита інтерпретація», як складова культурологічної герменевтики, є інтертекстуальним
прочитанням-створенням, яке залежить від світовідношення, що включає в себе світовідчуття і світорозуміння митця. «Відкритість» є умовою всякого естетичного сприйняття, тому будь-яка сприйнята
форма, оскільки вона наділена естетичною цінністю, постає як «відкрита», а значить і «відкрита інтерпретація», як складова культурологічної герменевтики, може бути застосована до будь-якого художнього твору, явища, адже саме «відкритий підхід» інтерпретації дозволяє прочитати, осягнути та пояснити текст з позицій різних теоретичних шкіл та напрямів.
«Текстологічний проект» передбачає (або включає в себе) деконструкцію, інтертекстуальність,
наративність, «пастиш». У цьому проекті текст реконструюється до конструкції таким чином, що його
відновлення в первинному вигляді стає неможливим і, головне, непотрібним, адже реципієнтові дається можливість «конструювати» та реконструювати текст за власним розумінням.
«Шизоаналітичний проект» ґрунтується на традиції психоаналізу. Сенс цього «проекту» полягає в тому, що позасвідоме функціонує за аналогією з виробництвом, у якого є інвестиції, «машини
бажання», власне виробництво, відтворення та все з цим пов‘язане. На думку Ж. Дельоза та
Ф. Гваттарі, зрозуміти справжню природу позасвідомого можна, тільки відкинувши Едипів комплекс,
обмежений рамками сімейних відносин, який не здатний пояснити складні соціальні структури і процеси, а також очистивши поняття позасвідомого від будь-яких символічних форм [8].
Українське постмодерністське мистецтво мислиться як ламання табу і, передусім, це відбувається за допомогою текстологічного та шизоаналітичного проектів, завдяки яким і можливе відбиття
хаотичного стану душі. «Розумне» від «не-розумного» відокремити неможливо, оскільки справді твердих критеріїв не існує ані в так званому об‘єктивному світі, ані в самій людині. Звідси – карнавальність
на межі кітчу, кітчевий еротизм, де панує симулякр сенсів, пародіювання реальності.
«Номадологічний проект» відмовляється від розгляду історії як лінійного закономірного процесу і наголошує на випадковому, вірогідному, суб‘єктивному характері інтерпретацій історичних подій. У
нелінійному способі організації цілісності відбиваються реальні процеси мислення в ході створення
нових ідей. Цей процес не підпорядкований будь-якій структурній, ієрархічній схемі, і в цьому сенсі його можна назвати грою. Думка, що фіксується в нелінійному тексті, рухається в створеному культурою
смисловому просторі, розширюваному і збагаченому цією думкою. Історія – це факти, однак ці факти
інтерпретують люди, і ніхто не може стверджувати, що чиясь інтерпретація правильна, істинна, а чиясь хибна, оскільки у кожної людини в тій чи іншій історії - своя правда і своя істина. Такий підхід, коли
історія розглядається «з точки зору» когось конкретного, є номадичним.
Як відмічає культуролог Н. Жукова, номадологічний підхід будується за принципом квантового
стрибка, коли виникають певні спалахи, завдяки яким з‘являються нові можливості (нові спалахи) при
чому в різних сторонах і т. д. І ці спалахи лише опосередковано пов‘язані один з одним, викликаючи
різні асоціації. Тому асоціація від, скажімо, третього спалаху ніяк не буда пов‘язана з першим [10]. Кожна людина є «номадом», тобто мандруючим в історії. Для номада історія – це калейдоскоп різних
фрагментів різних речей в різні часи, бачення яких постійно змінюється або може змінюватися, і яке
ніколи не може бути уніфіковано, оскільки «поворот» калейдоскопа відкриває іншу ситуацію.
Наш інтерес, у контексті прояву «проектів» постмодернізму, викликала творчість сучасного
українського культуролога, письменника О. Михеда, зокрема його роман «Астра», а також «недитяча
книга» оповідань (як визначив її сам автор) «Понтиїзм. Казки кінця світу». Лейтмотив названих творів думка про те, що людині не дано зробити світ кращим, бо її природа недосконала, і вона неминуче
буде продукувати те негативне, що початково їй притаманне.
Книга оповідань «Понтиїзм», за висновками провідних видань, в тому числі наукових, є історією «про черговий кінець світу у країні, життя, в якій уже давно є безкінечним апокаліпсисом. Оповіді
про прірву, що ховається за кожним полотном – хоч асфальтом, хоч картиною…» [18, 4].
«Понтиїзм» - збірка оповідань-рефлексій щодо того, що відбувається в країні, у світі - внутрішньому та зовнішньому. Тексти О. Михеда схожі на відкриту рану, яка все ніяк не загоїться. До того ж ці
тексти ще певною мірою пророчі, адже мова в них йде про віртуальну війну в Україні під проводом віртуальних генералів… Справа у тім, що книга «Понтиїзм» писалася до подій, які у нашій країні чомусь
вже майже чотири роки офіційні органи називали АТО, а на сьогоднішній день ООС. І, як ми тепер усі
знаємо, війна в Україні йде не віртуальна, а, на жаль, справжня. Цікаво те, що О. Михед передбачив
«гібридність» війни, «віртуальність генералів», пропагандистську гру з усіх боків та цинічний смак наживи на війні, відтак, автор дивовижно відчув пульс часу.
Збірка О. Михеда «Понтиїзм» будується за номадологічним принципом, а саме: автор веде розмову про любов, зраду, кров, ненависть, час від часу, повертаючись, або як до фону, або як до осно-
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вної розповіді, до теми війни - її висвітлення у ЗМІ (реальне та постановочне), відмінне ставлення до
неї різних людей у різних життєвих ситуаціях, що свідчить про існування в один і той само час, в одній
і тій країні ніби паралельних світів.
Так, письменник розповідає про деякого Вагіта, бізнес якого розцвів, коли кінопавільйони стали
«не місцем знімання документальних фільмів і репортажів із гарячих точок, а перетворилися на справжні барикади та чільні ланки лінії оборони. Кількість жертв, полеглих невідомих солдатів і встановлених героїв пропаганди неухильно зростало», коли впала економіка, зупинилися заводи, проте піднялися фірми ритуальних послуг, чим і займався «старший брат Вагіта» [18, 155].
Передбачений О. Михедом і цинізм ситуації повсякдення. Автор описує обґрунтування відкриття так званого «героїчного секунд-хенду», смисл якого полягає у тому, що форму вбитих солдатів не
треба спалювати, а можна «віддати тьоті Дусі на хімчистку і відразу ж відправляти на продаж» [18,
155]. Уся шизофренічність ситуації – загибель людей, страждання вмираючих, поранених, їх родичів підкреслюється «головними силами, що завжди об‘єднували людей»: секс і релігія. Тут О. Михед використовує, так би мовити, психоаналітичну аксіому, згідно з якою життя і поведінка людей залежить
від енергії сексуальних інстинктів. Інстинкт смерті - Танатос, - що лежить в основі всіх проявів жорстокості, агресії, самогубств і вбивств, не називається, але мається на увазі. Оскільки ж «інстинкт смерті»
просякає в романі все і вся, то й релігія згадується не в сенсі особливого роду усвідомлення світу, що
передбачає виконання певних норм і переживання духовного очищення, а як виконання ритуалу після
задоволення інстинкту. Мета ж інстинкту полягає в усуненні або редукції збудження, викликаного потребою. Якщо мета досягнута - людина відчуває короткочасний стан блаженства. У контексті цього,
автор іронізує з приводу відомої мережі «Facebook», «перевертаючи» її на «користувачів ‖Facecock‖
та ―Faitbook‖» [18, 201], де перші цікавляться сексом, а другі – віддають перевагу релігії, а зрештою,
усім для насолоди не вистачало лише крові, яку усі бажали вживати, адже це с початку було модно, а
згодом – стало життєво необхідним.
Закінчується книга оповідань апокаліптично: янголи відлітають зі словами: «Рятувати тут нема
кого», світ вибухає, і ніщо не має значення – «лише самотність смерті та бажання бути зх. кимось в
останню мить. <…> Світ починався заново. Від точки нуль» [18, 212].
Кожне з оповідань О. Михеда представляє собою завершене ціле з різновекторними сенсами,
вибір яких – за читачем. Проте усі вони складаються в єдину картинку, в якій прочитується безліч смислів. Відтак, «Понтиїзм» О. Михеда передбачає відкриту інтерпретацію.
Роман О. Михеда «Астра» включає в себе усі три проекти: текстологічний, шизоаналітичний та
номадологічний.
Розповідь в романі ведеться від імені В. Варецького, випускника філологічного факультету
столичного університету, котрий потрапляє на семінари від фонду «Астра», що є однією з структур
Інституту з однойменною назвою, який «було засновано в Америці на початку 1850-х років». Завдання
Інституту та фонду: «впроваджувати і толерувати цінність рівного діалогу, сприяти демократії тощо»
[17, 18]. До членів Інституту, як пише автор: « у різні часи входили Черчиль, Горбачов, Кенеді, Клінтон,
Джобс, Гейтс, Тимошенко, Ющенко…» [17, 18] .
О. Михед, на наш погляд, свідомо не вказує імен, адже читачеві дається свобода вибору: вважати, що це ті самі - відомі Вінстон Черчиль, Михайло Горбачов, брати Кеннеді та інтерпретувати названі прізвища, не пов‘язуючи їх з відомими особами, сенс тексту від цього не зруйнується.
У творі, на тлі повсякденних любовних, еротичних, сімейних переживань, ведеться розповідь
про семінар та деяких його учасників, котрих «відірвали від цивілізованого світу», адже «пробудження
прихованого потенціалу неможливе без проходження випробувань» [17, с. 43].
Отже, О. Михед дає зрозуміти читачеві, що його персонажі повинні пройти через обряд ініціації. Мета семінару – створення діалогу між лідерами різноманітних сфер. Діалогу, заснованого на
принципах відповідального лідерства», яке полягає «в усвідомленні важливості розподілення загальнолюдських цінностей» [17, 42].
Бачимо тут опосередковану відсилку до Платонівської «Держави», а саме до проблеми «виховання» ідеального лідера-правителя. Засіб – «вільне обговорення текстів», так званих «великих померлих», як їх називають у «Астрі», зокрема, Арістотеля, Гоббса, Дарвіна, Орлика, Софокла, Руссо,
Прудона, Маклюена, Маккіавеллі, Сартра та багато ін. Обговорення праць названих авторів не наближає читача до хоча б поверхневого розуміння їх смислу. Читач потрапляє у коловорот прізвищ,
назв праць, уривків цитат. З одного боку, начебто безліч інформації, з іншого – пустота, адже прізвища
та цитати ні про що не говорять. Натяк такий: хочеш щось зрозуміти – рушай до першоджерела. Якщо
розглядати цей роман українського письменника як «закритий», то єдиний висновок, який можна зробити з такої підготовки лідерів, яку описує О. Михед, - лідери у кращому випадку поверхнево знають
деякі цитати цих самих «великих померлих», до того ж цитати, вирвані з контексту.
Зауважимо, що роман «Астра», як більшість постмодерністських текстів, можна аналізувати як
з позицій «закритого», так і з позиції «відкритого» тексту. Рівень «відкритого» тексту цього роману відмова від традицій, ілюзій, переконань, - пропонує створення та просування симулякрів у всьому і
скрізь, а головне - у свідомості оточуючих людей. Саме цьому неофітів вчать на семінарах. «Немає
нічого, крім того, про що ми можемо домовитись». Якщо існують старі догми та ілюзії, то чому ми не
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можемо створити нові?» - проголошує модератор семінару [17, 139]. До речі, протягом усього роману,
майже через сторінку, рефреном повторюється одна і та ж сама фраза: «Все імітація. Все ілюзія. Все
вигадка». [17, 182].
Слід зазначити, що прилученням неофітів до таїнств «Астри» займаються так звані модератори – «причетні», - свідомість яких представляє собою ніби заблоковану систему, адже заклик до розуміння проблем і страждань «простих смертних», викликає у них лише механічну відповідь, сенс якої
полягає у наступному: у них (простих смертних, не долучених і не допущених до семінару, вже не кажучи про ранг модераторів) «низький ранг доступу» [17, 140]. І це у той час, коли «стіни каплиці стікають кров‘ю, і кожний сантиметр укрито малюнками з зображенням тортур. Вони поїдають мозок, знищують і маринують душі» [17, 139-140].
Письменник за допомогою метафоричності тексту дає зрозуміти, що повсякденна реальність
не тільки простих смертних, але і «причетних» - всього лише ілюзія, імітація, й усім керує світове зло –
«Астра», - яке будь-якими засобами позбавляє людину близьких людей, прив‘язаності, мрій, сподівань, адже людина без любові і без прив‘язаності здатна на будь що. А не згодних система знищує
[17, 153].
О. Михед використовує технологію написання постмодерністського тексту ніби будівельник, що
знає свою справу. Іноді складається враження, що письменник робить це механічно, навмисно. У творі
багато цитат, запозичень, паралелей, відсилок до психоаналітичних ідей, наприклад, коли він описує
власні, зокрема, сексуальні сни. У романі «Астра» йде мова про використання людської енергії якимись вищими істотами на якісь тільки їм відомі цілі. О. Михед тільки натякає на те, що людська енергія
забирається і кудись спрямовується. У даному випадку будь-який читач зможе провести паралель з
відомим фільмом «Матриця».
Багато говориться і про катарсис, який переживають учасники семінару, правда, для того, щоб
зрозуміти чому це відбувається й у чому виражається, читач повинен дізнатись і доінтерпретувати після самостійного прочитання трагедій Софокла.
Письменник констатує свою підтримку номадологічному проекту, правда, не називаючи його,
але проголошуючи: «Минулого немає, воно невіддалене від нас. Воно розсіяне в сьогоденні» [17, 161].
Водночас, номадологічний проект у романі переплітається з шизоаналітичним. Мається на увазі те,
що сюжет, так би мовити крутиться навколо ідеї нескінченності міфів, які знаходяться та «живуть» поряд з нами. І у цих міфах-повсякденностях люди не є реальністю – вони архетипи, «фантоми свідомості, глибинний нутряний чорний біль» [17, 177]. О. Михед пише, що його герої: «зрозумівши, що правда
– це матрьошка, і все залежить лише від твого рангу доступу – наскільки глибоко ти можеш проникнути в істину» [17, 182], в решті решт вирішує почати боротися проти «Астри» і, зважившись на це, - уві
сні проходить через ініціацію: захлинаючись у крові, встає з мертвих і, вже наяву, ціною свого життя,
«несе» правду людям, ніби знищуючи тим самим «Астру» [17, 188].
В. Варецький йде з життя, вчиняючи самогубство. Слід зазначити, що багато хто з психоаналітиків, зокрема З. Фрейд, а також деякі митці, вважали, що на такий відхід здатні тільки обрані. Водночас, З. Фрейд визнавав наявність тісного зв‘язку між смертю і сексуальністю. З усією очевидністю глибинні корені самогубства він бачив у садизмі і мазохізмі. Саме така паралель сама собою виникає у
зв‘язку з подіями, що відбуваються з героєм О. Михеда: втрата коханої та коханого, розчарування у
житті й у ідеалах, настрій безвиході й гнітюча самотність – ось ті причини, які український письменник
використав для «логічного вбивства» свого героя. І оскільки людина – це проект, який кожен проживає
сам. І це власний вибір і доля кожного – бути рабом чи господарем. Бути худобою чи стати помилкою
всередині системи. Ми приречені кожного разу винаходити себе заново. Кожен наш вибір веде до блага, тому і герой О. Михеда йде «обраним» шляхом, тим самим «виграючи свою гонитву за безсмертям» [17, 208-209].
Висновок. Таким чином, творчість О. Михеда формує чіткі орієнтири постмодерніських тенденцій ХХ – початку ХХІ століття. Його твори ніби запрошують реципієнта створювати свій мистецький
продукт разом з його автором. Вони «відкриті» для постійного породження нових внутрішніх взаємозв‘язків, які читач повинен «відкривати» й вибирати сам у процесі сприйняття всієї сукупності стимулів, що надходять. Поетика «відкритого твору» створює новий тип відносин між художником і публікою, новий механізм естетичного сприйняття, інше положення художнього твору в суспільстві, ставить
нові практичні проблеми, встановлюючи комунікативні ситуації та нове відношення між спогляданням і
використанням твору мистецтва. Дослідження «проектів постмодернізму» дозволяє констатувати, що
постмодернізм - багатовимірне теоретичне відображення духовного повороту в самосвідомості сучасної цивілізації, особливо в сфері мистецтва і філософії. Постмодерністське мистецтво створює і досліджує таку картину світу, яка не «прив‘язана» до жорстких моделей, а це значить, що твір мистецтва
сприяє усвідомленню особливої свободи в реципієнті, спонукає його до формування власної моделі
світу, іншими словами, художній твір (в широкому сенсі цього слова) стає «відкритим».
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АДМІНІСТРАТИВНА КУЛЬТУРА МЕНЕДЖМЕНТУ
В ЕПОХУ ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА
Мета роботи – теоретичний аналіз адміністративної культури менеджменту, що сприятиме збагаченню гуманітарної
науки новими знаннями про становлення й розвиток культури управління в епоху індустріального суспільства. Методологічною
основою дослідження є діалектичний принцип пізнання, системний, соціокультурний та історичний підходи, фундаментальні
положення теорії й історії культури управління. Використано загальнонаукові й міждисциплінарні методи дослідження: аналіз і
синтез, індукція й дедукція, порівняння та формалізація. Наукова новизна одержаних результатів полягає у виявленні й узагальненні особливостей культури адміністративного менеджменту епохи індустріалізму. Висновки. Відповідно до цієї культури
організація розглядається як цілісний соціальний організм, де кожна компонента має строго окреслене місце й функції, між якими відбувається гармонійна координація. Людина в процесі праці поводиться раціонально так, як вимагає план, а менеджер
виконує функції системного контролера. В організації існує шість функцій: технічна, комерційна, фінансова, страхова, облікова,
адміністративна. Управляти – означає забезпечувати їхню дію. Адміністрування – це лише одна з них. Вона є сферою діяльності вищого керівництва і включає такі елементи: передбачення, організаці, розпорядництво, координування, контроль. Роботи
представників теорії культури адміністративного менеджменту лежать в основі сучасної культури і мистецтва управління. Їх
об‘єднує прагнення до створення кодексу універсальних принципів, на підставі яких можна було б приймати найкращі управлінські рішення. Це чотирнадцять принципів А. Файоля, десять принципів Л. Гулика, три принципи Дж. Муні і А. Рейлі, а також звід
синтетичних правил Л. Урвіка, які інтегрують всі ці принципи. Сьогодні вони розглядаються як фундаментальні основи мистецтва менеджменту.
Ключові слова: адміністративна культура менеджменту; індустріальне суспільство; особливості.
Коваленко Елена Ярославовна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры арт-менеджмента и
ивент-технологий Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств
Административная культура менеджмента в эпоху индустриального общества
Цель работы – теоретический анализ административной культуры менеджмента, что будет способствовать обогащению гуманитарной науки новыми знаниями о становлении и развитии культуры управления в эпоху индустриального общества.
Методологической основой исследования является диалектический принцип познания, системный, социокультурный и исторический подходы, фундаментальные положения теории и истории культуры управления. Использованы общенаучные и междисциплинарные методы исследования: анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение и формализация. Научная новизна
полученных результатов заключается в выявлении и обобщении особенностей культуры административного менеджмента
эпохи индустриализма. Выводы. В соответствии с этой культурой организация рассматривается как целостный социальный
организм, где каждая компонента имеет строго очерченное место и функции, между которыми происходит гармоничная координация. Человек в процессе труда ведет себя рационально так, как требует план, а менеджер выполняет функции системного
контролера. В организации существует шесть функций: техническая, коммерческая, финансовая, страховая, учетная, административная. Управлять – значит обеспечивать их действие. Администрирование – это лишь одна из них. Она является сферой
деятельности высшего руководства и включает такие элементы: предвидение, организация, распорядительство, координирование, контроль. Работы представителей теории культуры административного менеджмента лежат в основе современной
культуры и искусства управления. Их объединяет стремление к созданию кодекса универсальных принципов, на основании
которых можно было бы принимать наилучшие управленческие решения. Это четырнадцать принципов А. Файоля, десять
принципов Л. Гулика, три принципа Дж. Муни и А. Рейли, а также свод синтетических правил Л. Урвика, которые интегрируют
все эти принципы. Сегодня они рассматриваются как фундаментальные основы искусства менеджмента.
Ключевые слова: административная культура менеджмента; индустриальное общество; особенности.
Kovalenko Elena, PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Art Management and
Event Technologies National Academy of Supervisory Frame of Culture and Arts
An administrative culture of management is in the epoch of industrial society
The purpose of the article is a theoretical analysis of the administrative culture of management which will be instrumental in
enriching of humanitarian science new knowledge about becoming and development of a culture of management in the epoch of industrial society. Methodology of research is the dialectical principle of cognition, sociocultural and historical approaches of the systems,
fundamental positions of theory and history of management culture. The scientific and interdisciplinary methods of research are used:
analysis and synthesis, induction and deduction, comparison and formalization. The scientific novelty of the got results consists of
exposure and generalization of features of the culture of administrative management of epoch of industrialism. Conclusions. In accordance with this culture, the organization is examined as an integral social organism, where every component takes strictly outlined place
and functions which harmonious coordination is between. A man in the process of labor behaves rationally how requires a plan, and a
manager executes the functions of system inspector. There are six functions in an organization: technical, commercial, financial, insurance, registration, administrative. To manage – means to provide their action. Administration – it only one of them. She is the sphere of
activity of top management and includes such elements: foresight, organization, bossing, coordinating, control. Works of representatives
of the theory of culture of administrative management lie in the basis of modern culture and art of management. They are united by
aspiring to the creation of the code of universal principles on the basis of which it is possible it would be to make the best administrative
decisions. It is fourteen principles H. Fayol, ten principles of L. Gulick, three principles of J. Mooney and A. Reiley, and also a vault of
synthetic rules of L. Urwick, which integrate all these principles. Today they are examined as fundamental bases of the art of management.
Key words: the administrative culture of management; industrial society; features.
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Актуальність теми дослідження. Розвиток менеджменту є складовою частиною загального поступального руху суспільства. Тому незалежно від того, яку роль він відіграє на тому чи іншому етапі
або в тих чи інших умовах, його зміни завжди задаються загальним напрямом розвитку суспільства.
Як феномен культури, він виник дуже давно, з появою найдавніших об‘єднань людей в різного
роду організації. Користь менеджменту виявляється у забезпеченні цілісності та життєздатності цих
організацій в конкурентних умовах суспільства. Однак в кінцевому підсумку вигоду отримують люди,
які є членами організації.
З виникненням науки Нового часу й породжених нею механістичної картини світобачення,
раціоналізму, індивідуалізму, з інтенсивним розвитком фабричного виробництва та ринкових відносин
в суспільстві кінця ХІХ ст. стали з'являтися механістичні концепції менеджменту та формуватися специфічна індустріальна культура управління [2].
Основоположниками механістичних напрямів менеджменту вважаються Ф. Тейлор (наукова
організація праці й управління), А. Файоль (адміністративний менеджмент) та М. Вебер (бюрократичне
управління). Розвиток цих напрямів відображено в працях багатьох їхніх тодішніх і сучасних послідовників: П. Друкера [1], Мартинишина [3; 4], Г. Мінцберга [5] та ін. Водночас залишилися майже зовсім
недослідженими культурологічні засади механістичного менеджменту й, зокрема, питання адміністративної культури управління.
Мета роботи – теоретичний аналіз адміністративної культури менеджменту, що сприятиме
збагаченню гуманітарної науки новими знаннями про становлення й розвиток культури управління в
епоху індустріального суспільства.
Виклад основного матеріалу. Родоначальником адміністративної культури менеджменту, яка
виникла на початку ХХ ст. в Європі, вважається французький інженер Анрі Файоль. Узагальнюючи результати своєї практичної діяльності, багаторічні спостереження й власні розробки, він створив теорію
адміністрування, яка викладена у його книзі «Загальне та промислове управління» (1916 р.).
До числа головних методологічних установок, на основі яких А. Файоль створював свою теорію
адміністративної культури, належать такі:
– організація становить цілісний соціальний організм, подібний до живого організму, де людина
схожа на клітину, а адміністрація – на нервову систему;
– цей організм може бути організований по-різному: від найпростіших форм, коли керівник зосереджує у своїх руках управління й виконання, до великих структур, у яких керівник взагалі позбавлений виконавчих обов‘язків;
– процес організації – це створення структури підприємства відповідно до поставлених цілей,
де для кожного компонента строго окреслено місце та функції, між частинами компанії відбувається
гармонійна координація;
– менеджер – це системний контролер, задіяний у плануванні, прийнятті рішень, їх коригуванні, виконанні; створенні логічно впорядкованої структури; визначенні обов‘язків, схем оплати праці так,
щоб працівники, належним чином їх виконували та отримували адекватну винагороду;
– пошук принципів, які дозволили б побудувати формальну структуру організації й керувати
нею раціональним чином, забезпечуючи передбачуваність ірраціональної сторони людської натури;
– модель людини в адміністративній культурі менеджменту передбачає, що в процесі праці
вона поводиться раціонально й діє так, як від неї вимагає формальний план, а основна мета полягає у
максимізації заробітку;
– в адміністративних справах немає нічого абсолютного, всі принципи є гнучкими, а мистецтво
адміністрування полягає в правильному їх застосуванні з урахуванням певних обставин [6].
На думку А. Файоля, яким би не було підприємство – малим чи великим, – у ньому завжди
присутні шість груп функцій: 1) технічні (виробництво); 2) комерційні (купівля, продаж); 3) фінансові
(залучення коштів і розпорядження ними); 4) страхові (страхування, охорона майна й осіб); 5) облікові
(бухгалтерія, калькуляція, облік, статистика); 6) адміністративні (передбачення, організація, розпорядництво, координування й контроль) [6, 9–12], які перебувають у тісній залежності одна від одної.
Наприклад, технічна функція не може здійснюватися без наявності сировини, без можливості збуту,
без капіталу, без страхових заходів та без передбачення.
Основну увагу Файоль приділяє розгляду шостої, адміністративної функції, оскільки, на його
думку, жодна з п‘яти попередніх не включає завдання вироблення програми роботи підприємства,
підбору його робочого складу, координування зусиль, гармонізації дій. Він пише, що важливо не
змішувати адміністративну функцію з управлінням. Управляти – означає забезпечувати дію шести
істотних функцій. Адміністрування ж є лише однією із шести функцій. Отже, А. Файоль проводить розмежування понять «управління» й «адміністративна діяльність», останнє з яких має більш вузьке значення. Кожній групі функцій підприємства відповідає спеціальна установка (технічна, комерційна,
фінансова тощо), якою повинен володіти персонал, що, своєю чергою, ґрунтується на сукупності певних якостей, які А. Файоль звів до шести груп: фізичні; розумові; моральні; загальний розвиток;
спеціальні знання щодо виконання якоїсь однієї функції; досвід [6, 12–13].
У результаті багаторічних спостережень він дійшов таких висновків:
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– головною установкою працівника є технічна; в міру того, як відбувається просування за
ієрархічними сходами, відносна важливість адміністративної установки зростає, тоді як важливість
технічної зменшується;
– головною установкою керівника малого підприємства є технічна; в міру переходу до більш
великих підприємств зростає значення адміністративної й зменшується значення технічної установки
керівників.
Остаточний висновок, який робить Файоль, – це те, що адміністративна установка виступає
головною установкою керівників вищих рівнів управлінської ієрархії.
Таким чином, якщо функція адміністрування виконується належним чином, то очевидно так
само добре йде справа й з іншими. Тому найперша умова, яку повинен задовольняти керівник
підприємства, – бути гарним адміністратором. Друга умова полягає в тому, щоб він був компетентний
у спеціальній технічній функції, властивій цьому підприємству.
Основу теорії адміністративної культури А. Файоля формують принципи управління, які застосовуються до всіх сфер адміністративної діяльності:
1) поділ праці, метою якого є підвищення кількості та якості виробництва при витраті тих же
зусиль, а результатом – спеціалізація функцій і поділ влади;
2) влада як право віддавати розпорядження й сила, що змушує їм підкорятися; Файоль розрізняє авторитет влади, пов‘язаний із займаною посадою, й особистий авторитет, заснований на розумі, досвіді і т. п.;особистий авторитет повинен бути необхідним доповненням до влади за посадою;
влада не мислима без відповідальності, тобто без санкції – нагороди або покарання, що супроводжує
її дію;
3) дисципліна, під якою маєть на увазі покору, старанність, дієвість, манеру тримати себе,
зовнішні знаки поваги;
4) єдність розпорядництва означає, що працівникові може давати накази тільки один начальник; якщо це порушується, то завдається шкоди авторитету влади, підривається дисципліна, наступає
хаос;
5) єдність керівництва, що зводиться до єднання дій, координування сил і формування зусиль,
спрямованих на виконання однієї програми;
6) підпорядкування часткових інтересів загальним означає, що інтереси працівника або групи
працівників не повинні ставитися вище за інтереси організації;
7) винагорода персоналу, яка є оплатою за виконану роботу, повинна бути справедливою;
пропонується комбінувати поденну, поурочну й поштучну форми заробітку в поєднання з преміями,
участю в прибутках, додаваннями натурою, виплатами заслуг та нематеріальними стимулами;
8) централізація як явище природного порядку, що полягає в тому, що як у живому, так і в
соціальному організмі сприйняття сходяться в одному центрі – в мозку або в дирекції, звідки виходять
накази, що приводять у рух весь організм; масштаби централізації або децентралізації – питання розумної міри;
9) ієрархія –низка керівних посад, починаючи з вищих і закінчуючи нижчими, колія, по якій проходять всі команди та звіти; однак рішення проблем шляхом звернення до цієї колії не завжди виявляється швидшим, і тому для уникнення зайвої втрати часу пропонується використовувати делегування підлеглим прав і відповідальності щодо здійснення необхідних комунікацій;
10) порядок матеріальний і соціальний; формула матеріального порядку – певне місце для
кожної справи й будь-яка річ на своєму місці; формула соціального порядку – певне місце для кожної
особи й кожна особа на своєму місці;
11) справедливість – результат поєднання доброзичливості з правосуддям; головною ознакою
в поводженні з персоналом повинна бути вимога справедливості й рівності, не забуваючи про дисципліну;
12) сталість складу персоналу, яка залежить від системи планування кадрів і застосовуваних
методів управління; навіть краще мати посереднього працівника, ніж видатного, який збирається полишити організацію;
13) ініціатива – можливість складання й реалізації плану, свобода пропозиції та її здійснення,
що є одним із найсильніших стимулів, який визначає поведінку працівників, забезпечує мотивацію й
задоволеність роботою; можливість прояву ініціативи повинна бути надана всім через делегування
повноважень;
14) єднання персоналу, корпоративний дух, що є силою, яка забезпечує створення та підтримку в організації певної гармонії [6, 15–48].
У запропонованих принципах немає нічого негнучкого й абсолютного. Автор підкреслював, що
майже ніколи не доводиться застосовувати той самий принцип у тотожних умовах. Мистецтво
адміністрування якраз і полягає в тому, щоб правильно застосувати їх у різних і мінливих обставинах.
Це важке мистецтво, яке потребує вдумливості, досвіду, рішучості та почуття міри.
Загалом, хоча виділені чотирнадцять принципів носять розпорядчий характер, вони допускають гнучку інтерпретацію. А. Файоль писав: «… без принципів ми в темряві, в хаосі; без досвіду й міри,

157

Культурологія

Коваленко Є. Я.

навіть із найкращими принципами, ми теж у скрутному становищі. Принцип – це маяк, що допомагає
орієнтуватися: служити він може тільки тим, хто знає шлях у порт» [6, 49].
Як і більшість представників культури механістичного менеджменту, Файоль виходив з того,
що дотримання універсальних принципів управління неминуче приведе організацію до успіху. Запропоновані ним принципи на поч. ХХ ст. сприяли впорядкуванню управлінського процесу в багатьох
західних компаніях. Хоча відтоді відбулися істотні зміни в механізмах здійснення управління і в самих
організаціях, ці принципи залишаються корисними й досі.
Важливим внеском А. Файоля в управлінську культуру є створення нового функціонального
підходу, що мають п‘ять основних елементів управління, які визначають сферу діяльності, компетенції
та міру відповідальності менеджера [6, 53–82]:
1. Передбачення. За А. Файолем, передбачити – означає обчислювати майбутнє й підготовляти його. Передбачення майбутнього організації й визначення заходів, необхідних для переходу в
цей новий стан, – найістотніший елемент управління. Воно є головним і початковим пунктом
підприємницької діяльності.
Головним проявом і справжнім засобом передбачення служить програма дії, яка повинна ґрунтуватися на ресурсах підприємства; природі й важливості поточних операцій; можливостях майбутнього, що залежать від умов, які схильні до змін, момент настання яких не можна визначити наперед.
А. Файоль вважав розробку плану одним із найважливіших завдань, що стоять перед керівництвом. На його думку, план повинен відповідати таким вимогам: єдність, тобто загальний план повинен підтримуватися планами окремих підрозділів; безперервність – одночасне використання короткострокового й довгострокового планування; гнучкість – можливість адаптації плану до змін; точність.
Акцент Файоля на необхідності планування був унікальним для свого часу. Відповідно до його
теорії необхідне складання денних, тижневих, місячних, річних, п‘яти- і десятирічних прогнозів, які повинні постійно коригуватися.
2. Організація. Організувати, за А. Файолем, означає забезпечити підприємство всім тим, що
необхідне для його нормального функціонування: сировиною, обладнанням, грошима, персоналом.
Файоль докладно аналізував принципи побудови соціального організму, органи якого виконують шість істотних функцій. У найпростішому підприємстві вони можуть бути представлені одним
службовцем; на великому підприємстві, вони вкрай ускладнені, розділені й вимагають великої кількості працівників.
У соціальному організмі компанії А. Файоль виділив такі головні органи: 1) групу акціонерів; 2)
адміністративну раду; 3) головну дирекцію та її штаб; 4) обласні й місцеві дирекції; 5) головних інженерів; 6) начальників служб; 7) завідувачів майстерень; 8) майстрів; 9) робітників.
Отже, на думку А. Файоля, форма, якої набуває організація, насамперед залежить від кількості
співробітників.
3. Розпорядництво. Цей елемент управління з‘являється після того, як організація сформована і її потрібно привести в дію. Метою розпорядництва для керівника є залучення підлеглих йому
працівників у коло інтересів підприємства.
На думку А. Файоля, для цього керівник повинен пам‘ятати про такі правила: володіти знанням
свого персоналу; усувати нездатних; бути добре знайомим із договорами з працівниками; подавати
гарний приклад; робити періодичні огляди підприємства; влаштовувати наради зі своїми головними
співробітниками для досягнення єдності управління; не завантажувати себе дрібницями; встановити
серед персоналу дух дієвості, ініціативи та свідомості обов‘язку.
4. Координування. Координувати – означає узгодити всі операції таким чином, щоб забезпечити функціонування та успіх підприємства. Цей елемент управління покликаний збалансувати різні аспекти діяльності організації.
З метою координації діяльності А. Файоль пропонує проводити щотижневі наради начальників
служб. Учасники нарад не працюють над складанням плану, а стежать за його виконанням у певних
умовах. У результаті таких нарад кожен структурний підрозділ уточнює, що йому потрібно робити,
відбувається узгодження дій між підрозділами.
5. Контроль. Контроль полягає у перевірці, чи все відбувається згідно з програмою, згідно з
наказами та встановленими принципами. Метою контролю є виявлення слабких сторін і помилок, щоб
можна було їх виправити й уникнути їхнього повторення. Контроль зачіпає все – персонал, обладнання, товарно-матеріальні цінності, фінансові ресурси, робочі операції і т. д. На думку А. Файоля, для
того, щоб контроль був дієвим, потрібно, щоб він був проведений вчасно й супроводжувався санкцією.
Не менш важливо також, щоб його висновки були своєчасно розглянуті й враховані в подальшій
діяльності.
А. Файоль зазначав, що, як й інші елементи управління, контроль вимагає завжди неослабної
уваги й часто великого мистецтва. Можна сказати, що контроль пов‘язує всі ці елементи й завершує
круговий процес управлінської діяльності.
Таким чином, усі елементи: передбачення, організація, розпорядництво, координація й контроль – є обов‘язковою частиною управлінського процесу. Всі вони розглядаються Файолем не як
окремі, виконувані незалежно одна від одної дії, а як невід‘ємні складові діяльності керівника. Випа-
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дання хоча б одного з них призводить до порушення механізму управління. Всі елементи управління
точно вивірені, суворо структуровані та є основою теорії культури адміністрування.
До числа найбільш відомих послідовників А. Файоля можна віднести: Л.Гулика, Л. Урвіка,
Дж.Муні й А. Рейлі.
Американський дослідник Лютер Гулик у своїй статті «Нотатки з теорії організації», що відкриває збірку «Доповіді про науку управління» (1937 р.), розширив функції адміністрації Файоля, виділивши сім функцій керівника вищої ланки: планування, організація, управління персоналом, керівництво,
координація, звітність, бюджетування. Таким чином, три елемента адміністративної діяльності, такі як
планування, організація і координація, були запозичені з теорії Файоля; поняття «розпорядництво»
було замінено поняттям «керівництво»; замість функції «контроль» з‘явилися такі напрямки діяльності,
як складання бюджету і звітність; з функції «організація» як самостійна частина була виділена функція
«управління персоналом».
На думку Л. Гулика, «… якщо ці сім елементів можуть бути обов‘язками керівника вищої ланки,
значить, вони можуть бути перетворені на окремі підрозділи» [8, 43]. Необхідність і можливість їх
створення визначається розміром підприємства. У більш пізніх роботах Гулик додав ще один елемент
– «оцінка» [7].
Л. Гулик виділив два способи здійснення координації: 1) за допомогою розпоряджень, які йдуть
від верхніх структур до нижніх; 2) за допомогою ідей, розумної цілеспрямованості в думках і бажаннях
тих, хто працює разом як команда, щоб кожен сам добровільно хотів узгоджувати своє завдання зі
спільною справою.
Водночас він визначив обмежувальні фактори координації: розмір і час; масштаб контролю;
можливості єдиноначального управління; технічна ефективність.
В основу розподілу функцій можуть бути покладені різні критерії. На думку Гулика, виробничі
одиниці можуть об‘єднуватися за чотирма ознаками, які роблять різний вплив на координувальну
функцію: 1) за метою адміністративної діяльності; 2) за процесом діяльності; 3) за людьми або предметами; 4) за місцем знаходження.
Якщо діяльність підрозділу всередині організації визначається більш ніж одним із перерахованих принципів, то виникає небезпека збільшення розбіжностей між підрозділами, особливо там, де
відбувається перетин їхніх повноважень. Тому основна управлінська функція керівника полягатиме в
ослабленні цих суперечностей з метою забезпечення спокійної роботи всієї організації.
Л. Гуликом також було виділено десять принципів культури організації: поділ праці та
спеціалізація; департаменталізація на основі мети, процесу, клієнтури або місця; координація за допомогою ієрархії, ідеї, комісій; децентралізація; єдність командування; штаб і лінія; делегування;
діапазон управління.
Хоча основну увагу Гулик приділяв розробці цілісної управлінської теорії, він дійшов висновку
про те, що всебічно розробленої теорії управління так і не існує. Те, що було замість неї, він називав
«… більш-менш достовірними й частково підтвердженими припущеннями» [8, 45], а не доведеною
теорією. А це свідчить про те, що менеджмент більшою мірою є мистецтвом, ніж наукою.
Великий внесок у формування теорії адміністративної культури менеджменту здійснили американські вчені Джеймс Муні і Алан Рейлі. У праці «Прогресивна індустрія» (1931 р.) і другому, більш
повному, виданні цієї праці, що вийшло в 1939 р. під назвою «Принципи організації», вони дали визначення поняття «організація». На їхню думку, організація є формою об‘єднання людей для досягнення
спільної мети. На основі аналізу еволюції різних організаційних форм, вони дійшли висновку, що для
людства характерна схильність до організаційної діяльності, в спільній діяльності люди досягають
більшого ефекту, ніж поодинці. Тому організація – це універсальне явище: «Вік організації дорівнює
віку людського суспільства» [9, 39].
На думку Дж. Муні й А. Рейлі, організаційна структура починається там, де двоє або більше
людей об‘єднують свої зусилля для досягнення поставленої мети. Однак вони особливо підкреслювали, що сама по собі комбінація людей і мети ще не становить організаційну структуру.
Цілі організації співвідносяться у них із концепцією доктрини, яка, крім визначення мети, включає процедури її досягнення. Досягнення ж спільної мети вимагає взаєморозуміння всіх членів організації. Тому обов‘язком вищого керівництва має стати забезпечення таких умов, за яких призначення організації усвідомлюється її членами. Таким чином, у рамках теорії адміністративної культури
відбувся перехід від управління за завданнями до управління на основі формування цілей.
У праці «Прогресивна індустрія» увага акцентується на трьох принципах:
1. Координація. «Координація – це впорядкована організація групових зусиль з метою забезпечення єдності дій для досягнення спільної мети» [9, 210]. Вона досягається не тільки завдяки єдиноначальності, а й завдяки солідарності працівників. Відповідно до підходу Муні і Рейлі, координація виступає першим і найважливішим принципом організації, оскільки потенційно містить у собі всі інші.
2. Ієрархія. Принцип ієрархії, або вертикального поділу праці, вказує на те, що влада й повноваження повинні зростати пропорційно одне одному. Кожен службовець повинен бути пов‘язаний з
керівником усієї організації чітко визначеною владною вертикаллю, по якій до нього надходять розпорядження [9, 251]. Водночас Муні і Рейлі висловлювались про необхідність делегування повноважень.
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В іншому разі керівник прирікає себе на виконання надмірного кола обов‘язків, що знижуватиме ефективність його праці. У той же час зайве делегування може призвести до відмови від влади та
відповідальності й може підірвати основу єдиноначальності.
3. Функціональність. Цей принцип указує на важливість спеціалізації у виділенні підрозділів і
ролей. Функціональному принципу підпорядковується горизонтальний поділ праці, за умов якого завдання розподіляються відповідно до різних обов‘язків.
Згодом у книзі Муні і Рейлі «Принципи організації» розглядається ще один принципи організації:
4. Лінійний і штабний персонал. Представники лінійного персоналу пов‘язані один з одним
відносинами «керівник – підлеглий», тоді як штабні – виконують обов‘язки консультантів і радників.
Лінійний персонал – це ті, чиї позиції входять до складу ієрархічної вертикалі, на відміну від пов‘язаних
з ними менш жорстко штабістів. Штабні служби існують як допоміжні щодо лінійного персоналу [10,
137].
Дж. Муні й А. Рейлі були переконані в тому, що виведені ними логічним шляхом принципи
культури організації подібні фізичним законам.
Вагомий внесок у систематизацію теорії культури адміністративного менеджменту зробив
англійський вчений Ліндал Урвік. Найзначимішою в цьому відношенні є його праця «Елементи
адміністрації» (1944 р.). У цій роботі він одним із перших зробив спробу синтезу й інтеграції принципів
адміністрування, сформульованих різними авторами, і довів, що всі вони пов‘язані загальної логікою.
Основна увага в роботі «Елементи адміністрації» приділяється формуванню організаційної
структури й моделі для елементів адміністративного управління. Пропонована Л. Урвіком модель є
спробою синтезувати та відтворити на новому рівні запропоновані А. Файолем, Дж. Муні, А. Рейлі та
іншими дослідниками адміністративні принципи.
На його думку, спочатку абсолютно неупереджено слід розробити відповідну організаційну
структуру, а потім уже здійснити всі необхідні заходи, щоб знайти відповідних людей чи добитися їх
відповідності структурі [11, 68]. Таким чином, Урвік проголошував один із основоположних принципів
культури механістичного менеджменту – про необхідність відповідності людей організаційній структурі.
Л. Урвік висунув принцип загальної мети, який передбачає, що організація повинна бути побудована таким чином, щоб усі елементи структури прагнули до її досягнення. З цього приводу він писав: «До тих пір, поки ми не маємо спільних цілей, немає причин для того, щоб люди прагнули до
узгодження своїх дій взагалі або щоб хто-небудь намагався їх координувати» [11, 83]. Загальна мета
утворює основу для координації зусиль різних відділів й осіб усередині організації.
Важливими елементами ефективної адміністрації є, за Урвіком, принципи єдиноначальності,
делегування й застосування трьох методів створення функціональних підрозділів: унітарний (кожна
служба працює у своєму регіоні або зі своїм списком клієнтів), серійний (кожна служба відповідальна
за одну з операцій у загальному технологічному процесі) або суб‘єктний (служби групуються навколо
окремих людей, що володіють необхідною спеціалізацією і можливостями).
Л. Урвік вважав, що для підвищення ефективності управління вищі менеджери повинні неухильно дотримуватися принципу відповідності влади й відповідальності. Також, як і більшість представників адміністративної культури, він розглядав принцип діапазону контролю. На його думку, жоден
керівник не може безпосередньо контролювати більше 5–6-ти підлеглих, робота яких взаємозалежна.
Конкретна межа залежить від рівня керівництва – на верхніх рівнях це число не повинно перевищувати три, тоді як на нижніх їх може бути вдвічі більше.
Досить багато уваги Л. Урвік приділяв аналізу специфіки управлінської діяльності та її відмінності від інженерно-технічної. На його думку, керівник повинен володіти знаннями в галузі управління
виробництвом і доповнювати їх загальною технічною підготовкою.
Висновки. Проведене дослідження дозволяє дійти таких висновків:
1. Засновником теорії адміністративної культури вважається А. Файоль. У цій теорії організація
розглядається як цілісний соціальний організм, де кожна компонента має строго окреслене місце й
функції, між якими відбувається гармонійна координація, відповідно до поставленої загальної мети.
Передбачається, що в процесі праці людина поводиться раціонально – так, як вимагає план, а менеджер виконує функції системного контролера.
2. У будь-якій організації завжди існує шість функцій: технічна, комерційна, фінансова, страхова, облікова, адміністративна, які перебувають у тісній взаємозалежності. Управляти – означає забезпечувати дію цих шести функцій, адміністрування ж є лише однією з них і містить такі п‘ять елементів,
що визначають сферу діяльності вищого керівництва: передбачення, організація, розпорядництво,
координування, контроль.
3. Л. Гулик розширив функції адміністрації Файоля, виділивши вісім функцій: планування, організація, управління персоналом, керівництво, координація, звітність, бюджетування, оцінка. Три з
них запозичені у Файоля; розпорядництво замінено керівництвом; замість контролю з‘явилися складання бюджету, звітність і оцінка; з організування виділено управління персоналом.
4. Роботи представників теорії культури адміністративного менеджменту лежать в основі сучасної культури й мистецтва управління. Їх об‘єднує прагнення до створення кодексу універсальних
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принципів, на підставі яких можна було б ухвалювати найкращі управлінські рішення. Це чотирнадцять
принципів А.Файоля, десять принципів Л. Гулика, три принципи Дж. Муні і А. Рейлі, а також звід синтетичних правил Л. Урвіка, які інтегрують всі ці принципи. Сьогодні вони розглядаються як фундаментальні основи мистецтва менеджменту.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у виявленні й узагальненні особливостей
культури адміністративного менеджменту, а практичне значення – в доповненні теорії та історії культури систематизованими теоретичними знаннями щодо розвитку світової культури й мистецтва
управління. Перспективою подальших наукових розвідок у цьому напрямі може стати поглиблення
такого роду досліджень в умовах окремих регіонів світу.
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THE CULTURAL DIMENSION OF MODERN
MEDIA DISCOURSE ARRANGEMENT
Purpose of the article. This paper attempts to conduct a case study of the modern media discourse production process
through basic principles of participatory culture. The object of the research is the modern media discourse phenomenon, and the subject is its cultural aspect. The article views the modern media discourse as a linguistic, social and cultural phenomenon and a specific
type of communication with a peculiar context. The paper focuses on the cultural dimension in fan-studies as an innovative research
methodology for analyzing the dominant features of fan culture and for identifying the impact of different participatory culture principles
on the process of modern media discourse arrangement. Scientific novelty is caused by the study of media discourse production
through fan culture. Therefore, the paper clarifies such interdependent notions as fans, media, media convergence, media discourse,
and transmedia storytelling. Fans are defined as individuals who maintain a passionate connection to popular media. The authors consider ―new‖ media versus ―old‖ one providing characteristics of both types. Media convergence is viewed as an integral part of media
discourse and implies the integration of different media types. In conclusion, the authors emphasize that media convergence makes
modern life more interactive and encourages the audience to participate in the modern media discourse arrangement. Thus, the process
of modern media discourse production should be primarily associated with the emergence of multiple media platforms and the active
involvement of the audience in the production and consumption of the media content across different media platforms.
Key words: fan culture; convergence culture; participatory culture; fan communities; new media; media discourse; media
convergence; transmedia storytelling.
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Культурологічний вимір аранжування сучасного медіадискурсу
Метою представленого дослідження є вивчення процесу аранжування сучасного медіадискурсу крізь призму культури
співучасті. Об‘єктом дослідження постає феномен сучасного медіадискурсу, а предметом безпосереднього аналізу – його культурологічний аспект. Медіадискурс визначено як лінгво-соціо-культурний феномен і тип комунікації з характерним контекстом
комунікування. Основну увагу у дослідженні приділено культурному виміру фан-досліджень як інноваційній методології аналізу
домінантних рис фанатської культури загалом і визначення впливу різних принципів культури співучасті на процес аранжування
сучасного медіадискурсу зокрема. Наукова новизна обумовлена новим поглядом на процес аранжування медіадискурсу крізь
призму фанатської творчості. Саме тому дослідження сфокусоване на таких поняттях, як: фанат, медіа, медіаконвергенція,
медіадискурс і трансмедійна розповідь. Фанат у межах дослідження ідентифікується як особа, що демонструє захоплення популярною медіапродукцією впродовж тривалого часу. ―Нові‖ медіа автори протиставляють ―старим‖, надаючи їхні розгорнуті характеристики. Як невід‘ємна частина медіадискурсу розглядається медіаконвергенція, що передбачає інтеграцію різних
медіаплатформ. Висновки підкреслюють, що саме медіаконвергенція робить сучасне життя більш інтерактивним та заохочує
фанатську аудиторію до участі у формуванні сучасного медіадискурсу. Отже, процес аранжування останнього головним чином
асоціюється з появою мультимедійних платформ і залученням аудиторії до продукування та споживання медіаконтенту, фрагменти якого розташовані по різних медіаплатформах.
Ключові слова: фан-культура; культура конвергенції; культура співучасті; фанатські спільноти; нові медіа; медіадискурс; медіаконвергенція; трансмедійна розповідь.
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Культурологический аспект моделирования современного медиадискурса
Целью представленного исследования является изучение процесса моделирования современного медиадискурса
сквозь призму культуры соучастия. Объектом исследования выступает феномен современного медиадискурса, а предметом
непосредственного анализа – его культурологический аспект. Медиадискурс определяется как лингво-социо-культурный феномен и тип коммуникации с характерным контекстом. Основное внимание уделяется культурному измерению фан-исследований
как инновационной методологии анализа доминантных черт фан-культуры в целом и определения влияния разных принципов
культуры соучастия на процесс моделирования современного медиадискурса в частности. Научная новизна обусловлена новым взглядом на процесс моделирования медиадискурса через призму творчества фанатов. Именно поэтому исследование
сфокусировано на таких понятиях, как: фанат, медиа, медиаконвергенция, медиадискурс и трансмедийное повествование. Фанат в рамках исследования определяется как личность, которая демонстрирует увлечение популярной медиапродукцией на
протяжении длительного времени. ―Новые‖ медиа авторы противопоставляют ―старым‖, предоставляя их развернутые характеристики. Как неотъемлемая часть медиадискурса рассматривается медиаконвергенция, которая предусматривает интеграцию
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разных медиаплатформ. Выводы подчеркивают, что именно медиаконвергенция делает современную жизнь более интерактивной и поощряет фан-аудиторию участвовать в формировании современного медиадискурса. Таким образом, процесс моделирования последнего главным образом ассоциируется с появлением мультимедийных платформ и привлечением аудитории к
продуцированию и потреблению медиаконтента, фрагменты которого расположены на разных медиаплатформах.
Ключевые слова: фан-культура; культура конвергенции; культура соучастия; фанатские общества; новые медиа;
медиадискурс; медиаконвергенция; трансмедийное повествование.

The rapid development of information and communication technologies within the postmodern information society as well as globalization processes gave rise to enormous changes in the media culture. The
latter found their reflection primarily in the new strategies of content production and representation. These
strategies emergence results in the penetration of the entertainment phenomenon in all areas of information
and communication activities. On the other hand, the rapid development of information and communication
technologies of recent decades, the emergence of cheap and affordable means of production and distribution of media content equalized the audience with professional media content producers.
Thus, following the change in production and delivery strategies, the content and tactics of its consumption have changed: the audience (recipients) is now actively involved in its production and distribution.
Media audiences increasingly become participants. These recipients are called fans, who are involved in a
fierce discussion with others over the text. They were given birth by a consumerist culture industry. And now
they are active agents, or poachers, that appropriate media texts to make sense of everyday life.
Such transformations led media industry towards radical transformations and, accordingly, put the
issue on the agenda of theoretical understanding of those phenomena that optimize communication processes within the modern media space. These processes, based on qualitative changes of various texts
production and consumption, suggest the emergence of a specific phenomenon in the popular culture –
transmedia storytelling. Thus, the movement of content across media as an enhancement of the creative
process marked the beginning of the ―era of media convergence that makes the flow of content across multiple media channels almost inevitable‖ [8]. So in other words, we are entering an era where media will be
everywhere and we will use all kinds of media in relation to each other [9].
We are witnessing the emergence of a new model for co-creation of content that crosses media. The
participants of such models become information hunters and gatherers. Media industry turns into a playground since it has adopted many of the techniques and formats of the entertainment industry, while fan culture plays a huge role in the creation, development, and distribution of different content. With the rapid
emergence of the Internet, and the related introduction of new information and communication technologies,
including all kinds of digital media-tools, discourse fan-production has proliferated and globalized significantly. Today, fans are, even more than in the past, producers.
Fan studies as an innovative research methodology. The key representatives of the cultural dimension in fan-studies are considered to be H. Jenkins [10], J. Fiske [3] and M. Hills [6]. They have been greatly
influenced by De Certeau‘s view of readers as pilgrims who travel through the media-landscape, giving preference to different media content.
H. Jenkins [10] distinguishes five characteristics of fan cultures: 1) fandom concerns a particular
mode of reception. ―Fan viewers watch television texts with close and undivided attention, with a mixture of
emotional proximity and critical distance‖ [10, 277-278]; 2) ―fandom involves a particular set of critical and
interpretive practices‖ [10, 278]. It means that to be a fan one needs to be skillful in making references to the
cultural text; 3) fandom constitutes a base for activism. Fans give a voice to the invisible audience since they
are the ones to speak back to the networks and producers; 4) fandom possesses particular forms of cultural
production, aesthetic traditions, and practices. Fandom develops alternative institutions of production, distribution, exhibition, and consumption; 5) fandom functions as an alternative social community. Fans try to establish a ―weekend-only world‖ outside dominant cultural values of work. Fandom constitutes a space ―defined by its refusal of mundane values and practices, its celebration of deeply held emotions and
passionately embraced pleasures. Fandom‘s very existence represents a critique of conventional forms of
consumer culture‖ [12, 71].
J. Fiske [3] distinguishes three levels of fandom‘s productivity: the level of semiotic productivity,
where the consumption of popular culture entails ―the making of meanings of social identity and experience
from the semiotic resources of the cultural commodity‖ [3, 37]; the level of enunciative productivity, presupposes that the meanings made at the first level are ―shared within a face-to-face or oral culture‖ that take a
public form. This level includes the sharing of experiences, the appropriation, and development of a specific
subcultural style; the level that concerns textual productivity, ―fans produce and circulate among themselves
texts which are often crafted with production values as high as any in the official culture‖ [3, 39].
According to M. Hills [6], the most important issue in fan studies is to explore ―what fandom does culturally‖. Thus, thinking of fans as producers of new media content means focusing on the various ways that
they can engage with the textual structures and moments of their favored cultural products. It presupposes
that fandom becomes a shared social and cultural practice.
The concept of ―media‖. Technological and informational development urges us to reconsider the notion of media. To put it in other words, the so-called ―new media‖ compared to the old one needs to take into
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account information technologies, i.e. Internet to be precise. It is obvious that the Internet has enlarged media opportunities and changed our perceiving of media.
In this respect, scientists distinguish ―new‖ and ―old‖ media. New media definitely has some benefits
over the old one: the notion of new media covers communication. It implies the formation of a fully-pledged
process of communication; new media, that is sometimes referred to as multimedia provides democratic access at low costs. It is true in many countries with a few exceptions of the ―Orwellian government‖; new media offers updated contents, i.e. valid information in our fast-changing world; it enables people to get approach to the contents, that is to use different search engines.
In the modern world, ―old‖ media is considered to be dead or passive since it provides only onelateral communication without the possibility to give feedback. In contrast to it, ―new‖ media operates live
information. The modern communication enables simultaneous multi-agent interaction, while the old one was
directed on one-to-many communication. Internet media usage is increasing greatly from day to day. However, some studies claim that it distracts the young generation from live communication with their peers.
Media discourse as a platform for interaction. The notion of media lies in the basis of media discourse which became one of the priorities of linguists around the world. Media discourse refers to interactions that take place through a broadcast platform, whether spoken or written, in which the discourse is oriented to a non-present reader, listener or viewer [5, 352]. Before a recipient was not able to react
instantaneously to a producer‘s comments, though it has changed with the advent of multimedia or so-called
new media. Media discourse is a recorded, produced, and public form of communication. It is also neither
homogeneous nor heterogeneous taking into account its complicated nature and constant development. Media discourse possesses a kind of modality. It describes, explains, predicts something that is perceived as a
real object and that can be given rational judgments to. Thematic sphere of media discourse includes concepts that form its theme and sense core. The aim of media discourse is carried out through communicative
characteristics. Status and situational specifics of the participants, conditions of conveying information,
communication strategies, and methods of communication – all of these affect messages interpretation
whereas it is part of a cognitive structure [1, 89].
Convergence culture vs media convergence. The concept of convergence culture was first thoroughly examined by H. Jenkins, an American media scholar. According to Jenkins [7], the concept itself is timebounded, which means that the digital era along with its interactivity provides all possibilities for participation
and collaboration across various channels and platforms. However, the key point remains the consumer,
who, being constantly involved in participation, archives, annotates, appropriates and recirculates media
content in various new ways. Each consumer takes media in his/her own hands, blurring the roles of a producer and recipient/author and reader.
Thus, by convergence, H. Jenkins means the flow of content across multiple media platforms, the
cooperation between multiple media industries, and the migratory behavior of media audiences who will go
almost anywhere in search of the kinds of entertainment experiences they want [7, 2]. Convergence is a
word that manages to describe technological, industrial, cultural, and social changes, depending on who's
speaking and what they think they are talking about. Jenkins describes the world of media convergence as
the one that provides a positive result in any situation of cooperation, i.e. ―every important story gets told,
every brand gets sold, every consumer gets courted across multiple media platforms‖ [7, 3]. Hence, in the
digital age quick and seamless movement across multiple media platforms make the recipients play a crucial
role in creating a new content. The shift from passive to empowered consumers they‘ve made is due to the
abundance of choice of different media formats and thus the variety of possibilities to communicate across
them. As we can see, the notion of media convergence should be viewed as the interaction between different media forms and platforms. This process encourages audiences to participate in content creation, since
―it requires extended access to modern technologies, familiarity with the new forms of media, as well as developing certain skills‖ [7, 23]. Thus, it is a unique process of blurring the boundaries between different media
platforms.
Transmedia storytelling as a new means of media discourse production. The term ―transmedia storytelling‖ refers to the process of creating such thematic formations [11], which consist of a set of relatively independent sub-series or stories (fragments), united by one "Universe", created and disseminated through
various information-communication technologies (media) and tools not related to the latter [7]. Transmedia
storytelling as a strategy of media content production has long been of interest to foreign media researchers.
It has been examined from various academic perspectives. However, the concept itself, its essence and attributes involve a lot of scientific interpretations and thus remain relevant.
Many terms have been suggested over the past decade: cross-media, distributed narrative, crosssited narrative, networked narrative environments, pervasive games, ubiquitous play and performance, alternate reality gaming, superfiction. According to Dena Christy [2], the term ―transmedia‖ is used in a variety of
scientific studies but implies completely different phenomena. Thus, currently, there is no exact definition of
―transmedia storytelling‖, since all the given definitions do not provide a comprehensive description of properties and distinctive features of the phenomenon. The most common definition of ―transmedia storytelling‖
belongs to Jenkins [7]. He states that ―transmedia storytelling‖ represents a process where integral elements
of a fiction get dispersed systematically across multiple delivery channels for the purpose of creating a uni-
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fied and coordinated entertainment experience. In the ideal form of transmedia storytelling, each medium
does what it does best so that any story might be introduced in a film, expanded through television, novels,
and comics, and its world might be explored and experienced through gameplay. Each franchise entry needs
to be self-contained enough to enable autonomous consumption [7]. Thus, the term ―transmedia storytelling‖
is mostly determined by the interaction of different media platforms.
Currently, when the audience encounters media content, its narrative and aesthetic properties are
determined by the capabilities and boundaries of media platforms. A certain media product is no longer tied
to a specific media channel. In other words, the entertainment industry has realized that ―single-media‖ is
unprofitable, that revenue can be increased if you go beyond the media [7]. Transmedia allows telling a story
by all accessible means across multiple both mass and non-mass media platforms. It is a convergence of
mass media platforms and platforms that are not the traditional technical means of creating and transmitting
mass information.
Canon, fans and principles of interaction within media discourse. Any successful transmedia project
is based on a participation principle. It means that such projects should consist of fragments of two types.
The first is created by professionals, whose authorship and copyright rights are protected by law and recognized all over the world. Therefore, these works are considered to be a canon. The second type comprises
works created by fans, who are the target audience of transmedia projects. Consumers, or fans, as they are
called within the discourse, distribute original amateur works across media platforms (including social networks), thereby increasing both the amount of content and the popularity of the narrative ―universe‖ in the
media discourse.
Today the media audience‘s role in the production of new content has increased dramatically. However, it can be rather difficult to define whether someone is a fan or not. A rapid expansion of mass media,
especially the Internet, has caused audience members to differentiate between interested viewers, who
simply enjoy the book or show, and true fans, who often and readily quote some facts. According to Henry
Jenkins [10], fans are more emotionally charged than typical consumers, their power comes from their proximity to a certain media product, which allows them to critique, predict and rework it [10, 56, 58]. Thus, a
combination of adoration and frustration motivates active involvement with the narratives. Media fans turn
into producing consumers, writing readers, and participating spectators, thereby ―becoming active participants in the circulation of meanings instead of being simply the target audience‖ [10, 30; 6, 23-24]. Thus,
people can be thought of as fans if they identify themselves with the media product or a particular media star
or a particular style presented in the media. The sole consumption of certain media products does not necessarily make a person a fan.
Basic principles of interaction within modern media discourse can be easily traced through Jenkins‘
[8] seven core concepts of transmedia storytelling. We‘ll consider the most relevant ones towards media discourse, those principles which indicate the relationship of modern media discourse and its audience. If the
content of media discourse, on the one hand, is a cultural attractor, and on the other hand, a cultural activator, it will draw on the audience, excite a desire to interact with it. That‘s why the first principle is spreadability, which refers to the capacity of the audience to engage actively in the circulation of media content through
social networks, expanding its economic value and cultural worth. If the content is significant for the audience, the consumers begin to spread it in social networks, chats, etc. – thus the information spreads through
numerous web resources. Moreover, such content may encourage to ―dig deeper‖, comment, evaluate, look
for lost details, hidden motives, and connections. Thus, we support the idea of H. Jenkins, that ―if the content
doesn‘t spread, it‘s dead‖ [13].
The next principle is seriality i.e. property that determines the structure of the whole media discourse. It presupposes the creation of meaningful and completed episodes of a single story scattered over a
multitude of media platforms. It involves a portioning of information that stimulates creativity. Performance in
the context of the modern media discourse means the actualization of the function of the cultural activator,
ensuring the ability of the audience to cooperate and participate in creating a transmedia story. According to
John Fiske [3], any audience is involved in the creative processing of mass culture objects, thus creating the
so-called User-generated content. It is the Internet, that from the very beginning of its existence focuses on
the collective creativity, provides the audience with alternative opportunities to participate in the process of
creating media content. Thus, the main result of the transmedia storytelling via the Internet is the creation of
a global media discourse that is built on the principle of participation.
Conclusion. Today, a vital element of the modern life is a media convergence. It makes the media
more interactive and encourages the audience participation. Therefore, the modern media discourse should
be primarily associated with the emergence of multiple media platforms and the active involvement of the
audience in the production and consumption of the media content across these platforms. The audience
comprises communities built around a shared enjoyment of an aspect of popular culture. To describe such
communities the terms fan culture, or fandom, are used. Fan culture is the most striking example of participatory culture. Thus, the main principle of the modern media discourse arrangement is participation. It presupposes the implementation of such properties as spreadability, seriality, and performance. Participatory culture involves fans acting both as consumers and producers of some form of creative and modern media
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content. The audience engagement significantly helps to enhance the way people experience the media,
interact within, bridging the gaps within economic, social and cultural contexts.
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ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
Метою статті є порівняльний аналіз законодавства у сфері охорони культурної спадщини в Україні та Польщі, виявлення його прогалин і формування пропозицій для можливих запозичень зарубіжного досвіду. Методологічні засади дослідження: історичний метод, який дозволив простежити генезу правового забезпечення охорони культурної спадщини в
Україні та Польщі; методи аналізу та синтезу, застосування яких посприяло правовому аналізу основних нормативних актів,
виявленню прогалин правового регулювання; метод прогнозування дав змогу запропонувати конкретні норми для удосконалення законодавства у сфері охорони культурної спадщини в Україні. Наукова новизна. Акцентовано увагу на базових нормативних актах у сфері охорони культурної спадщини в Україні та Польщі; проаналізовано спільні та відмінні риси правового забезпечення охорони культурної спадщини двох країн; розкрито основні напрямки діяльності українських та польських інституцій,
відповідальних за охорону культурної спадщини; запропоновано шляхи удосконалення законодавчого забезпечення охорони
культурної спадщини в Україні на основі запозичення польського досвіду. Висновки. Польське та українське законодавство у
сфері охорони культурної спадщини є схожим й удосконалюється з урахуванням міжнародних норм і стандартів. Спільним є
наявність профільних Міністерства культури України й Міністерства культури та охорони національної спадщини у Польщі, які
визначають державну політику та забезпечують охорону культурної спадщини. Водночас у Польщі більше повноважень надано
органам місцевого самоврядування, а Україна лише розпочала передачу відповідних повноважень на місця. Крім того, у Польщі
на власниках та користувачах пам‘яток культурної спадщини лежить більша відповідальність за їх утримання в належному
стані, реставрацію, консервацію тощо, натомість державні органи надають фінансову підтримку, організаційно-методичне забезпечення, координують діяльність тощо. Відзначено ряд норм польського Закону «Про охорону пам‘яток та опіку над
пам‘ятками», які можуть бути корисними в контексті реформування законодавства у сфері охорони культурної спадщини в
Україні.
Ключові слова: охорона культурної спадщини; закон; конвенція; нормативно-правовий акт; міжнародні стандарти.
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Законодательство в сфере охраны культурного наследия в Украине и Польше: сравнительный анализ
Целью статьи является сравнительный анализ законодательства в области охраны культурного наследия в Украине
и Польше, выявление его пробелов и формулирование предложений для возможных заимствований зарубежного опыта. Методологические основы исследования: исторический метод, который позволил проследить генезис правового обеспечения
охраны культурного наследия в Украине и Польше; методы анализа и синтеза, применение которых способствовало правовому
анализу основных нормативных актов, выявлению пробелов правового регулирования; метод прогнозирования позволил предложить конкретные нормы для совершенствования законодательства в сфере охраны культурного наследия в Украине. Научная новизна. Акцентировано внимание на базовых нормативных актах в сфере охраны культурного наследия в Украине и
Польше; проанализированы общие и отличительные черты правового обеспечения охраны культурного наследия двух стран;
раскрыты основные направления деятельности украинских и польских институтов, ответственных за охрану культурного
наследия; предложены пути совершенствования законодательного обеспечения охраны культурного наследия в Украине на
основе заимствования польского опыта. Выводы. Польское и украинское законодательство в сфере охраны культурного
наследия является достаточно похожим и совершенствуется с учетом международных норм и стандартов. Общим является
наличие профильных Министерства культуры Украины и Министерства культуры и охраны национального наследия в Польше,
которые определяют государственную политику и обеспечивают охрану культурного наследия. В то же время в Польше больше полномочий предоставлено органам местного самоуправления, а Украина только начала передачу соответствующих полномочий на места. Кроме того, в Польше на владельцах и пользователях памятников культурного наследия лежит большая
ответственность за их содержание в надлежащем состоянии, реставрацию, консервацию и т.д., а государственные органы оказывают финансовую поддержку, организационно-методическое обеспечение, координируют деятельность и т. п. Отмечен ряд
норм польского закона «Об охране памятников и опеке над памятниками», которые могут быть полезными в контексте реформирования законодательства в сфере охраны культурного наследия в Украине.
Ключевые слова: охрана культурного наследия; закон; конвенция; нормативно-правовой акт; международные стандарты.
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Legislation on the cultural heritage protection in Ukraine and Poland: the comparative analysis
The purpose of the article is a comparative analysis of legislation on the cultural heritage protection in Ukraine and Poland,
its gaps identification and the formulation of proposals for possible applying of foreign experience. Methodology: historical method,
which allowed to trace the genesis of the cultural heritage legal protection in Ukraine and Poland; analysis and synthesis methods, their
application assisted in the legal analysis of the basic normative acts, in the identification of legal regulation gaps; the forecasting method
made it possible to develop proposals regarding concrete rules for improving the legislation on the cultural heritage protection in
Ukraine. Scientific novelty. The attention was focused on basic normative acts in the sphere of cultural heritage protection in Ukraine
and Poland; the common and distinctive features of the cultural heritage legal protection of the two countries was analyzed; the main
activity directions of the Ukrainian and Polish institutions responsible for the cultural heritage protection are ostended; the ways of improving the cultural heritage legislative protection in Ukraine based on the Polish experience applying was suggested. Conclusions. In
general, it can be stated that the Polish and Ukrainian legislation on cultural heritage protection is quite similar and is currently being
improved considering international norms and standards. The common is the presence of specialized Ministry of Culture of Ukraine and
the Ministry of Culture and National Heritage Protection in Poland, which define the state policy and ensure the cultural heritage protection. At the same time, in Poland, to local self-government bodies, more powers were given, and Ukraine has just begun to transfer the
respective powers to the regions. In addition, in Poland, owners and users of cultural heritage monuments are more responsible for
keeping them in good condition, restoration, conservation, etc., while state bodies provide financial, organizational and methodological
support, coordinate activities, etc. A number of norms of the Polish Law «On the Protection of Monuments and Custody of Monuments»
are designated as useful in the context of reforming the legislation on the cultural heritage protection in Ukraine.
Key words: cultural heritage protection; law; convention; normative legal act; international standards.

Актуальність теми дослідження. Охорона культурної спадщини є одним з основних завдань
держави на сучасному етапі, пов‘язаних зі збереженням національної пам‘яті й ідентичності, поширенням інформації про культурні надбання народу та піднесенням іміджу України у світі. Водночас недосконалість чинного законодавства щодо охорони культурної спадщини призводить до втрати її об‘єктів,
руйнування й пошкодження нерухомих пам‘яток, незаконного продажу та переміщення, у тому числі й
за кордон, рухомих об‘єктів тощо, що в цілому завдає шкоди не лише культурній спадщині, а й підриває авторитет державних інститутів.
Безумовно, нині ведеться активна робота щодо удосконалення законодавчого забезпечення
охорони культурної спадщини в Україні. Разом із тим заслуговує на увагу зарубіжний досвід у
відповідній сфері, який може бути корисним для України. Аналіз польського профільного законодавства і його порівняння з українським видається нам корисним з огляду на те, що обидві країни мають
досить тривалий період розвитку пам‘яткоохоронного законодавства в системі радянського права, а з
початку 90-х років минулого століття почали активно впроваджувати в національне законодавство
міжнародні стандарти й усувати ті правові прогалини, які мали місце раніше.
Метою статті є порівняльний аналіз законодавства у сфері охорони культурної спадщини в
Україні та Польщі, виявлення його прогалин і формування пропозицій для можливих запозичень зарубіжного досвіду.
Наукова новизна. Акцентовано увагу на базових нормативних актах у сфері охорони культурної спадщини в Україні та Польщі; проаналізовано спільні та відмінні риси правового забезпечення
охорони культурної спадщини двох країн; розкрито основні напрямки діяльності українських та польських інституцій, відповідальних за охорону культурної спадщини; запропоновано шляхи удосконалення
законодавчого забезпечення охорони культурної спадщини в Україні на основі запозичення польського досвіду.
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Виклад основного матеріалу. І Польща, і Україна упродовж другої половини ХХ ст. послідовно
удосконалювали власне пам‘яткоохоронне законодавство, яке значною мірою відповідало тим основним засадам, що були закладені в пам‘яткоохоронному законодавстві СРСР. Водночас ще одним
спільним критерієм для профільного законодавства обох країн стала його відповідність міжнародним
нормам, зокрема Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, ухваленій на
Генеральній конференції ЮНЕСКО 16 листопада 1972 р. [1]. Ідеться, передусім, про визначення основних понять та принципи охорони культурної спадщини. Так, згідно зі ст. 1 Конвенції під «культурною спадщиною» розуміються:
- пам‘ятки: твори архітектури, монументальної скульптури й живопису, елементи та структури
археологічного характеру, написи, печери та групи елементів, які мають видатну універсальну цінність
з точки зору історії, мистецтва чи науки;
- ансамблі: групи ізольованих чи об‘єднаних будівель, архітектура, єдність чи зв‘язок із пейзажем яких є видатною універсальною цінністю з точки зору історії, мистецтва чи науки;
- визначні місця: твори людини або спільні витвори людини й природи, а також зони, включаючи археологічні визначні місця, що є універсальною цінністю з точки зору історії, естетики, етнології чи
антропології.
Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини 1972 р. стала базовим документом для удосконалення національних законодавств Польщі й України. Зокрема, відповідно до
ст. 2 Закону Республіки Польща «Про охорону надбань культури» від 15 лютого 1962 р., який було
ухвалено ще до прийняття Конвенції, ключовим поняттям було визначено «культурне надбання». Під
цим поняттям розумівся кожен рухомий або нерухомий предмет, давній чи сучасний, що має значення
для спадщини і розвитку культури з огляду на його історичну, наукову або мистецьку цінність[2]. Правовій охороні підлягали, серед іншого, «культурні надбання», внесені до Реєстру пам‘яток, або інші,
якщо їх характер як пам‘ятки є очевидним, а вони не підлягають охороні на основі окремих норм
(ст. 4). При цьому згідно зі ст. 6 Закону нерухомі пам‘ятки, що мають особливу цінність для національної культури, за поданням Міністра культури та національної спадщини, визнаються Президентом
держави пам‘ятками історії. Своєю чергою, пам‘ятки історії подаються до Комітету всесвітньої спадщини з метою внесення їх до Списку всесвітньої спадщини й охорони відповідно до Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини 1972 р. [2]. Безпосередньо охороною пам‘яток займалася Служба охорони пам‘яток, яку очолював Міністр культури та національної спадщини, та її
воєводські відділи, а на місцях – органи місцевого самоврядування. Воєводський охоронець пам‘яток
вів Реєстр пам‘яток на території воєводства, до якого включалися як рухомі, так і нерухомі пам‘ятки,
окрім тих, що перебувають у музеях та бібліотеках.
Прикметно, що термін «пам‘ятки» був у польському законодавстві до 1962 р. Зокрема, згідно з
Розпорядженням Президента Польщі від 6 березня 1928 р. «Про опіку над пам‘ятками» [3], яке діяло
до ухвалення Закону 1962 р., терміном «пам‘ятка» визначався як рухомий, так і не рухомий предмет,
характерний для певної епохи, що має мистецьку, культурну, історичну, археологічну або палеонтологічну цінність, підтверджену рішенням державної влади, і заслуговуючий з огляду на це на охорону.
Закон Української РСР «Про охорону і використання пам‘яток історії та культури» від 13 липня
1978 р. [4] уже спирався на той термінологічний апарат, який було застосовано в Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини 1972 р. Тож ключовим його поняттям стала пам‘ятка.
Так, пам‘ятками історії та культури визнавалися споруди, пам‘ятні місця і предмети, зв‘язані з історичними подіями в житті народу, розвитком суспільства і держави, твори матеріальної і духовної творчості, які становлять історичну, наукову, художню чи іншу культурну цінність. Згідно зі ст. 17 Закону з метою організації обліку й охорони пам‘яток історії та культури нерухомі пам‘ятки поділялися на пам‘ятки
загальносоюзного, республіканського та місцевого значення. Переліки пам‘яток історії та культури
республіканського значення затверджувалися Радою Міністрів УРСР, а переліки пам‘яток місцевого
значення – виконавчими комітетами обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад
народних депутатів.
Отже, і в Польщі, і в Україні до пам‘яток було віднесено як нерухомі, так і рухомі об‘єкти культурної спадщини. Водночас під охороною держави згідно із законом про охорону надбань/пам‘яток
культури передусім перебували об‘єкти культурної спадщини, внесені до Реєстру пам‘яток, а музейні,
бібліотечні й архівні колекції охоронялися відповідно до норм спеціального галузевого законодавства.
(У Польщі це – закони від 14 липня 1983 р. про національні архівні ресурси та архіви, від 21 листопада
1996 р. про музеї та від 27 червня 1997 р. про бібліотеки. В Україні – закони «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24 грудня 1993 р., «Про музеї та музейну справу» від 29 червня
1995 р. та «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27 січня 1995 р.) Варто відзначити, що названі
спеціальні закони про охорону культурної спадщини і в Польщі, і в Україні залишалися чинними до
початку ХХІ ст. (до 2000 р. в Україні та 2003 р. у Республіці Польща). Спільним для них було й те, що
вони продовжували діяти ще тривалий час після ухвалення нових конституцій (1996 р. – Україна,
1997 р. – Республіка Польща), потребуючи при цьому змін з урахуванням викликів і тенденцій розвитку профільного міжнародного законодавства.
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Суспільно-політичні процеси, що проходили в Польщі й Україні наприкінці 80-х – на початку 90х років ХХ ст., сприяли відходу від радянських управлінських і правових парадигм. Водночас відповідні
зміни стосувалися не лише переходу на західноєвропейські демократичні стандарти, а й повернення
та збереження традиційних цінностей, основу яких складали національна культура та культурна
спадщина. Ці тенденції були закріплені в нових конституціях як України, так і Польщі.
Прийняття Конституції України 28 червня 1996 р. [5] сприяло й унормуванню правового забезпечення охорони культурної спадщини. Згідно зі ст. 11 Основного Закону держава сприяє консолідації
та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин
України. Відповідно до частини четвертої ст. 54 Конституції України культурна спадщина охороняється
законом. А згідно з частиною п‘ятою цієї ж статті держава забезпечує збереження історичних пам‘яток
та інших об‘єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами [6, 32]. Також ст. 66 Основного Закону України
зобов‘язує кожного не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині та відшкодовувати завдані ним
збитки.
Своєю чергою, у Преамбулі Конституції Республіки Польща від 2 квітня 1997 р. [7] висловлюється вдячність предкам … за культуру, укорінену в християнській спадщині народу та загальнолюдських цінностях, а також зобов‘язання передати прийдешнім поколінням все цінне із здобутого за
більш ніж тисячу років. Безпосередньо питанням культурної спадщини присвячено дві статті польського Основного Закону. Так, згідно з частиною першою ст. 6 держава створює умови для загального й
рівного доступу до культурної спадщини, яка є джерелом самобутності польської нації, її існування та
розвитку. А відповідно до частини другої цієї ж статті держава надає допомогу полякам, що мешкають
за кордоном, у збереженні їхніх зв‘язків з національною культурною спадщиною. Крім того, статтею 73
кожному гарантується свобода користування багатствами культури. Отже, і Конституція України, і Конституція Республіки Польща закладають базові гарантії збереження культурного надбання народу та
доступ до нього.
Більш докладно правові засади охорони культурної спадщини в Україні та Польщі виписані в
спеціальних законах. Прикметно, що новий український Закон «Про охорону культурної спадщини» від
8 червня 2000 р. [8] у редакції ст. 1 зі змінами, внесеними законами 2008 та 2017 рр., визначає
пам‘ятку культурної спадщини як об‘єкт культурної спадщини, занесений до Державного реєстру нерухомих пам‘яток України, або об‘єкт культурної спадщини, який взято на державний облік відповідно до
законодавства, що діяло до набрання чинності цим Законом, до вирішення питання про включення
(невключення) об‘єкта культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам‘яток України. Тобто, на відміну від радянського профільного законодавства, до пам‘яток віднесено лише нерухомі
об‘єкти. Згідно з частиною першою ст. 13 Закону об‘єкти культурної спадщини незалежно від форм
власності відповідно до їхньої археологічної, естетичної, етнологічної, історичної, мистецької, наукової
чи художньої цінності підлягають реєстрації шляхом занесення до Державного реєстру нерухомих
пам‘яток України за категоріями національного та місцевого значення пам‘ятки. Внесення їх до
Реєстру і є підставою для забезпечення охорони тих чи інших об‘єктів культурної спадщини. Згідно зі
ст. 14 Закону занесення об‘єкта культурної спадщини до Реєстру та внесення змін до нього провадяться відповідно до категорії пам‘ятки: а) пам‘ятки національного значення – постановою Кабінету
Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони культурної спадщини протягом одного року з дня одержання подання; б) пам‘ятки місцевого значення – рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини за поданням відповідних
органів охорони культурної спадщини або за поданням Українського товариства охорони пам‘яток
історії та культури, інших громадських організацій, до статутних завдань яких належать питання охорони культурної спадщини [6, 33]. Музейні, архівні та бібліотечні колекції, як і в радянський період, перебувають під державною охороною відповідно до норм спеціального законодавства.
Чинний польський Закон «Про охорону пам‘яток та опіку над пам‘ятками» було ухвалено 23
липня 2003 р. [9]. Польський професор права Я. Слугоцький звертає увагу на те, що в порівнянні з попереднім законом головним його поняттям перестають бути «надбання культури», натомість їх
заміняють поняттям «пам‘ятки». Таке трактування більш послідовно відповідає міжнародним стандартам. Разом із тим поняття «надбання культури» залишається в законі, хоча й трактується як додаткове
та тлумачиться у широкому розумінні, включаючи як «пам‘ятки», так і інші категорії об‘єктів, які не
можна охопити поняттям пам‘ятки. Воно, за словами автора, більше співвідноситься з поняттям
«національна культурна спадщина», яке вживається в Конституції Республіки Польща та міжнародних
актах [10, 614–615].
На відміну від трактування поняття «пам‘ятка» в українському законодавстві, згідно зі ст. 3
польського Закону «Про охорону пам‘яток та опіку над пам‘ятками» пам‘ятка – нерухоме або рухоме
майно, його частини або зібрання, які є витвором людини або пов‘язані з її діяльністю і є свідченням
минулої епохи або події, чия охорона становить суспільний інтерес з огляду на їх історичну, художню
чи наукову цінність. Польський Закон також розмежовує поняття охорони й опіки пам‘яток. Відповідно

169

Культурологія

Мазур Т. В., Мищак І. М.

до ст. 4 Закону охорона пам‘яток є функцією органів публічної адміністрації і полягає в забезпеченні
правових, організаційних і фінансових умов для охорони, використання й утримання пам‘яток, запобігання їх знищенню, пошкодженню або викраденню, контролю за станом збереження і використання тощо. Натомість згідно зі ст. 5 опіка над пам‘ятками здійснюється їх власниками або користувачами
й полягає в забезпеченні умов для їх наукового дослідження, утриманні пам‘ятки та оточуючого її середовища в найкращому стані, проведенні реставраційних, консерваційних і будівельних робіт біля
пам‘ятки, використанні пам‘ятки у спосіб, що гарантує її тривале збереження, популяризації й
розповсюдженні знань про пам‘ятку. При цьому охороні й опіці підлягають як нерухомі, так і рухомі
пам‘ятки. Відповідно до ст. 7 Закону формами охорони пам‘яток є:
1) внесення до Реєстру пам‘яток;
1a) внесення до Списку скарбів спадщини;
2) визнання як історичного пам‘ятника;
3) створення культурного парку;
4) встановлення охорони в плані місцевого територіального розвитку та ін.
Нерухомі пам‘ятки вносяться до Реєстру рішенням воєводського консерватора пам‘яток за поданням власника нерухомої пам‘ятки або користувача земельної ділянки, на якій знаходиться
пам‘ятка. До Реєстру також може бути внесене оточення пам‘ятки, її географічна, історична або традиційна назва. Внесення нерухомої пам‘ятки до Реєстру за поданням воєводського консерватора
пам‘яток відображається в земельному реєстрі й кадастрі нерухомості, офіційно оприлюднюється у
воєводському віснику. Своєю чергою, рухомі пам‘ятки вносяться до Реєстру рішенням воєводського
консерватора пам‘яток за поданням власника пам‘ятки. Воєводський консерватор пам‘яток може
ухвалити рішення про внесення рухомої пам‘ятки до Реєстру без такого подання за умови обґрунтованого побоювання знищення, пошкодження чи незаконного вивезення пам‘ятки за кордон.
Відповідно до ст. 15 Закону «Про охорону пам‘яток та опіку над пам‘ятками» Президент Республіки Польща за поданням Міністра культури та національної спадщини (Міністр робить подання на
основі рішення Ради охорони пам‘яток) своїм розпорядженням може визнати пам‘ятником історії нерухому пам‘ятку, що внесена до Реєстру, або культурний парк, які становлять особливу цінність для
культури.
У Польщі Рада гміни після консультації з консерватором воєводства своєю постановою може
створити культурний парк для захисту культурного ландшафту та збереження ландшафтних територій
із нерухомими пам‘ятками, характерними для місцевої традиції будівництва і поселення. На території
культурного парку можуть вводитися заборони й обмеження щодо будівництва, промислової, сільськогосподарської чи торгової діяльності, розміщення малих архітектурних форм і реклами, зміни способу
використання пам‘яток, зберігання сміття та ін.
Генеральний консерватор пам‘яток Республіки Польща (за посадою є державним секретарем
або його заступником у Міністерстві культури та національної спадщини) веде національний реєстр
нерухомих пам‘яток у вигляді збірки облікових карток пам‘яток, що перебувають на воєводському
обліку пам‘яток. Своєю чергою, воєводський консерватор пам‘яток веде воєводський облік пам‘яток у
формі облікових карток пам‘яток, що розташовані на території воєводства, а війт (бургомістр, президент міста) веде гмінний облік пам‘яток у формі збірки облікових карток пам‘яток, що знаходяться на
території гміни. При цьому у гмінному обліку пам‘яток повинні бути: 1) нерухомі пам‘ятки, внесені до
Реєстру; 2) інші нерухомі пам‘ятки, що знаходяться у воєводському реєстрі пам‘яток; 3) інші нерухомі
пам‘ятки, визначені війтом (мером, президентом міста) за погодженням з консерватором пам‘яток
воєводства.
Згідно зі ст. 11 Закону «Про охорону пам‘яток та опіку над пам‘ятками» до Реєстру не вносяться пам‘ятки, які: 1) внесені до Списку скарбів спадщини; 2) внесені до музейних інвентарів; 3) є частиною національного бібліотечного ресурсу.
До Списку скарбів спадщини Республіки Польща згідно зі ст. 14а Міністром культури та національної спадщини вносяться рухомі пам‘ятки за категоріями (12 категорій), де основними критеріями є
особлива цінність для культурної спадщини, вік й оціночна вартість. Так, для пам‘яток археології, архітектури, пам‘ятників і скульптур критерієм внесення є вік понад 100 років; для картин, рисунків,
графіки, мозаїк, фотографій, фільмів, негативів тощо – вік понад 50 років і вартість не менше 15 тис.
євро; інканабул і манускриптів, рукописних карт і музичних партитур – вік понад 50 років; книг друкованих – вік понад 100 років і вартість не менше 50 тис. євро; карт друкованих – вік понад 200 років;
транспортних засобів – вік понад 75 років і вартість не менше 50 тис. євро. До Списку скарбів спадщини можуть включатися й інші пам‘ятки віком понад 50 років і вартістю не менше 50 тис. євро. При
цьому пам‘ятки, щодо яких розпочато процедуру внесення до Реєстру або Списку скарбів спадщини,
уже підлягають охороні. Забороняється будь-яка консерваційна, реставраційна чи інша діяльність, яка
може призвести до пошкодження чи зміни вигляду пам‘ятки.
Певним аналогом польського Списку скарбів спадщини в Україні є Державний реєстр національного культурного надбання. Однак чинне законодавство не передбачає його офіційного утвердження у формі єдиного документа та оприлюднення, як це передбачено законодавством для Державного реєстру нерухомих пам‘яток України [11]. Наслідком цього є фактична відсутність Державного
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реєстру національного культурного надбання, що не гарантує збереження й заборону вивозу за кордон унікальних культурних цінностей [12, 23].
Особливістю польського законодавства є ведення Генеральним консерватором пам‘яток згідно
зі ст. 23 Закону «Про охорону пам‘яток та опіку над пам‘ятками» Національного списку пам‘яток, викрадених чи незаконно вивезених за кордон. Із цією метою воєводський консерватор пам‘яток, органи
поліції, прикордонної служби, національної податкової адміністрації, прокурори та директори музеїв і
бібліотек, які є установами культури, зобов‘язані негайно передати, для включення до переліку, інформацію про викрадені або незаконно вивезені за кордон пам‘ятки.
Крім того, у Польщі відповідно до ст. 24а Закону «Про охорону пам‘яток та опіку над
пам‘ятками» Міністр культури та охорони національної спадщини веде Національний реєстр втрачених культурних цінностей, до якого включаються: пам‘ятки, внесені до Реєстру; пам‘ятки, включені до
Списку скарбів спадщини; музейні експонати, бібліотечні й архівні матеріали, які є частиною національного бібліотечного чи архівного ресурсу. Такий реєстр формується на основі даних органів поліції,
прокуратури, воєводських консерваторів пам‘яток, головного директора державних архівів, власників
речей або осіб, які керують організаційною одиницею, в колекції чи ресурсах яких цей об‘єкт перебував.
Висновки. Польське та українське законодавство у сфері охорони культурної спадщини є схожим й удосконалюється з урахуванням міжнародних норм і стандартів. Спільним є наявність профільних Міністерства культури України й Міністерства культури та охорони національної спадщини у Польщі, які визначають державну політику та забезпечують охорону культурної спадщини. Водночас у
Польщі більше повноважень надано органам місцевого самоврядування, а Україна лише розпочала
передачу відповідних повноважень на місця. Так само у Польщі на власниках та користувачах
пам‘яток культурної спадщини лежить більша відповідальність за їх утримання в належному стані, реставрацію, консервацію тощо, натомість державні органи надають фінансову підтримку, організаційнометодичне забезпечення, координують діяльність тощо.
У Польщі служба воєводського консерватора пам‘яток налічує у своєму штаті кілька десятків
чоловік, які наділені широкими повноваженнями з правом контролю за виконанням робіт на пам‘ятках і
їх припиненням, якщо такі порушують пам‘яткоохоронне законодавство. Будь-які перешкоди їхній
діяльності з боку власників чи користувачів пам‘яток суворо караються. Натомість в Україні в облдержадміністраціях охороною культурної спадщини опікуються, як правило, відділи, у складі яких лише
кілька осіб, які фізично не можуть навіть забезпечити належний моніторинг, а також не мають повноважень, приміром, опечатати об‘єкт для припинення протиправних дій. Натомість в органах місцевого
самоврядування практично немає фахівців з питань охорони культурної спадщини.
Заслуговує на увагу ряд норм польського Закону «Про охорону пам‘яток та опіку над
пам‘ятками», які можуть бути корисними в контексті реформування національного законодавства у
сфері охорони культурної спадщини в Україні. Так, у Польщі на 4-річний термін розробляється
Міністерством й ухвалюється урядом Національна програма охорони пам‘яток та опіки над
пам‘ятками, про виконання якої міністр кожних два роки звітує перед Радою Міністрів. Такі ж програми
ухвалюються й реалізовуються на місцевому рівні. В Україні, для прикладу, Загальнодержавна програма збереження та використання об‘єктів культурної спадщини була затверджена Законом України
від 20.04.2004 р. на 2004–2010 роки, проте так і не була реалізована в повному обсязі.
Відповідно до Закону у Польщі діє Національний фонд охорони пам‘яток, розпорядником якого
є Міністр культури та охорони національної спадщини Республіки Польща. Фонд оперує доходами від
штрафів, що накладаються органами охорони культурної спадщини. Відповідні кошти призначені для
співфінансування витрат, необхідних для проведення консерваційних, реставраційних чи інших робіт
на пам‘ятках культурної спадщини. Подібна практика украй актуальна для України та могла б надати
додаткові кошти для здійснення робіт на об‘єктах культурної спадщини.
Заслуговує на увагу і польський досвід ведення Національного списку пам‘яток, викрадених чи
незаконно вивезених за кордон, а також Національного реєстру втрачених культурних цінностей. Крім
того, серед польських ініціатив слід відзначити міністерську відзнаку «За опіку над пам‘ятками», проведення конкурсу Генерального консерватора пам‘яток «Доглянута пам‘ятка», організацію інших конкурсів, що сприяють догляду за пам‘ятками, включаючи присудження премій, грошових чи інших нагород (для прикладу, нагороди ім. професора Яна Захватовича для студентів спеціальностей
архітектура, мистецтво і консервація за магістерські роботи, присвячені проблематиці охорони культурної спадщини) тощо.
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АВТОРСЬКІ ПРАВА НА ТВОРИ МИСТЕЦТВА
В ІНФОРМАЦІЙНО-МЕРЕЖЕВОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОСТІ
Мета дослідження полягає в проведенні комплексного дослідження проблем здійснення авторських прав на твори мистецтва в цифровому соціокультурному просторі, розробці механізму суспільного й правового захисту об'єктів авторського права в мережі Інтернет. Методологія дослідження побудована з опорою на концепції й теоретичні висновки у сфері філософії,
культурології, мистецтвознавства та правничих наук. Наукова новизна статті полягає в тому, що в цій роботі вперше досліджується механізм правового захисту авторських прав на твори мистецтва з урахуванням розвитку електронних ресурсів
України у сфері цифрових технологій і сучасного соціокультурного простору. Висновки. Цивільно-правовий механізм захисту
авторських прав в мережі Інтернет – це комплекс правових, технічних та соціокультурних заходів, що вживаються для захисту
суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів правовласників всіх видів мистецьких творів, зафіксованих у цифровій
формі й розміщених у мережі Інтернет. У сучасних умовах формування глобального інтернет-простору можливість використання твору перестала залежати від особистості його автора, що потребувало врегулювання авторського права на відтворення.
Правовий статус автора твору мистецтва визначається сукупністю особистих немайнових та майнових прав. Кожне з авторських повноважень щодо обраного об‘єкта правової охорони – витвору мистецтва – характеризується особливостями своєї реалізації.
Ключові слова: твір мистецтва; цифровий простір; інформаційний простір; мережеве середовище; автор; авторське
право.
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Авторские права на произведения искусства в информационно-сетевом пространстве современности
Цель исследования заключается в проведении комплексного изучения проблем осуществления авторских прав на
произведения искусства в цифровом социокультурном пространстве, разработке механизма общественной и правовой защиты
объектов авторского права в сети Интернет. Методология исследования построена с опорой на концепции и теоретические
выводы в области философии, культурологии, искусствоведения и юридических наук. Научная новизна статьи заключается в
том, что в данной работе впервые исследуется механизм правовой защиты авторских прав на произведения искусства, с учетом развития электронных ресурсов Украины, в сфере цифровых технологий и современного социокультурного пространства.
Выводы. Гражданско-правовой механизм защиты авторских прав в сети Интернет - это комплекс правовых, технических и
социокультурных мероприятий, предпринимаемых для защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов правообладателей всех видов художественных произведений, зафиксированных в цифровой форме и размещенных в сети Интернет. В
современных условиях формирования глобального интернет-пространства возможность использования художественные произведения перестала зависеть от личности его автора, что требует урегулирование авторского права на воспроизведение.
Правовой статус автора произведения искусства определяется совокупностью личных неимущественных и имущественных
прав. Каждое из авторских полномочий относительно выбранного объекта правовой охраны - произведения искусства - характеризуется особенностями своей реализации.
Ключевые слова: произведение искусства; цифровое пространство; информационное пространство; сетевое окружение; автор; авторское право.
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Copyright for works of art in the information and network space of the present time
The purpose of the article is to carry out a comprehensive study of the problems of the implementation of copyright in works
of art in digital socio-cultural space, the development of the mechanism of public and legal protection of copyright objects on the Internet. The methodology of the research is based on the concepts and theoretical conclusions in the field of philosophy, cultural studies,
art history, and jurisprudence. The scientific novelty of the article is that in this paper, for the first time, the mechanism of legal protection of copyrights for works of art, taking into account the development of electronic resources of Ukraine, in the sphere of digital technologies and modern socio-cultural space is being explored. Conclusions. The civil-law mechanism for the protection of copyright on
the Internet is a complex of legal, technical and socio-cultural measures taken to protect the subjective rights and the rights protected by
the law of the interests of copyright holders of all types of works of art, recorded in digital form and placed on the Internet. In today's
conditions of the formation of a global Internet space, the possibility of using artwork ceases to depend on the personality of his author,
which requires the regulation of copyright for reproduction. The legal status of the author of a work of art is determined by the aggregate
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of personal non-property and property rights. Each of the author's powers regarding the chosen object of legal protection - a work of art is characterized by peculiarities of its realization.
Key words: work of art; digital space; information space; network environment; author; copyright.

Актуальність дослідження. Стрімкий інноваційний розвиток цифрового культурного простору в
умовах глобалізації став причиною створення й використання нових об'єктів інтелектуально-творчої
власності, які потребують особливого правового захисту. Активне формування й еволюція мережевого
інформаційного середовища, що спостерігається в останні роки, зумовили необхідність модифікації й
систематизації всіх положень, що діють у сфері авторських прав у глобальному інформаційному просторі. Розвиток цифрових технологій і глобальний рух даних в інформаційних мережах вимагає створення нових механізмів, головним чином цивільно-правових та суспільних, захисту авторських прав в
мережі Інтернет, особливо на продукцію мистецької творчості.
Як показують сучасні дослідження, авторські правовідносини в реальному інформаційному середовищі, зокрема й цифрове інформаційне поле, мають суттєві відмінності [1]. Використання і,
відповідно, захист авторських прав щодо інтелектуальної власності в комп'ютерному просторі, безумовно, відрізняється від інших видів використання й захисту авторських прав, включаючи передачу в
ефір, повідомлення по кабелю для обмеженого користування, що пояснюється появою нової системи
соціокультурних відносин, пов'язаної з використанням сучасних технологій, іншими фізичними властивостями об'єктів виняткових прав в мережі Інтернет, соціокультурними та юридичними особливостями
здійснення цих відносин.
З розвитком цифрових технологій і розширенням мережі iнтернет інтелектуальна власність
піддалася впливу масивної трансформації. Величезна кількість творів науки й літератури, мистецтва,
зображень та комп'ютерних програм стали оцифровуватися й транслюватися за допомогою Інтернету,
що надало можливість доступу користувачів до необмежених інформаційних ресурсів [2]. У зв'язку з
цим можна констатувати, що фактично створено єдиний світовий електронний інформаційний простір,
який в силу своєї транскордонності, анонімності, саморозвитку, єдності й інтерактивності, вимагає
комплексного підходу до розробки нової моделі соціокультурно-правового регулювання, реалізації та
захисту авторських прав. Перед наукою стоїть завдання всебічного наукового осмислення й подальшого розвитку цивільно-правового захисту авторських прав у мережі iнтернет, пошуку нових способів і
засобів захисту прав і законних інтересів правовласників, інформаційних посередників і споживачів,
своєчасного усунення конфліктів, гармонізації відносин між зазначеними категоріями осіб. Вищевикладені позиції свідчать про актуальність теми дослідження.
Мета дослідження полягає в проведенні комплексного дослідження проблем здійснення авторських прав на твори мистецтва в цифровому соціокультурному просторі, розробці механізму суспільного й правового захисту об'єктів авторського права в мережі iнтернет.
Теоретичною основою для висновків, зроблених у дослідженні, стали праці вітчизняних і зарубіжних науковців: А.І. Абдулліна, Ч.Н. Азімова, Л. Бентлі, М.М. Богуславського, О.М. Боярчука,
А.К. Вишнякова, І.І. Дахно, О.В. Дзери, А.С. Довгерта, В.А. Дозорцева, В.Я. Іонаса, О.С. Іоффе,
І.О. Калятина, Ю.М. Капіци, М. Кастельса, В.І. Корецького, Б.А. Лемана, Д. Ліпцик, А. Люки,
О.М. Пастухова, С.В. Петровського, О.А. Підопригори, О.О. Підопригори, М. Пітерса, Д.М. Притики,
О.Д. Святоцького, А.П. Сергєєва, О.Ф. Скакун, А.В. Смитюха, Е. Тофлера, С.В. Усольцевої, М. Фічера,
Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, І.Я. Хейфец, Б. Шерман, Г.Ф. Шершеневича, Р.Б. Шишки,
О.О. Штефан, В.С. Щербини, Н.Е. Яркіної та ін.
Виклад основного матеріалу. Незважаючи на інтерес з боку вчених до проблем захисту авторського права у цифровому середовищі, слід зазначити, що у вітчизняній гуманітарній науці відносини, пов'язані із захистом авторських прав в цифровому середовищі, досліджені ще досить фрагментарно. Низка робіт присвячена окремим проблемам правового захисту об'єктів авторських прав [1; 5;
8], доступних користувачам iнтернету, в зв'язку з чим обрана для дослідження тема, що розглядається
в рамках статті, стосується питань, які ще не отримали свого належного висвітлення. У цій роботі автори вперше досліджують механізми правового захисту авторських прав на твори мистецтва з
урахуванням розвитку електронних ресурсів України в умовах домінування цифрових технологій і становлення новітнього цифрового соціокультурного простору.
Авторське право, як правовий інститут, виникло в Європі одночасно з появою книгодрукування
(XV ст.), а, відповідно, специфікою європейського авторського права є те, що воно спочатку виникло
як право на використання літературних творів. В умовах тогочасного суспільства автор твору залишався дещо безправним учасником правовідносин, що зумовило, з одного боку, необхідність диференціації прав на права автора, права видавця і права книготорговця, а з іншого, - потребу в захисті
саме авторських прав. Як зазначає М.І. Стреля [5] у своєму дисертаційному дослідженні «Авторське
право на літературні й художні твори в Європейському Союзі та Україні: порівняльно-правове дослідження»: «Процес становлення авторського права є досить складним і багатогранним, залежно від
різних доктринальних підходів і характеристик у ньому можна виділити й простежити найрізноманітніші
тенденції й нормативно-правові аспекти, але історію авторського права треба розглядати як неухиль-
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ний процес: а) його експансії, розширення авторських правомочностей; б) що має визначальну роль у
становленні концепції авторства; в) що має вплив на культурні парадигми й коло часу» [5, 8].
Україна, зважаючи на особливості політичного, економічного, технічного, культурного розвитку,
тривалий час не приєднувалася до основних міжнародних конвенцій щодо захисту авторських прав,
відповідно законодавче оформлення інституту захисту авторських прав в Україні сталося значно
пізніше. «В Україні авторське право почало формуватися лише з 20-х років ХХ ст. – до того часу держава не знала такого правового інституту. Правові норми, які здійснювали правове регулювання суспільних відносин з приводу створення та використання творів образотворчого мистецтва, були точною
копією російського авторського права» [8, 7]. – визначає науковець Г.В. Чурпіта на сторінках дисертації «Авторське право на твори образотворчого мистецтва».
Поняття «суб'єкт правовідносин» стосовно віртуального простору має той же зміст, який він
має в класичній теорії права - під час створення твору автор набуває певних суб'єктивних прав особистого немайнового та майнового характеру. Причому, для виникнення цих прав не вимагається
офіційного оформлення, спеціальної реєстрації творів, дотримання будь-яких формальностей. У цивільних правовідносинах у процесі використання твору, розміщеного у відкритому доступі в мережі
Інтернет, можуть бути задіяні фізичні та юридичні особи, які володіють і розпоряджаються різними видами прав на цей твір. До них можна віднести, перш за все, авторів, співавторів, а також їхніх роботодавців, далі – спадкоємців автора; юридичних або фізичних осіб, на користь яких була проведена поступка майнових авторських прав; правонаступників юридичних осіб, що були правовласниками за
тими чи іншими категоріям авторських прав; авторів, чиї твори були використані під час створеня
електронного ресурсу (сайту); організацій з управління авторськими і суміжними правами в мережі
iнтернет.
Якщо право авторства виникає з моменту створення твору, то для реалізації прав автора та їх
захисту необхідно, щоб твір було закріплено в об'єктивній формі. Особливість електронної публікації
твору, на відміну від друкованого способу, полягає в можливості фізичних операцій з його об'єктивною
формою. Відмінності настільки очевидні, що виникає певне питання, чи є публікація твору в мережі
Інтернет оприлюдненням твору в тому сенсі, який вклав до цього поняття законодавець, і чи можна
встановити з оприлюдненого у такий спосіб твору справжнього автора.
Як свідчить практика, в мережі iнтернет копіюються в основному наукові, художні, літературні,
фотографічні та музичні твори, виражені в цифровій електронній формі. Інформація в цифровому середовищі, з точки зору авторського права, являє собою синтетичний об'єкт, що включає до себе
об'єкти авторського права різних видів. Насамперед, це зображення, відео, аудіофайли, фотографії, а
також тексти програм мовою НТМL (Нурег Техt Магkuр Language), двійковий код та інші програмні
об'єкти.
Спираючись на чинне законодавство й практику [7], виділимо такі форми вираження об'єктів
авторського права: письмову (літературні, художні, наукові твори); усну (доповіді, виступи тощо);
відео- або звукозапис (фільми, музичні твори і т. д); зображення (картини, графіка); об'ємнопросторову композицію (скульптура, архітектура). Відзначимо, що мультимедійні твори існують у цифровому середовищі в цифровій формі як єдине ціле, вони ідеально пристосовані до мережі iнтернет,
що робить їх класом творів, які прогресують. Мультимедійна форма від традиційної відрізняється тим,
що дані зберігаються й обробляються тільки в цифровій формі, містять різні види інформації, мають
ознаки наявності гіпертексту. Користувач мультимедійної форми одночасно стає і читачем, і слухачем,
і глядачем, що підсилює емоційний вплив ресурсу на людину.
Цифрове середовище не виключає необхідності поширення авторського права на правовідносини, що виникають у ньому, так само не виникає питань щодо необхідності регуляції цього інтернетпростору договірним правом. Необхідна адаптація авторського права до нового цифрового простору,
регуляція цього середовища цивільним правом і соціокультурними умовами реалізації, розширення
правових рамок авторського права для забезпечення можливості діяти в умовах нової цифрової мережевої реальності.
Виокремимо основні способи порушення авторських прав у мережі Інтернет: плагіат; незаконне створення копій авторського твору, програмного забезпечення, комп'ютерних програм і комп'ютерних ігор з метою володіння та з комерційною метою; передача третім особам копій об'єктів авторського права без дозволу авторів чи правовласників або з порушенням умов договору про використання
таких творів; продаж і перепродаж, здача в прокат копій творів науки, мистецтва, програмного забезпечення, комп'ютерних програм третім особам; реклама з метою продажу або здачі в прокат авторських творів; переробка твору без згоди автора або правовласника; відкриття загального доступу до
об'єктів авторського права. Проблема інтернет-піратства є міжнародною, і кожна країна шукає свої
правові способи боротьби з порушенням авторських прав у цифровому середовищі. Аналіз основних
видів піратства в мережі Інтернет і тенденції розвитку порушень у сфері авторського права в цифровому просторі сучасної культури дає підстави вважати, що може виникнути проблема дотримання балансу між приватними інтересами споживачів-користувачів і застосуванням правових заходів впливу
на порушника.
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Технічні засоби захисту творів є одним із специфічних видів систем контролю доступу й можуть являти собою невід'ємні додатки до об'єктів, які вони захищають, зокрема, записаними на будьяких матеріальних носіях або представленими у вигляді файлів, розміщених у комп'ютерному пристрої
або на сервері в мережі Інтернет, що також можуть вбудовуватися в програми і пристрої, які використовуються для прослуховування, перегляду, читання або копіювання записаних у цифровій формі
творів, фонограм чи передач організації мовлення. Пропонується така класифікація технічних засобів
захисту об'єктів авторського права в цифровому середовищі. За способом реалізації: програмні засоби (програми, спеціально призначені для виконання функцій, пов'язаних із захистом інформації); програмно-апаратні засоби криптографічного захисту інформації з закритим ключем; технічні засоби, пристрої, що вбудовуються безпосередньо в апаратуру, або пристрої, які сполучаються з апаратурою
систем обробки даних по стандартному інтерфейсу, схеми контролю інформації; схеми захисту полів
пам'яті по ключу, спеціальні регістри. За методом захисту: які контролють доступ до твору; які захищають авторське право на твір. За видами об'єктів, що захищаються авторським правом: захист музичних творів; аудіофайлів у мережі Інтернет; рингтонів; захист відеозображення, фільмів, телебачення: захист текстів, документів, електронних книг; захист комп'ютерних ігор.
Висновки. Суспільно-правовий механізм захисту авторських прав у мережі iнтернет - це комплекс правових, технічних та соціокультурних заходів, що вживаються для захисту суб'єктивних прав і
охоронюваних законом інтересів правовласників усіх видів мистецьких творів, зафіксованих у цифровій формі та розміщених у мережі iнтернет. У сучасних умовах формування глобального інтернетпростору можливість використання твору перестала залежати лише від особистості його автора, що
потребувало врегулювання, зокрема , авторського права на відтворення.
Правовий статус автора твору мистецтва визначається сукупністю особистих немайнових та
майнових прав. Кожне з авторських повноважень щодо обраного об‘єкта правової охорони – витвору
мистецтва – характеризується особливостями своєї реалізації. Умовами реалізації права доступу до
продукції мистецтва є непорушність прав та законних інтересів власника твору мистецтва; доступ до
твору лише з метою його відтворення; право вимоги збереження цілісності твору; право автора на
вільне оприлюднення твору; виключні права автора на використання твору в будь-якій формі й у будьякий спосіб з правом одержання винагороди за таке використання.
Література
1. Болдырев С.И.Модели распоряжения исключительными авторскими правами в открытом доступе в цифровой
среде. Гуманитарные исследования. 2015. № 4 (56). С. 230-235.
2. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. под науч. ред.
О. И. Шкаратана. Москва: ГУ ВШЭ, 2000. 608 с.
3. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності: підручник. Київ: Атіка, 1998. 385 с.
4. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: підруч. для студ. вищих навч. закладів. Київ: Видавничий Дім «Ін
Юре», 2007. 696 с.
5. Стреля М.І. Авторське право на літературні й художні твори в Європейському Союзі та Україні: порівняльноправове дослідження: автореф. дис…. кандидата юридичних наук : 12.00.03; Національний університет «Одеська юридична
академія». Одеса, 2011. 20 c.
6. Тоффлер Э. Третья волна. Москва : АСТ, 1999. 784 с.
7. Цивільний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 11 січ. 2015 р.: (ОФІЦ. ТЕКСТ).
Київ: ПАЛИВОДА А.В., 2015. 380 с.
8. Чурпіта Г.В. Авторське право на твори образотворчого мистецтва: автореф. дис…. кандидата юридичних наук :
12.00.03; Національний університет внутрішніх справ. Харків, 2004. 22 с.
References
1. Boldyirev S.I. (2015). Modeli rasporyazheniya isklyuchitelnyimi avtorskimi pravami v otkryitom dostupe v tsifrovoy srede.
Gumanitarnyie issledovaniya, 4 (56), 230-235 [in Russian].
2. Kastels M. (2000). Informatsionnaya epoha: ekonomika, obschestvo i kultura. Moskva: GU VShE [in Russian].
3. Pidoprigora O.A., Pidoprigora O.O. (1998). Pravo Intelektualnoyi vlasnosti. Kiyiv: AtIka [in Ukrainian].
4. Pravo intelektualnoyi vlasnosti: Akad. kurs: Pidruch. dlya stud. vischih navch. zakladiv. (2007). Kiyiv: Vidavnichiy Dim «In
yure» [in Ukrainian].
5. Strelya M.I. (2011). Avtorske pravo na literaturni y hudozhni tvori v Evropeyskomu Soyuzi ta Ukrayini: porIvnyalnopravove doslidzhennya: avtoref. dis…. kandidata yuridichnih nauk : 12.00.0. Odesa [in Ukrainian].
6. Toffler E. (1999). Tretya volna. Moskva : AST [in Russian].
7. Tsivilniy kodeks Ukrayini: chinne zakonodavstvo zi zminami ta dopov. stanom na 11 sіch. 2015 r.: (OFITS. TEKST).
(2015). Kiyiv: PALIVODA A.V. [in Ukrainian].
8. Churpita G.V. (2004). Avtorske pravo na tvori obrazotvorchogo mistetstva: avtoref. dis. kandidata yuridichnih nauk :
12.00.03; HarkIv [in Ukrainian].
Стаття надійшла до редакції 30.11.2018 р.

176

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 1’2019
UDC 783/21(436) "17/18"
DOI: https://doi.org/10.32461/22263209.1.2019.166902

Palamarchuk Kateryna
PhD in Arts, Associate Professor
Department of Foreign Languages in
Mathematical Faculties
Of Kyiv National Taras Shevchenko University
ORCID 0000-0002-2287-5495
kate.palamarchuk@gmail.com
Lyashenko Larysa
Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor
Department of Foreign Languages
Natural Sciences Faculties,
Taras Shevchenko Kyiv National University
ORCID 0000-0002-6860-8552
larnik1881@gmail.com
©

©

THE PROBLEM OF NATIONAL IDENTITY IN THE ECCLESIASTICAL CATHOLIC
CULTURE OF AUSTRIA OF THE XVIII CENTURY
The purpose of the article is to consider the development of the ecclesiastical culture of Catholic countries (Austria, Germany, Poland) on the example of Austria of the XVIII century. It is important to point out and analyze the specific features of the Austrian
national culture and its uniqueness in the hierarchical system of the world religious cultures. Methodology. To achieve this purpose, the
following logical and semantic research methods were used: historical-dialectical (for the analysis of historical and cultural processes in
Austria of the mentioned period), literary studies (for the consideration of church liturgical works) and a method of theoretical generalization that allows us to consider the Austrian church art in the context of the ecclesiastical culture. Scientific novelty. Despite the existence of a number of studies devoted to Catholic culture in the field of art and culture, in Ukrainian science this topic did not become the
subject of a comprehensive study. The connection between the European and Ukrainian ecclesiastical traditions is important for understanding the Catholic national culture and art. This led to the choice of the topic of this work. Conclusions. A specific feature of the
Catholic ecclesiastical culture is its confessional differentiation. It was formed under the influence of the historical and geographical
conditions of the society. The Austrian national component in the ecclesiastical culture of Catholic countries as a system of aesthetic
national values is closely linked with the establishment and preservation of Catholic national traditions. This means that Austrian church
art and ecclesiastical culture are important components of the hierarchical system of religious culture, which main value lies in the socioreproductive creative activity of artists in the sphere of consciousness. This in its turn is closely related to the transcendent sphere of
activity, as well as to the high artistic level and artists‘ skills. That‘s why, like in other national cultures, the ecclesiastical culture of Austria has a national-religious character.
Key words: Catholic church; national identity; religious character; ecclesiastical culture; Austrian reforms; secularization; Baroque.
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ім.Т.Шевченка
Проблема національної індентичності в духовній католицькій культурі Австрії XVIII століття
Метою статті є розгляl розвитre духовної культури католицьких країн (Австрія, Німеччина, Польща) на прикладі Австрії
XVIII століття. Важливо відзначити та проаналізувати особливі риси австрійської національної культури та її унікальність в
ієрархічній системі світових релігійних культур. Методологія. Для досягнення цієї мети були використані наступні логічні та
семантичні методи дослідження: історико-діалектичний (для аналізу історично-культурних процесів, що відбувалися в Австрії
означеного періоду), літературознавчий (для розгляду церковно-літургічних творів) та метод теоретичного узагальнення, який
дозволяє розглянути церковне мистецтво Австрії в контексті духовної культури. Наукова новизна. Попри наявність низки досліджень, присвячених католицькій культурі у мистецтвознавчому та культурологічному ракурсах, в українській науці ця тема не
ставала предметом комплексного дослідження. Зв‘язок європейської та української духовних традицій є важливим для розуміння католицької національної культури та мистецтва. Це зумовило вибір теми цієї роботи. Висновки. Особливою ознакою католицької духовної культури є її конфесійна диференційованість. Ця особливість була сформована під впливом історикогеографічних умов життя суспільства. Австрійський національний компонент в духовній культурі католицьких країн як системи
естетичних національних цінностей тісно пов‘язаний із встановленням і збереженням католицьких національних традицій,
оскільки австрійське церковне мистецтво та духовна культура є важливими компонентами ієрархічної системи релігійної культури, головна цінність якої полягає в соціально-репродуктивній творчій діяльності митців в сфері свідомості, що в свою чергу тісно
пов‘язане із трансцедентною сферою діяльності, а також з високим художнім рівнем майстерності митців. Саме тому, як і в інших національних культурах, духовна культура Австрії має національно-релігійний характер.
Ключові слова: католицька церква; національна індентичність; релігійний характер; духовна культура; австрійські
реформи; секуляризація; Бароко.
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Проблема национальной индентичности в духовной католической культуре Австрии XVIII столетия
Целью статьи является рассмотрение развития духовной культуры католических стран (Австрия, Германия, Польша)
в XVIII веке. Важно отметить и проанализировать особые черты австрийской национальной культуры и ее уникальность в
иерархической системе мировых религиозных культур которая относится к сокровищнице мировых культур. Методология. Для
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достижения этой цели были использованы следующие логичные и семантические методы исследования: историкодиалектический (для анализа историко-культурных процессов, происходивших в Австрии указанного периода), литературоведческий (для рассмотрения церковно-литургических произведений) и метод теоретического обобщения, который позволяет рассматривать церковное искусство Австрии в контексте духовной культуры. Научная новизна. Несмотря на наличие ряда исследований, посвященных католической культуре в искусствоведческом и культурологическом ракурсах, в украинской науке эта
тема не становилась предметом комплексного исследования. Связь европейской и украинской духовных традиций является
важной для понимания католической национальной культуры и искусства. Это и обусловило выбор темы этой работы. Выводы. Особым признаком католической духовной культуры является ее конфессиональная дифференцированность. Эта особенность была сформирована под влиянием историко-географических условий жизни общества. Австрийский национальный компонент в духовной культуре католических стран как системы эстетических национальных ценностей тесно связан с
установлением и сохранением католических национальных традиций, так как австрийское церковное искусство и духовная
культура являются важными компонентами иерархической системы религиозной культуры, главная ценность которой заключается в социально-репродуктивной творческой деятельности художников в сфере сознания. Это в свою очередь тесно связано с
трансцедентной сферой деятельности, а также с высоким художественным уровнем и мастерства художников. Именно поэтому, как и в других национальных культурах, духовная культура Австрии имеет национально-религиозный характер.
Ключевые слова: католическая церковь; национальная индентичность; религиозный характер; духовная культура;
австрийские реформы; секуляризация; Барокко.

Introduction. Sociocultural field of Europe of the late XX-early XXI century is defined by changes in
social and public status of religion, increasing the impact on art, lifestyle and morality. Religion means preserving of national and spiritual values of the people and an important part of the ecclesiastical culture; that‘s
why cultural research takes the problem of correlation between culture and religion.
The main part. The Catholic Church and culture are ideologically interrelated, as the cultural heritage
of the people is the criterion of its national identity. Many researchers
(A. Kartaschev, A. Richynsky and others) believe that culture has always had and now has a national, individually-ethnic form and content; only national culture is able to make a contribution to the treasury of
world cultures. [4, 14]
Myhailo Hrushevsky, historian, social and political statesman, develops the Ukrainian idea, including
the impact of national origin on the religion, in the context of the European cultural tradition. M. Hrushevsky
wrote in his time about resolving the "eternal" problem of relations with international and national, about
the folk poetry on the theme of Mary at the cross, recorded in Volhynia. The scientist noted: "Having
catholic parallels, west slavic songs about the blessed Virgin Mary in Ukrainian musical versions, obv iously, come out from the song about the widow, who is searching for her son. Our Mater dolorosa is a
variant of the mourning widow in general". [2]
The history also proves that each nation, each ethnos gave birth to their own system of beliefs, their
culture, which was an integral part of an interwoven religion. The uniqueness of national cultures largely depends on the peculiarities of the vision of the world, the creation of national images of peoples. Therefore,
modern researchers are trying to understand such phenomena as religion and culture, to understand the
specific features of the national character and the language, the national soul that have spawned culture of
people, religion and language.
The spiritual life of the people is always a reflection of ecclesiastical art, that in the system of national
aesthetic values,defined by traditions of people.
The correlation between religious and national in the life of the people is reflected in the works of the
famous Ukrainian public figure Arsen Richynsky (1892-1956), who is the author of the collections of ecclesiastical chants for rural choirs under the title "The popular singing in Ukrainian church" to facilitate religious
worship of the national language. A. Richynsky gave his vision of the combination of church and the national,
where the outer church was understood to be as an expression of everyday diversity, an expression of religious thought according to the features of the national psyche and national consciousness. These ideas are
reflected in the religious-national arts and culture. [11, 12]
The national features of religions are not formed under the influence of some peculiarities of their beliefs or worship, but are caused by predominantly concrete historical and geographical conditions of the lives
of those peoples, among which they are arisen or spread, as well as the specifics of national spirituality.
The national ecclesiastical culture is characterized by a creative form of its life on obtaining social
genesis. The combined force of the national ecclesiastical culture is accumulated in the interpersonal space
of public communication and it makes an important part of this process.
Therefore, the recognition of national identity in ecclesiastical culture means finding a future
model of culture, determination of its place and role in the modern world. International dialogue and cooperation have become the norm for the ecclesiastical culture of catholic countries. Taking into account
the experience and fate of different christian churches, a return to the classical cultural herita ge, exercising its reappraisal of use in social practice have defined a new worldview – multi-cultural basis of
Catholic cultural tradition.
The Catholic culture occupies one of the leading places in the huge variety of christian cultures. During the New time, since the XV – XVI centuries there has been clearly expressed the tendency of reducing
the influence of religion in public life and in the life of the individual. The process of secularization covers the
release of various spheres of public life from the control of the clergy as a social group and the church as an
institution.
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Until the XIX century in all existing societies religion served as a basis for the forming of outlooks and
culture. However, the society of that time has a little tendency to develop a world view, independent from the
religious symbols and myths.
As a result of a long historical process all spheres of social life have been separated from religiously
implied style of society‘s life, with its culture, built on a religious basis. Nevertheless, at that time, the religion
itself turned into the only sphere of society life, whereas previously it was a unifying force and existed next to
the art, science and philosophy.
The Austrian national culture as one of the components of the European culture of peoples was a reflection of secular and religious life of the society of above mentioned era. The Austrian Church of the second half of the XVIII century was closely connected with the policy of the State, the cause of which was a
new wave of secularization. In its turn this phenomenon was due to the strengthening of the Enlightened absolutism.
The monarchs, who carried out this policy, portrayed their Government as a Union of Kings and philosophers. Its content was the destruction or conversion of the "top" of the most outdated feudal orders, i.e.
in the idea of secular state, in attempt of the absolutism to put secular central power above all.
Following the views established by the tradition, the Enlightened absolutism has brought new understanding of the state and public authorities which fully enjoyed their rights and responsibilities.
The Habsburg dynasty has always remained at the world political arena and was famous for bravery
and entrepreneurship. They are considered to be the real founders of the Austrian monarchy as a great
powerful state. Habsburg ancestry can be traced back to the middle of the X century when in Argau lived
their first known ancestor – Guntram the Rich. This dynasty sought to combine "crushed" monarchy, relying
on the principle of single religion. So Habsburgs invariably have acted exactly as the defenders of the
Catholic Church. In its turn the confession solidarity provided Austria with the help of Spain and Rome.
The historical period which is considered in this paper is also one of the most glorious pages of the
Habsburg dynasty. This period in the Austrian life of the XVIII century is considered as the reigning of two
monarchs:
Maria
Theresa
(reigned
in
1740-1780)
and
her
son
Joseph
II
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=uk&to=en&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbo
x.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Duk%26from%3Duk%26to%3Den%23_ftn3(solely reigned in 1780-1790).
Economic and political weakness of the Habsburg monarchy which appeared in particular through numerous wars in the middle of the XVIII century forced the Austrian absolute Government of Maria Theresa to
embark on the path of economic and administrative reforms. According to the researchers, her son Joseph
II was more radically minded reformer. He broke away with the policy of his predecessors and made a brave
attempt to radical transformation of the entire system of Austria in the spirit of the philosophy of the XVIII
century. [5, 118]
Very important for Austria were judicial reforms. So litigations were proclaimed exclusively for the
prerogative of Government.
Reforms were carried in the sphere of education too. In the XVIII century the importance of education was recognized as an axiom. The Empress Maria-Theresa considered the Austrian school system as
exemplary; in her resolution of 28October, 1770 she insisted: "the School will remain forever the governmental affair" ("einpoliticum"). Due to the progressive activity of Maria Theresa‘s Minister of Education – Gerard
van Svìten– the education system has largely been changed.In a definite period of the administrative structure of the school was governed by the Court Commission; previleged noble schools were closed. However
the number of vocational schools has been increased in five times.
It is also important that in the second half of the XVIII century in Austria dominated the "Latin
schools" where all subjects were taught in Latin. In all cities and villages "trivial school" ("Trivial-Schulen")
were founded, in which three subjects: reading, letter and elementary counting were taught. At this time
there were also the "normal schools" ("Normal-Schulen") which performed functions of teaching seminaries.
There existed the Austrian "high school" ("Haupt-Schulen") too. At the end of Maria Theresa‘s reigning in
Austria there were 15 "normal", 83 "main", 47 women's schools and 3848 "trivial" (vocational schools) in
which more than 200000 students studied.
The University of Vienna during the reigning of Empress Maria Theresa was the newest educational
institution where at first the question about the serious study of the natural sciences arose. In the second half
of the XVIII century there were philosophical, medical, protestants-theological and Catholic-theological faculties. As in the other educational establishments which belonged to the Church, the main subjects continued
to be theology, philosophy, law, Latin and Greek. Interesting is the fact that in 1778 in Austria the representatives of other confessions were allowed to get the degree of Doctor. According to modern scholars of the
history of Austria, the aim of this important event was distraction of young scientists-theologians from scholastica, contributing to the salvation of souls. It was carried out for the benefit of the valid Government. At the
end of the XVIII century studying of Church law was moved from the Theological Faculty to Law Faculty,
which could testify to the benefits of secular power over the spiritual one. Moreover in 1847, after several
fruitful attempts, the Austrian Academy of Sciences was founded. Due to the reforms in high schools and
universities arose a question about the serious study of the natural-historical subjects for the first time. [14]
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The reforms which took place in the Austrian society (and the State as a whole), were concerned
with the Church policy: they can rightly be considered reforms of the Catholic Church. [1]
One of the peculiarities of the ecclesiastical art of that period naturally was its clear functional direction – formation of a positive atmosphere in parishes with the purpose of expansion of influence. Baroque
style became popular and widely used during Counter-Reformation in Temple architecture (and not only),
which differed from the particular splendor (structure Jesuits).
The artistic style of Baroque, originated in Italy, has spread in Spain, Portugal, France, Flanders,
then in Germany, Austria and England. Baroque covered various areas of spiritual and cultural life: architecture, music, painting, literature, decorative art, philosophy etc. In the Baroque epoch the impact of the
Church and State on the development of music was extremely great. But at the same time is a well known
fact that the fate of many composers and their status greatly depended on the commitment and attitude to
the music of the court where they served. The composers-musicians looked for places in the cities or in
courts where their music was popularized and flourished under the patronage of noble personality.
In architecture, fine and decorative art the Baroque style was one of the major stylistic tendencies
since the late XVI to middle of the XVIII centuries. The Baroque style was recognized in the era of intensive
development of nations and national states (mainly the absolute monarchies), the flourishing of manufacture
production and at the same time strengthening of the feudal Catholic reaction. The Baroque with its brightness and charm is closely related to the monarchy, the aristocracy and the Church, because at first itwas
intended to glorify and promote their power. However, this style reflected the new ideas about the unity, infinity and diversity of the world, about its dramatic complexity, eternal variability, interest in the environment,
to the natural phenomena. Having rejected inherited from the Renaissance culture of images about harmony
and strict laws of existence of the unlimited abilities of human, his will and mind, the aesthetics of Baroque
style was created on the contrast of the person and the world, ideal and sensual beginnings, mind and power of irrational forces. [5]
The Austrian art of the XVIII-century (more than Italian and French) was associated with the
strengthening of its political situation among European countries and above all Germany. After the loss of the
real power of the Holy Roman Empire namely Austria became the successor which is already in the XVI century to the Habsburg lands annexed the Czech Republic, Hungary, Silesia, part of Polish, Western Ukrainian
and Italian lands. The suppression of national-liberation movement at these lands and the victory over the
Turkish Ottoman Empire made Austria in the XVIII century one of the strongest and most influential European powers. All these was reflected in the dynamic development of the country's capital – Vienna. So the architectural view of the city mainly determined the Baroque buildings of the XVIII century: residences, palaces
and churches.
At the beginning of the XVIII century in Austrian art especially significant was notable the Italian influence. When in the past appeared the Turkish threat in the cities of Empire of Gabsburg the intensive
construction was begun. Invited in a greater way from Italy masters taught the local designers and builders of
churches and palaces. It should be noted that the architects did not only imitate samples of Italian architecture but also tried to create the Austrian national traditions in art. Many masterpieces of that time belong to
the best examples of Austrian architecture.
The Baroque style found also its bright and appropriate representation in paintings, graphics and
sculptures. In the Catholic cathedrals paintings evoke the feeling of staying in the world of sacral relics and
higher content in parishioners‘ hearts. Everywhere in the cathedrals were distributed huge altar paintings in
which various biblical scenes were depicted. [13, 174]
The Catholic Ausrtian culture in the XVIII century was religious in content and reflected the life of the
society in the epoch of the Enlightened absolutism. The church life was closely connected with the Catholic
religious creativity of artists, embodied through the prism of Baroque traditions.
Conclusions. A specific feature of the Catholic ecclesiastical culture is its confessional differentiation. It was formed under the influence of the historical and geographical conditions of the society. The Austrian national component in the ecclesiastical culture of Catholic countries as a system of aesthetic national
values is closely linked with the establishment and preservation of Catholic national traditions. This means
that Austrian church art and ecclesiastical culture are important components of the hierarchical system of
religious culture, which main value lies in the socio-reproductive creative activity of artists in the sphere of
consciousness.This in its turn is closely related to the transcendent sphere of activity, as well as to the high
artistic level and artists‘ skills. That‘s why, like in other national cultures, the ecclesiastical culture of Austria
has a national-religious character.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ В ЕПОХУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІЙН
Мета статті – з‘ясувати специфіку трансформації культурних цінностей в епоху інформаційних війн. Методологія дослідження. Методом індукції на прикладі інформаційно-психологічних операцій та війн доведено ключову роль культури під час
цілеспрямованого інформаційного впливу. Наукова новизна полягає у виявленні взаємозалежності між інформаційним та
культурним простором під час стандартних і стратегічних інформаційних війн, а також обґрунтуванні положення про те, що інформаційний агресор, змінюючи інформаційний простір, поступово досягає змін у культурному. Висновки. Зміна культурних
цінностей часто відбувається внаслідок ведення стратегічних інформаційних війн. Вплив на культуру, насамперед, пов‘язаний із
поширенням невибагливої масової культури з певним ідеологічним наповненням. Масова культура – ефективний інструмент
інформаційної війни. Її переваги в тому, що вона не лише приносить прибуток і в найдоступнішій формі подає потрібну інформацію, а й усуває й замінює цінності національних культур, що робить об‘єктів інформаційної агресії уразливими й слабкими.
Продукти масової культури поширюються за допомогою ЗМІ, Інтернету, естради, літератури, кінематографа, комп‘ютерних ігор
тощо. Всі ці засоби мають велику популярність і є доступними для широких верств населення. За їхньою допомогою чужі культурні елементи інтегруються в культурне середовище об‘єкта агресії, сприймаються як нові, «модні» й поступово замінюють або
трансформують певні невигідні для суб‘єктів інформаційного впливу культурні компоненти. Відповідно, зміни в культурі об‘єкта
інформаційного впливу відбуваються в залежності від змін у культурно-інформаційному просторі. Цілеспрямовані зміни в культурному середовищі об‘єкта впливу дають можливість інформаційному агресору скоригувати усталені переконання, моделі поведінки, світогляд. Тому для захисту від інформаційних атак необхідно забезпечити функціонування ефективних способів захисту свого культурного простору, а саме: дієву законодавчу базу з потужними механізмами охорони культурних цінностей,
постійний моніторинг та аналіз зовнішніх і внутрішніх інформаційно-комунікаційних джерел, створення позитивної репутації
країни, сприяння виробництву й розвитку власного культурного продукту.
Ключові слова: інформаційні війни; культура; культурні цінності; трансформація.
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Трансформация культурных ценностей в эпоху информационных войн
Цель статьи – выяснить специфику трансформации культурных ценностей в эпоху информационных войн. Методология исследования. Методом индукции на примере информационно-психологических операций и войн доказана ключевая
роль культуры при целенаправленном информационном воздействии. Научная новизна заключается в выявлении взаимосвязи между информационным и культурным пространством при стандартных и стратегических информационных войнах, а также
обосновании положения о том, что информационный агрессор, изменяя информационное пространство, постепенно достигает
изменений в культурном. Выводы. Изменение культурных ценностей часто происходит в результате ведения стратегических
информационных войн. Влияние на культуру, прежде всего, связано с распространением неприхотливой массовой культуры с
определенным идеологическим наполнением. Массовая культура – эффективный инструмент информационной войны. Ее преимущества в том, что она не только приносит прибыль и в самой доступной форме подает нужную информацию, но и устраняет
и заменяет ценности национальных культур, что делает объектов информационной агрессии уязвимыми и слабыми. Продукты
массовой культуры распространяются с помощью СМИ, Интернета, эстрады, литературы, кинематографа, компьютерных игр и
тому подобное. Все эти средства пользуются большой популярностью и доступны для широких слоев населения. С их помощью чужие культурные элементы интегрируются в культурную среду объекта агрессии, воспринимаются как новые, «модные»
и постепенно заменяют или трансформируют определенные невыгодные для субъектов информационного воздействия культурные компоненты. Соответственно, изменения в культуре объекта информационного воздействия происходят в зависимости
от изменений в культурно-информационном пространстве. Целенаправленные изменения в культурной среде объекта воздействия дают возможность информационному агрессору скорректировать устоявшиеся убеждения, модели поведения, мировоззрение. Поэтому для защиты от информационных атак необходимо обеспечить функционирование эффективных способов
защиты своего культурного пространства, среди которых: эффективная законодательная база с мощными механизмами охраны культурных ценностей, постоянный мониторинг и анализ внешних и внутренних информационно-коммуникационных источников, создание положительной репутации страны, содействие производству и развитию собственного культурного продукта.
Ключевые слова: информационные войны; культура; культурные ценности; трансформация.
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Transformation of cultural values in the era of information wars
The purpose of the article is to clarify the specifics of the transformation of cultural values in the era of information wars. Research methodology by the method of induction, by the example of information-psychological operations and wars, the key role of culture in the purposeful informational influence is proved. The scientific novelty consists in identifying the relationship between the information and cultural space during standard and strategic information wars, as well as the rationale that the information aggressor,
changing the information space, is gradually achieving changes in the cultural one. Conclusions. Changes in cultural values often occur as a result of strategic information wars. The impact on culture is primarily associated with the spread of unpretentious mass culture
with certain ideological content. A mass culture is an effective tool of information warfare. Its advantages are that it not only makes a
profit and in the most accessible form provides the necessary information, but also eliminates and replaces the values of national cultures, which makes the objects of information aggression vulnerable and weak. Mass culture products are distributed through the media,
the Internet, variety, literature, cinema, computer games and the like. All these tools are very popular and accessible to the general
population. With their help, alien cultural elements are integrated into the cultural environment of the object of aggression, are perceived
as new, ―fashionable‖ and gradually replace or transform certain cultural components that are disadvantageous to subjects of information influence. Accordingly, changes in the culture of the object of information impact occur depending on changes in the cultural and
information space. Purposeful changes in the cultural environment of the object of impact enable the information aggressor to correct
the well-established beliefs, behavioral patterns, worldview. Therefore, to protect against information attacks, it is necessary to ensure
the functioning of effective ways to protect your cultural space, including: an effective legislative framework with powerful mechanisms
for the protection of cultural values, constant monitoring and analysis of external and internal information and communication sources,
creating a positive reputation of the country, promoting production and development own cultural product.
Key words: information wars; culture; cultural values; transformation.

Актуальність теми дослідження. Говорячи про сучасність, завжди виникає питання, відколи й
за якими критеріями варто розпочинати її відлік; але найчастіше говорять про нашу епоху тоді, коли на
передній план усіх суспільних процесів виходить інформація, яка стає одним із найвпливовіших ресурсів, товаром, засобом і зброєю.
Зародження сучасної епохи варто пов‘язувати з розвитком і змінами в капіталістичній системі,
які стають помітними у другій половині XX ст. Тоді в розвинутих країнах починає формуватися суспільство, яке сьогодні прийнято називати інформаційним, постіндустріальним, споживацьким або суспільством знань. Ця доба особлива, адже розвиток інформаційної сфери вплинув на всі процеси, а силове вирішення питань поступово почало відігравати другорядну роль, виступаючи лише додатковим
засобом для вирішення конфліктів. Натомість активно використовуються способи інформаційнопсихологічного впливу, що дає підстави називати сучасність епохою інформаційних війн.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Першим ученим, який сформулював основні положення й концепцію інформаційної війни, вважається фізик Т. Рона. У контексті різних теоретичних і прикладних наук інформаційні війни вивчали зарубіжні дослідники А. Манойло, А. Петренко,
В. Вепринцев, В. Прокоф‘єв, Дж. Лакофф, Д. Ронфельд, Д. Фролов, Е. Ріддайр, І. Панарін,
М. Волковський, М. Лібікі, Р. Моландер, С. Гриняєв, С. Расторгуєв, а також українські – В. Горбулін,
В. Петрик, В. Полевий, Г. Почепцов, Л. Леонтьєва, М. Онищук, О. Саєнко, О. Штоквиш, С. Степаниця,
Я. Жарков та ін. Зміни в культурних цінностях досліджували в наукових працях В. Шаповалова,
В. Надурак, В. Солодова та інші. Однак зміни культури внаслідок цілеспрямованого впливу на культурно-інформаційну сферу під час ведення стратегічних інформаційних війн і досі потребують вивчення.
Мета дослідження – з‘ясувати специфіку трансформації культурних цінностей в епоху інформаційних війн.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні прийнято розрізняти два види інформаційних війн:
стандартні й стратегічні. Стандартні передбачають вплив на суспільну та індивідуальну свідомість,
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спрацьовуючи на основі тих архетипів, норм, цінностей, які вже є в культурному просторі об‘єкта впливу. Під час ведення стратегічних інформаційних війн, коли вплив на об‘єкт інформаційної агресії
здійснюється завдяки перетворенням в інформаційно-культурному середовищі, постає питання
трансформації культурних цінностей як одного із основних компонентів регуляції поведінки людини.
Вплив на цінності відбувається опосередковано: замінюються їхні зовнішні, поверхневі складові, а
врешті-решт культурний простір містить в собі сукупність норм з чужорідними цінностями, оперування
якими наближає суб‘єкт агресії до запланованої мети – отримання права на використання чи володіння певними матеріальними або нематеріальними ресурсами.
Інструментарій впливу для зміни культурних цінностей ідентичний тому, що використовується
під час впливу на культурно-інформаційне середовище, яке є первинним об‘єктом агресії, оскільки виконує захисну функцію й перешкоджає стороннім руйнівним діям. Культура трансформується внаслідок зміни культурно-інформаційного простору шляхом застосування інформаційної зброї, під якою
слід розуміти засоби цілеспрямованого інформаційного впливу на техніку й людей з метою вирішення
завдань сторони, яка здійснює вплив.
Інформаційну зброю поділяють на технічну (програмно-математична, електромагнітного ураження автоматичних систем, радіоелектронної розвідки, фізичного знищення автоматизованих систем
тощо) та психологічну (поширення шкідливої для об‘єкта впливу інформації через ЗМІ, інтернет тощо,
а також застосування психологічних прийомів з використанням навіювання, гіпнозу, маловивчених
технік кодування – цифрових наркотиків, 25 кадру та випромінювання – магнітні, торсіонні поля тощо).
Інформаційна зброя вирізняється великою ефективністю й зручністю в застосуванні. Вона діє
приховано, не передбачає фізіологічного знищення, але її результатом є зміна культурних цінностей і
поведінки людини без фізичного примусу. Такий вид озброєння спроможний трансформувати культурні цінності, змінювати й ламати сценарії життя, притаманні людям певної культури, що призводить
до втрати об‘єктом інформаційної агресії власної ідентичності.
Суб‘єктом, як і об‘єктом, стратегічної інформаційної війни може бути окрема особа, організація,
група людей, народ, держава, група держав, в залежності від чого вплив здійснюється на індивідуальну, групову (національну) чи міжгрупову (суспільну) культуру й мораль. Фактично йдеться про інформаційну агресію – явище, яке з 1930-х рр. тісно пов‘язане з терміном «інформаційна війна». Завдання
інформаційних війн – маніпуляція масами, зокрема: внесення в суспільство та індивідуальну
свідомість шкідливих ідей та поглядів; дезорієнтація та дезінформація мас; послаблення власних переконань індивідів; залякування образом ворога тощо [3, 142].
Наслідками цілеспрямованої дії на культуру об‘єкта інформаційної агресії є заміна традиційних
цінностей на чужі, розмиття і втрата самоідентифікації, приналежності до власного культурного спадку. Адаптація до нових суспільно-політичних норм починається з процесу акультуризації – поєднання
попередніх стереотипів свідомості з процесом освоєння нових, а вже потім асиміляції – втрати попередніх культурних атрибутів (цінностей, норм, світобачення) й повному переходу на нові. Внаслідок
цього перед суб‘єктом агресії постає не потужний супротивник, здатний захищати особисті інтереси,
що ґрунтуються на власному світобаченні, моралі, ціннісно-культурних переконаннях, а слабкий об‘єкт
впливу, мораль якого не припускає антагонізму стосовно загарбницьких дій ворога, натомість допускає мовчазне виконання його волі.
Особливістю нової епохи, що полегшує вплив на національні культури, є процес глобалізації
світу, який не випадково став предметом гострих теоретичних дискусій: глобалізаційні процеси неоднозначно сприймаються вченими, політиками, культурними та релігійними діячами світу. Адже, крім
позитивів глобалізації, таких, як розвиток світової економіки, спільне вирішення загальнопланетарних
проблем, посилення міжнародного співробітництва, участь у міжнародному розподілі праці, поширення швидкими темпами сучасних інформаційних технологій, покращення соціального захисту населення тощо, є й негативи: посилення нерівномірності розвитку країн світу, нав‘язування більш розвинутими країнами своєї волі менш розвинутим, нераціональна структур господарювання, культурна,
політична та економічна залежність.
Особливо гостро для України постало питання культурної глобалізації – активізація культурних
взаємозв‘язків у світі, інтеграція культур, що призводить до виникнення глобальної масової культури
[2, 28]. Дослідники по-різному оцінюють роль масової культури в суспільстві, відзначаючи її позитивність як засобу масової психотерапії, що виконує складні функції адаптації людей до соціокультурних змін, або ж висловлюючи занепокоєння домінуванням масової культури та її впливам на світогляд
людей, зокрема дітей і молоді, які в цьому сенсі є найбільш вразливою аудиторією. Пов‘язане із глобалізацією поширення інформаційних технологій формує нову інформаційну культуру, де інформація
та інформаційні продукти нерідко постають як товар і послуги на економічному ринку і мають різний
рівень культурної цінності.
Інформаційна культура – якісна характеристика життєдіяльності людини у сфері створення,
обробки, збереження, передання й використання даних (інформаційних ресурсів), де пріоритетними є
загальнолюдські духовні цінності [1, 200]. В широкому сенсі – це сукупність принципів і механізмів, що
забезпечують взаємодію різних культур, їхнє поєднання в загальний досвід людства. Фундаментом
інформаційної культури можуть стати знання про інформаційне середовище, закономірності його
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функціонування, уміння орієнтуватися в інформаційних потоках. Інформаційна культура формується
за допомогою виховання, власного досвіду, інформаційної політики держави, під впливом телебачення, ЗМІ, інтернету, цифрових та комп‘ютерних технологій тощо. Суттєвий вплив на цей процес
здійснюють реклама, PR- та політтехнології, інформаційні операції, що виконуються суб‘єктами регіонального, державного або світового рівня.
ЗМІ поєднують найпотужніші інструменти формування громадської думки – телебачення,
радіо, пресу. Як інструмент інформаційної війни кожен ЗМІ має свою специфіку й сферу впливу. ЗМІ
невипадково називають четвертою владою, оскільки вони генерують громадську думку, надають або
замовчують інформацію. Міра доступу людей до цього засобу дуже висока, а рівень довіри достатній
для проведення інформаційно-психологічних операцій, крім того, є можливість використання маніпуляцій за допомогою особливих способів подання інформації (певний розмір шрифту, колір, звук, візуальні ефекти тощо) залежно від виду ЗМІ. Культурні цінності, що транслюються системою засобів масової інформації, сприяють інтеграції цільової аудиторії в спільний інформаційно-культурний простір,
де відбувається формування носіїв певної культури. За допомогою ЗМІ в український інформаційний
простір потрапляють іноземні передачі, фільми, музика, що дають змогу долучитися до цінностей та
особливостей інших культур, проте часто подібні культурні продукти містять шкідливу складову, що
заохочує до нездорового морально-культурного способу життя.
Українські інтернет-медіа сильно інтегровані в російський сегмент глобальної мережі. Загроза
такої ситуації полягає в тому, що лише незначна частка блогів ведеться українською мовою, а українці
орієнтуються здебільшого на відомих російських блогерів. Україна створює дуже мало власного контенту, споживаючи іноземний, тому всі події інтерпретуються українцями з точки зору світоглядних
переконань, далеких від культурних і ціннісних інтересів нашої держави. Інтернет як засіб подання інформації та комунікації, стаючи доступнішим, все частіше впливає на формування поглядів людини з
того чи іншого питання. Інтернет-атаки можуть здійснюватися й за допомогою комп‘ютерних вірусів.
Крім того, останнім часом набула актуальності (особливо під час російсько-грузинської війни, російсько-українського військового конфлікту) інформаційна війна за допомогою інтернет-спільнот. Іншим
ефективним засобом інформаційного впливу, здебільшого орієнтованого на молодь, є комп‘ютерні
ігри. Інформаційна агресія за допомогою цього засобу відбувається за сценарієм комп‘ютерної гри.
Фактично, гравець перебуває в певному спеціально організованому віртуальному світі, де здобуває
досвід за правилами, що чітко прописані сценаристами.
Істотно на формування інформаційної культури впливає й зарубіжна масова література та
кінематограф. Їхня дія спроможна викликати в людей потрібні емоції, створювати добрих і поганих героїв, виправдовувати чи засуджувати історичних персонажів. Вплив літератури, поезії, театру вперше
яскраво проявився в Стародавній Греції. Досі відома знаменита грецька фраза, що боги спілкуються з
людьми через поезію і за її допомогою диктують нам свою думку й закони. Література має багато різновидів і є одним із найдавніших засобів інформаційного впливу. Наукова, філософська, релігійна
література сприяє пізнанню людини, формуванню її світобачення, агітаційна та пропагандистська –
творить і змінює картину світу, погляди окремих індивідів чи соціальних спільнот. Художня література
також є потужним засобом впливу, оскільки використовує широку сукупність засобів, які викликають
емоції.
Ще потужнішим засобом впливу на свідомість є кіно. На відміну від літератури, в кіно контакт
підсвідомості зі смисловим значенням фільму відбувається на кількох рівнях. Активізуються різні органи чуття – зір і слух. Крім того, значно «підсилює» фільм, надаючи додаткової підтримки в сприйнятті й
створюючи додатковий ефект, «музичність» фільму, що не можливе в процесі читанні літературнохудожнього твору. І тоді уява людини «вмикається» набагато швидше. Тож і вплив на підсвідомість є
більш значним.
Таким чином, українські національні культурні здобутки, мораль і світогляд залишаються поза
увагою широких мас населення. Інформаційна культура української молоді формується здебільшого
за участі зарубіжного масового культурного продукту, часто з сумнівними життєвими цінностями. Загроза полягає в тому, що саме молоде покоління з перейнятими чужими культурно-моральними цінностями визначатиме в майбутньому долю нашої країни.
Наукова новизна полягає у виявленні взаємозалежності між інформаційним та культурним
простором під час стандартних і стратегічних інформаційних війн, а також обґрунтуванні положення
про те, що інформаційний агресор, змінюючи інформаційний простір, поступово досягає змін у культурному.
Висновки. Зміна культурних цінностей часто відбувається внаслідок ведення стратегічних інформаційних війн. Вплив на культуру, насамперед, пов‘язаний з поширенням невибагливої масової
культури з певним ідеологічним наповненням. Масова культура – ефективний інструмент інформаційної війни. Її переваги в тому, що вона не лише приносить прибуток і в найдоступнішій формі подає потрібну інформацію, а й усуває й замінює цінності національних культур, що робить об‘єктів інформаційної агресії уразливими і слабкими.
Продукти масової культури поширюються за допомогою ЗМІ, Інтернету, естради, літератури,
кінематографа, комп‘ютерних ігор тощо. Всі ці засоби мають велику популярність і є доступними для
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широких верств населення. З їхньою допомогою чужі культурні елементи інтегруються в культурне
середовище об‘єкта агресії, сприймаються як нові, «модні» й поступово замінюють чи трансформують
певні невигідні для суб‘єктів інформаційного впливу культурні компоненти. Відповідно, зміни в культурі
об‘єкта інформаційного впливу відбуваються в залежності від змін у культурно-інформаційному просторі.
Цілеспрямовані зміни в культурному середовищі об‘єкта впливу дають можливість інформаційному агресорові скоригувати усталені переконання, моделі поведінки, світогляд. Тому для захисту від інформаційних атак необхідно забезпечити функціонування ефективних способів захисту свого
культурного простору, а саме: дієву законодавчу базу з потужними механізмами охорони культурних
цінностей, постійний моніторинг та аналіз зовнішніх і внутрішніх інформаційно-комунікаційних джерел,
створення позитивної репутації країни, сприяння виробництву і розвитку власного культурного продукту.
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КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОТИДІЇ ГІБРИДНИМ ЗАГРОЗАМ
Мета роботи – визначити місце культурної дипломатії як інструмента протидії гібридним загрозам у контексті здійснення державою стратегічних комунікацій. Міждержавні суперечки дедалі частіше вирішуються невоєнними засобами, що сприяє
підвищенню інтересу до різноманітних інструментів ―м‘якої сили‖. Методологія дослідження полягає у застосуванні загальнонаукових методів аналізу, синтезу, компаративного, вивчення документальних матеріалів. Наукова новизна полягає у визначенні
культурної дипломатії як невід‘ємної складової публічної дипломатії, яка так само є одним із основних елементів реалізації
стратегічних комунікацій держави, що спрямовані на просування її національних інтересів. Висновки: Фактично, культурна дипломатія є інструментом ―м‘якої сили‖ та має застосовуватись для сприяння вирішенню завдань традиційної дипломатії. Особливої актуальності вона набуває в умовах гібридної агресії проти України. Суттєвим кроком у практичному втіленні такого механізму є створення відповідних структур у системі Міністерства закордонних справ України. Насамперед ідеться про
Управління публічної дипломатії та Український інститут при МЗС.
Ключові слова: культурна дипломатія; публічна дипломатія; стратегічні комунікації; м‘яка сила; Український інститут.
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Культурная дипломатия как инструмент противодействия гибридным угрозам
Цель работы – определить место культурной дипломатии как инструмента противодействия гибридным угрозам в
контексте реализации государством стратегических коммуникаций. Межгосударственные противоречия все чаще решаются
невоенными средствами, что способствует повышению интереса к разнообразным инструментам ―мягкой силы‖. Методология
исследования состоит в применении общенаучных методов анализа, синтеза, компаративного, изучения документальных материалов. Научная новизна состоит в определении культурной дипломатии как неотъемлемой составляющей культурной дипломатии, которая, в свою очередь, является одним из основных элементов реализации стратегических коммуникаций государства, которые направлены на продвижение ее национальных интересов. Вывод. Фактически, культурная дипломатия
является элементом ―мягкой силы‖ и должна применяться для содействия решению задач традиционной дипломатии. Особую
актуальность она приобретает в условиях гибридной агрессии против Украины. Значимым шагом в практическом внедрении
такого механизма является создание соответствующих структур в системе Министерства иностранных дел Украины. В первую
очередь речь идет про Управление публичной дипломатии и Украинский институт при МИД.
Ключевые слова: культурная дипломатия; публичная дипломатия; стратегические коммуникации; мягкая сила; Украинский институт.
Petrov Valentyn, Philosophiæ Doctor (political sciences), head of informational security department, Secretariat of National
Security and Defense Council of Ukraine
Cultural diplomacy in countering hybrid threats
Purpose of the article is to identify cultural diplomacy as a tool of countering hybrid threats in the context of state strategic
communications. International conflicts and disputes are furthermore solved by nonmilitary means. It attracts more attention to various
soft power tools. The methodology of research includes general scientific approaches such as analysis, synthesis, comparative approach, studying official documents. Scientific novelty is the determination of cultural diplomacy as an integral part of public diplomacy
that is one of the key elements of state strategic communications that are aimed at the promotion of its national interests. Conclusions.
In fact, cultural diplomacy is a soft power tool and has to facilitate traditional diplomacy efforts. Especially actual it becomes in the situation of hybrid aggression against Ukraine. A great step in the practical implementation of such a mechanism is an establishment of appropriate structures in the system of Ministry of foreign affairs of Ukraine such as Public diplomacy division and the Ukrainian institute
under MFA.
Key words: cultural diplomacy; public diplomacy; strategic communications; soft power; Ukrainian Institute.

Актуальність теми дослідження. В сучасних міжнародних відносинах дедалі більше уваги приділяється невоєнним способам реалізації державами своїх інтересів. Так інформаційна війна, яка, зокрема, включає в себе поширення фейків, деструктивний інформаційний вплив на населення країни та
міжнародну спільноту, так само як просування власних наративів через засоби масової інформації,
соціальні мережі, художні твори, освіту, різноманітні культурні програми, стала одним із ключових
елементів ―гібридної війни‖ Російської Федерації проти України.
Відповідно, налагодження ефективного захисту від гібридної агресії вимагає побудови ефективної системи стратегічних комунікацій, тобто координації дій влади з ключовими каналами комунікації, громадянським суспільством, розробки і впровадження єдиної системи взаємодії всіх органів
влади в інформаційній сфері, узгодженого донесення до всіх категорій населення та міжнародної
аудиторії об‘єктивної, неупередженої інформації про ситуацію в Україні, формування та поширення
власних наративів тощо. Для реалізації таких заходів широко використовуються інструменти м‘якої
сили, зокрема й такі, що описуються терміном ―культурна дипломатія‖.
Зазначене обумовлює формулювання мети дослідження – визначити місце культурної дипломатії як інструмента протидії гібридним загрозам у контексті здійснення державою стратегічних комунікацій.
© Петров В. В., 2019
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Питання комунікацій, протидії інформаційним операціям та контрпропаганди вивчались такими
вітчизняними дослідниками, як А. Баровська, В. Горбулін, О. Додонов, В. Конах, О. Литвиненко,
А.Москаленко, М. Ожеван, Г. Почепцов. Феномен культурної дипломатії детально досліджували О.
Розумна, Ю.Лунь, М. Ваховська. Як елемент стратегічних комунікацій культурну дипломатію розглядали вітчизняні дослідники Д. Дубов та С. Дубова.
Методологія дослідження полягає в застосуванні загальнонаукових методів аналізу, синтезу,
компаративного, вивчення документальних матеріалів.
Виклад основного матеріалу. Від початку гібридної агресії проти України, з урахуванням її суттєвого інформаційного компонента, значна увага приділяється розбудові системи стратегічних комунікацій. Зокрема, питання допомоги нашій державі в розвитку спроможностей у цій сфері порушувались під час саміту НАТО в Уельсі в 2014 році. Наступного року відбулося підписання Дорожньої карти
Партнерства у сфері стратегічних комунікацій як основи для надання країнами-членами Альянсу технічної допомоги для органів влади України в розбудові спроможностей у сфері страткому. Насамперед, ішлося про підготовку персоналу, сприяння розбудові профільних структур, розвитку законодавства, проведення наукових досліджень, сприяння в реалізації конкретних проектів тощо [1].
Термін "стратегічні комунікації" останнім часом достатньо часто трапляється в науковій літературі, медіа та інколи має різні тлумачення.
Наприклад, словник "Стратегічні комунікації" [2, 350 - 355] містить 11 статей із заголовком
―стратегічні комунікації‖ та 21 різноманітне визначення цього феномену. Зазначене, з одного боку, є
опосередкованим підтвердженням суспільної значущості предмету дослідження, з іншого боку, може
слугувати причиною плутанини чи неоднозначного сприйняття цього явища як експертним середовищем, так і керівниками, які відповідають за організацію та здійснення стратегічних комунікацій. На
нашу думку, в практичній діяльності слід користуватись насамперед термінологією, закріпленою в
чинних нормативно-правових актах.
Термін ―стратегічні комунікації‖, узгоджений з усталеною термінологією НАТО, ввійшов до
офіційного вжитку в нормах українського законодавства після його впровадження у новій редакції
Воєнної доктрини, затвердженій Указом Президента України від 24 вересня 2015 року № 555. У зазначеному документі ―стратегічні комунікації‖ визначаються як ―… скоординоване й належне використання
комунікативних можливостей держави - публічної дипломатії, зв'язків із громадськістю, військових
зв'язків, інформаційних та психологічних операцій, заходів, спрямованих на просування цілей держави‖ [3].
Питання розвитку системи стратегічних комунікацій також порушується у низці нещодавно
ухвалених документів стратегічного планування у сфері національної безпеки й оборони – у Концепції
розвитку сектору безпеки й оборони, Стратегічному оборонному бюлетені тощо. Зокрема, в Концепції
розвитку сектору безпеки й оборони, затвердженій Указом Президента від 14 березня 2016 року № 92,
одним із ключових напрямків розвитку зазначеного сектору в сучасних умовах визначено створення та
впровадження системи стратегічних комунікацій у секторі безпеки й оборони [4].
Налагодження співробітництва та ефективні стратегічні комунікації між суб'єктами сектору безпеки й оборони повинні стати основними принципами розвитку цілісної системи управління цим сектором. У Стратегічному оборонному бюлетені, схваленому Указом Президента України від 6 червня
2016 року № 240, зазначено, що на підставі положень Стратегії національної безпеки України, Воєнної
доктрини України та Концепції розвитку сектору безпеки й оборони України стратегічні цілі держави в
оборонному секторі будуть реалізовані шляхом виконання низки оперативних цілей. Зокрема, однією з
них визначено розбудову спроможностей сил оборони у сфері стратегічних комунікацій як частини загальнодержавної та міжвідомчої системи стратегічних комунікацій, спрямованих на підтримку формування та реалізації політики у сфері безпеки й оборони України, а також досягнення цілей оборони
держави [5].
Таким чином, публічна дипломатія є невід‘ємною складовою стратегічних комунікацій. Зі свого
боку співвідношення та взаємозв‘язок культурної та публічної дипломатії у контексті стратегічних комунікацій дослідив Д. Дубов [6, 67], який, зокрема, зазначив, що стратегічні комунікації сьогодні є одним із важливих напрямів консолідації комунікативних спроможностей держави для досягнення національних інтересів та протидії ворожим інформаційним операціям. Культурна дипломатія, на думку
дослідника, відіграє в цьому процесі важливу роль, забезпечуючи не лише роботу із зовнішніми
цільовими аудиторіями, а й залучаючи творчу громадськість до процесу вироблення адекватного
стратегічного контенту для впливу на інші цільові аудиторії.
Заслуговує на увагу ідея цього автора про те, що культурна дипломатія безпосередньо стосується впровадження стратегічного наративу як форми метаоповідання. Роль же культурної дипломатії полягає у створенні належного контенту та його адаптації для різних цільових аудиторій з
урахуванням їхніх особливостей сприйняття, ціннісних установок тощо. Вочевидь така робота має
провадитись у тісній взаємодії з представниками творчої інтелігенції, діячами культури, мистецтвознавцями тощо.
У цьому зв‘язку необхідно визначити, що ж є культурною дипломатією. Американський теоретик М. Камінгс вважає, що культурна дипломатія – це ―… обмін ідеями, інформацією, цінностями, си-
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стемами, традиціями, переконаннями й іншими аспектами культури з метою покращення взаєморозуміння‖ [7]
Зазначена вище теоретична розробка щодо дослідження культурної дипломатії як елементу
публічної дипломатії підкріплюється й практичним упровадженням, зокрема в 2015 році в системі
Міністерства закордонних справ України було створено Управління публічної дипломатії, що стало
важливим кроком для зміцнення можливостей України у сфері стратегічних комунікацій [8]. Реалізація
практичних, організаційних та методичних кроків для подальшого вдосконалення публічної дипломатії
здійснювалась у взаємодії з українськими експертами та міжнародними партнерами. З цих обставин
особлива увага зверталась на:
• розробку механізмів планування та оцінки ефективності заходів публічної дипломатії;
• зміну підходів до підготовки осіб, які направляються на роботу до закордонних дипломатичних установ України за напрямком гуманітарні питання, культура, ЗМІ;
• механізми взаємодії з професійним мистецьким середовищем у сфері культурної дипломатії.
Водночас постала нагальна проблема створення (інституціалізації) механізму, який би безпосередньо мав відповідати за реалізацію заходів культурної дипломатії. В наукових та експертних колах України тривалий час точилась дискусія щодо створення українського інституту за моделлю Британської Ради, Інституту Гете, Французького інституту. До речі МЗС РФ також достатньо ефективно
реалізує інструменти ―м‘якої сили‖ через механізми ―Россотрудничества‖. Дискусія точилась навколо
організації роботи, назви (Український інститут, Інститут Тараса Шевченка тощо), відомчого підпорядкування (Міністерство культури, Міністерство закордонних справ або Міністерство інформаційної
політики), функцій.
Так на думку О. Розумної [9] завданнями Українського інституту мали стати:
- налагодження сталих зовнішньополітичних зв‘язків України засобами культури;
- підтримка та заохочення творчого розвитку митців та культурних гравців в Україні та за кордоном;
- сприяння розвитку сучасного мистецтва та креативних індустрій;
- розробка маркетингових стратегій просування українського культурного продукту за кордоном;
- залучення культури до впровадження ефективної інформаційної політики;
- підвищення інвестиційної привабливості України,
- просування економічних інтересів держави у світі, підтримка українського бізнесу за кордоном;
- заохочення вивчення української мови як чинника підтримки культурної ідентичності українських громад та відкриття освітніх та наукових можливостей України;
- зміна державної моделі культурної політики, позиціонування культури як суб‘єкта зовнішньої політики, вихід культури на міжгалузевий рівень, відкриття її репутаційного, економічного, освітнього, соціального потенціалу;
- здійснення публічної дипломатії, транслювання українського досвіду розбудови демократії,
цінностей рівності й свободи як основних ідей Революції Гідності.
Зрештою, рішення про створення державної установи ―Український інститут‖ (далі - Інститут)
було прийнято Кабінетом Міністрів України 21 червня 2017 року (розпорядження уряду № 430-р).
Утворення інституту за зразком подібних інституцій в інших державах (Британська Рада, Гете Інститут,
Польський інститут, Чеський центр, Австрійський культурний форум, Американський простір) передбачало зміцнення можливостей України у сфері публічної дипломатії.
Міністр закордонних справ України П. Клімкін під час презентації Українського інституту зазначив, що метою його створення є просування України за кордоном і зростання довіри до нашої держави
в міжнародному інтелектуальному та культурному середовищі.
Згідно зі Статуту Інституту, затвердженим наказом Міністра закордонних справ України від 28
лютого 2018 року № 103, метою діяльності установи є «… покращення розуміння та сприйняття
України та українців у світі, формування позитивного іміджу нашої держави за кордоном». Інститут має
право створювати закордонні філії відповідно до Положення, що затверджує МЗС. Керівництво Інститутом здійснюється генеральним директором, який призначається на посаду за результатами публічного та відкритого конкурсу й за наказом МЗС. До керівного складу Інституту входять генеральний директор, виконавчий директор та їхні заступники відповідно.
Для здійснення нагляду за діяльністю Інституту, визначення пріоритетів його діяльності,
управління його майном, додержанням мети діяльності відповідно до Статуту створюється Наглядова
рада. До її складу входять відомі українські та/або іноземні громадські та культурні діячі, які мають
беззаперечний авторитет в Україні та за кордоном. Кількість членів варіюється від 11 до 13 осіб, які
призначаються на 3 роки.
Наказом Міністра закордонних справ України від 20 квітня 2018 року № 181 було призначено
13 членів Наглядової ради, серед них: поет, прозаїк, громадський діяч С. Жадан; режисер, актор, директор ДП ―Український дім‖ А. Саїтаблаєв; президент фестивалю ―Джаз Коктебель‖ Л. Млинарич; ге-
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неральний директор Національного культурно-мистецького та музейного комплексу ―Мистецький Арсенал‖ О. Островська-Люта та інші. Головою Наглядової ради стала перша заступниця голови Комітету ВР України з питань культури та духовності Ірина Подоляка.
18 квітня 2018 року завершився конкурс на посаду генерального директора Українського інституту, ним став Володимир Шейко – фахівець з менеджменту культури, маркетингу й комунікацій, директор мистецьких програм Британської ради в Україні.
На сьогодні Інститут нараховує разом з її керівником 10 працівників. Результатом діяльності
зазначеної команди за три місяці роботи є розробка Концепції розвитку Українського Інституту, створення та підтримка функціонування веб-сайту установи (http://ui.org.ua/).
18 жовтня 2018 року був організований перший публічний захід Інституту у співпраці з МЗС
України – стратегічна сесія Українського інституту. Метою заходу було сформулювати місію, завдання
та інструменти діяльності Українського інституту, з‘ясувати поточний стан і перспективи розвитку культурної дипломатії в Україні. У сесії взяли участь близько ста провідних фахівців у сфері культури,
представники дипломатичного корпусу, керівники національних і міжнародних інституцій, громадські
діячі, журналісти.
Концепція Інституту була презентована 12 листопада 2018 року на першій прес-конференції
Українського інституту, яка була також присвячена підсумкам роботи за попередні три місяці, планам і
пріоритетам на 2019 рік.
Серед короткострокових перспектив (1 рік), викладених у Концепції, визначено:
- формування команди, облаштування офісу;
- розробка внутрішнього регламенту;
- визначення якісних і кількісних показників діяльності на трирічний період;
- розробка бренд-буку;
- формування комунікаційної функції інституту в Україні та за кордоном;
- дослідження сприйняття України серед закордонної аудиторії;
- призначення керівників двох закордонних філій;
- розробка та запуск перших програм (наприклад, міжнародна мобільність, підтримка гастрольної діяльності).
З об‘єктивних причин (дефіцит кадрів та недофінансування) на сьогодні відсутні проекти в
Україні та світі, ініційовані й проведені зазначеним Інститутом.
В ухваленому Верховною Радою Законі України ―Про державний бюджет України на 2019 рік‖
передбачено 90 мільйонів гривень на потреби Українського інституту. За словами гендиректора, отриманий бюджет дасть можливість суттєво розширити штат (до 50 фахівців), підвищити зарплати, реалізувати міждисциплінарну програму подій у рамках Року української культури в Австрії, запустити
програми міжнародної мобільності, мистецькі резиденції, забезпечити презентацію сучасної української культури у 10 країнах світу та почати роботу над відкриттям перших закордонних філій.
Висновки. Таким чином, культурна дипломатія є невід‘ємною складовою публічною дипломатії,
яка так само є одним із основних елементів реалізації стратегічних комунікацій держави, що спрямовані на просування її національних інтересів. Фактично, культурна дипломатія є інструментом ―м‘якої
сили‖ та має застосовуватись для сприяння вирішенню завдань традиційної дипломатії. Особливої
актуальності вона набуває в умовах гібридної агресії проти України. Суттєвим кроком у практичному
втіленні такого механізму є створення відповідних структур у системі Міністерства закордонних справ
України. Насамперед ідеться про Управління публічної дипломатії та Український інститут при МЗС.
Водночас подальшого дослідження вимагають питання формування стратегічного наративу, каналів
його доведення, вивчення цільових аудиторій тощо.
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АРХЕТИПНІ КУЛЬТУРНІ СИМВОЛИ ТА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
УКРАЇНЦІВ КАНАДИ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ
Метою дослідження є аналіз місця і ролі архетипних культурних символів у формуванні культурної ідентичності канадських українців. Методологія дослідження спирається на Для проведення дослідження використані описовий, герменевтичний, культурно-історичний та інтегративний підходи. Наукова новизна полягає у спробі обґрунтувати значення та окреслити
основні завдання дослідження архетипних культурних символів, які впливають на формування культурної ідентичності українців
Канади. Висновки. Синоптичні первинні культурні символи є архетипними символами. Вони надають сенсу і мети всім елементам культури, виступаючи смислокреативним екзистенційно-символічним феноменом, укоріненим у несвідомому певної спільноти. Вони сприяють декодуванню множинності смислів культури та її унікального досвіду, «перекладаючи» архетип мовою
культури. З архетипними символами необхідно взаємодіяти не лише у синхронному, а й у діахронному аспекті, враховуючи
нюанси передачі інформації від однієї генерації до іншої. Досить часто архетипні символи виступають медіаторами у просторі
між поколіннями, оптимізуючи діалог представників різних генерацій. Архетипні культурні символи роблять неоціненний внесок
у процес національної ідентифікації, виступаючи при цьому одним із способів осмислення та інтерпретації навколишнього світу.
Для канадських українців вони уособлені у національній кухні, виробах художньої творчості та рідній мові. За допомогою цих
символів українці усвідомлюють свою приналежність до певної національної і культурної групи, своє призначення у світі та
формують власні життєві стратегії.
Ключові слова: культура; ідентифікація; символ; архетип; художня творчість; їжа; мова.
Пылыпив Владимир Иванович, кандидат исторических наук, доцент, ректор Киевского университета культуры
Архетипические культурные символы и формирование культурной идентичности украинцев Канады: к постановке проблемы
Целью исследования является анализ места и роли архетипических культурных символов в формировании культурной идентичности канадских украинцев. Методология исследования. Для проведения исследования использованы описательный, герменевтический, культурно-исторический и интегративный подходы. Научная новизна заключается в попытке обосновать значение и очертить основные задачи исследования архетипических культурных символов, которые влияют на
формирование культурной идентичности украинцев Канады. Выводы. Синоптические первичные культурные символы являются архетипическими символами. Они придают смыслы и цели всем элементам культуры, выступая смыслокреативним экзистенциально-символическим феноменом, укоренившимся в бессознательном определенного сообщества. Они способствуют
декодированию множественности смыслов культуры и ее уникального опыта, «переводя» архетип на язык культуры. С архетипическими символами необходимо взаимодействовать не только в синхронном, но и в диахронном аспекте, учитывая нюансы
передачи информации от одного поколения к другому. Достаточно часто архетипические символы выступают медиаторами в
межпоколенном пространстве, оптимизируя диалог представителей различных генераций. Архетипические культурные символы вносят неоценимый вклад в процесс национальной идентификации, выступая при этом одним из способов осмысления и
интерпретации окружающего мира. Для канадских украинцев они воплощены в национальной кухне, изделиях художественного
творчества и родном языке. С помощью этих символов украинцы осознают свою принадлежность к определенной национальной и культурной группе, свое предназначение в мире и формируют собственные жизненные стратегии.
Ключевые слова: культура; идентификация; символ; архетип; искусство; еда; язык.
Pylypiv Volodymyr, Ph.D. in History, Associate Professor, Rector of the Kiev University of Culture
Archetypical Cultural Symbols and the Formation of the Cultural Identity of Canadian Ukrainians: Problem Statement
The aim of the study is to analyze the place and role of archetypical cultural symbols in the formation of the cultural identity
of Canadian Ukrainians. Methodology. The authors have used the descriptive, hermeneutic, cultural-historical, and integrative ap-
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proaches. The scientific novelty is to attempt to substantiate the significance and outline the main objectives of the study of archetypal
cultural symbols that influence the formation of the cultural identity of Ukrainian Canadians. Conclusions. Synoptic primary cultural
symbols are archetypal symbols. As a meaning-creative existential-symbolic phenomenon deeply rooted in the unconscious of a particular community, they give meaning and purpose to all elements of culture. They contribute to the decoding of the plurality of cultural
meanings and its unique experience ―translating‖ the archetype into the language of culture. It is necessary to interact with archetypical
symbols not only in the synchronous but also in the diachronic aspect taking into account the nuances of information transmission from
one generation to another. Quite often, archetypical symbols act as mediators in the intergenerational space optimizing the dialogue of
representatives of various generations. Archetypical cultural symbols contribute greatly to the process of national identification, being at
the same time one of the ways of understanding and interpreting the surrounding world. For Canadian Ukrainians, they are embodied in
the national food, artwork, and mother tongue. Due to these symbols, Ukrainians realize their belonging to a certain national and cultural
group, their purpose in the world, as well as form their own life strategies.
Key words: culture; identification; symbol; archetype; art; food; language.

Актуальність дослідження. Культура є зумовленим способом індивідуальної або колективної
поведінки, яка вкорінена в минулому і спроектована у майбутнє. Вона є циклічною: сучасність не існує
без минулого, а майбутнє неможливе без сучасності. Культурна специфіка народу/нації – це сукупність історичних, надісторичних і екологічних факторів, а національна психіка – таємнича сила, яка
прихована в національних звичаях, усній традиції та мові. Саме ця владна сила, яка знаходиться за
межами нашого свідомого сприйняття, мотивує нашу поведінку і є тригером наших імпульсів. Неявний,
мінливий і часто невизначений національний характер проявляється у всіх аспектах життя нації – як в
історичних досягненнях, так і в трагедіях [7].
Приналежність до певної культури полягає у суспільному досвіді спільноти, який
об‘єктивувався та інституціований у певному способі життя, характерний для членів окресленої спільноти та відрізняється від способу життя іншої спільноти і є унікальним. У психологічному контексті він
сприяє відчуттю приналежності та соціальної унікальності. Завдяки унікальності, приналежність до
певної культури стає підґрунтям формування етнічної ідентичності.
Сенсозмістовна і сенсоутворююча сутність культури є символічною. Можна стверджувати, що
культура «зіткана» з символів. У символах закодовано досвід групи, зокрема стабільні аспекти цього
досвіду. Таким чином, культура постає символічним патерном життя окремої спільноти. Виходячи за
межі емпіричної конкретності, життєві патерни ідеалізуються через символізацію, надаючи конкретному досвіду сенсу та цінності. Символізуюча функція культури надає їй імпульсу до розвитку. Глибоке
розуміння культурних символів, їхньої трансплантації до культури-реципієнту надає можливості досліджувати стабільність та мінливість культурних патернів певної спільноти у синхронному та діахронному аспектах, що є надзвичайно важливим в умовах сучасних глобалізаційних процесів.
Аналіз досліджень і публікацій. Ч. Кулі та Дж. Мід досліджували соціокультурний світ символів,
які забезпечують міжсуб‘єктні взаємодії, що функціонують у мові, культурі та особистісних структурах
[8; 9; 17]. Суттєвий внесок у пізнання культури як світу символів зробив Е. Кассірер. Різноманітні сфери культури визначались ним як символічні форми, а людина як «істота, що створює символи» [5; 6].
Символічну антропологію розвинув Л. Вайт, який вважав, що культура залежить від символів, які людина використовує як ключі до світу [20; 21]. Культурні патерни крізь призму системи кодування та
символізму міфів як ядра культури досліджували Л. Шинкарук, В. Шинкарук, Г. Салата, Т. Данилова
[18; 19]. Наразі феномен символу та символізм культури привертають все більше уваги та потребують
ґрунтовної розробки. Однією з цікавих і перспективних тем є роль символів у формуванні культурної
ідентичності.
Метою дослідження є аналіз місця і ролі архетипних культурних символів у формуванні культурної ідентичності канадських українців.
Виклад основного матеріалу. За доби перших українських поселенців у Канаді (1891 р.) і дотепер українська діаспора зберігає і пропагує свої культурні цінності, формуючи власну культурну традицію. Численні фактори зумовили українську еміграцію з України, і кожна з трьох хвиль української
еміграції до Канади відрізнялася одна від одної економічним становищем переселенців, їхнім освітнім
рівнем і політико-національною орієнтацією.
Українська мова, традиційні українські страви, яскравий національний одяг перетворилися на
складову культури канадських українців. Сьогодні представники канадського українства визначають
себе як частину процвітаючої культурної спільноти, яка заохочує відчуття приналежності, збереження
та розвиток мови та традицій, сильну політичну волю та інтерес до українського мистецтва. Як зазначає Д. Пудерак, виконавчий директор Ukrainian Canadian Congress – Saskatchewan Provincial Council,
«сьогодні наші члени все ще є творцями нації. Завдяки збереженню та зростанню української канадської культури, ідентичності та прагнень… ми змогли розвинути сильні громади з великою громадянською гордістю, підтримкою зусиль з імміграції та доповнити яскраву мультикультурну ідентичність Саскачевану» [12].
Українська культура, як і будь-яка інша, просякнута символами, які передають її смисли від однієї генерації до іншої. Символи культури можуть бути двох типів – зовнішні та внутрішні, тобто, видимі та невидимі. Зовнішні символи стосуються моделей поведінки або результатів поведінки, які
сприймаються іншими. Серед них танці, зібрання членів діаспори, живописні та мовні презентації,
предмети мистецтва тощо. Хоча внутрішні символи зазвичай передаються за допомогою зовнішніх
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символів, вони осягаються розумово або інтуїтивно, а не лише споглядаються. Вони включають
вірування, цінності, почуття та ідеї, наприклад, релігійні вірування, політичні чи соціальні цінності, такі
як цінність демократії; легенди, міфологію або історію конкретної групи і почуття групової самоідентифікації.
Збереження етнічної ідентичності усіма генераціями не обов‘язково означає збереження всіх
символів, що містяться в культурі. Насправді повсюдність культури не означає, що всі її символи, однаково значущі або прийняті всіма членами спільноти. Люди вибірково використовують культурні символи. Особливо це стосується різних поколінь, які живуть у культурно різноманітному середовищі.
Представники третього покоління емігрантів можуть суб‘єктивно ототожнювати себе зі своєю
національною групою, навіть не знаючи національної мови, не практикуючи національних традицій, не
беручи участі у національних організаціях. Серед українців, які мешкають на території Канади, найдовше зберігаються і найчастіше зустрічаються три типи видимих символів культури, такі як українська кухня, вироби українського художнього мистецтва (писанки, вишиванки, картини) і викладання
української мови дітям.
Така стабільність культурних символів зумовлена тим, що всі символи, які приймаються і
поділяються громадою, стосуються досвіду самої спільноти. Всі структуровані символи є символами
групового досвіду, навіть якщо вони створені окремими особами. Отже, дослідження культурних символів є вивченням минулого досвіду групи.
Важливо розрізняти первинні та вторинні символи. Первинні символи відносяться до загальнолюдських цінностей, які базуються на бінарних опозиціях (Добро–Зло; Життя–Смерть; Краса–
Потворність), і забезпечують унікальне їх відображення. Наприклад, безконечник на писанці вказує на
те, що життя не є легким прямим шляхом, що воно складається як з добра, так і зі зла, але можна рухатися з одного боку крислатої лінії і таким чином утримуватися від зла і сприяти добру. Вторинні символи є результатом рефлексії на первинні символи, спроба зрозуміти те, як первинний символ сприймається культурною спільнотою [15]. Так, історію про хрещення Русі або думи, Святого Володимира
Великого, Тараса Шевченка можна назвати вторинними символами.
В. Ісаїв пропонує розрізняти синоптичні та описово-аналітичні символи [15]. У синоптичному
символі видимий знак об‘єднує цілий набір значень, пов‘язуючи серію групових досвідів. Синоптичні
символи можна порівняти з великим витвором мистецтва, подібного, за словами К.Г. Юнга, до «сновидіння, яке за всієї своєї наочності ніколи не витлумачує само себе й ніколи не має однозначного
тлумачення. Жодне сновидіння не твердить: «Ти зобов‘язаний» або «Така істина»; воно виявляє образ, як природа вирощує рослину, і вже нам надана можливість робити з цього образу свої висновки»
[3, 196].
Описовий або аналітичний символ є експліцитним – він явно розповідає історію, яка несе в
собі конкретний груповий досвід, але не синергію групових досвідів. Так, «Слово о полку Ігоревім», як і
думи, стосується одного реального епізоду досвіду наших українських предків. Але вони стали символами української ідентичності, тому що оповідають про минуле української громади. Такими символами часто стають не лише літературні твори, але й інші форми мистецтва, наприклад, картина І. Рєпіна
«Запорожці», яка також відома під назвою «Запорожці пишуть листа турецькому султанові». Описовий
символ може містити у собі синоптичні символи: у зазначеній вище картині запорожці виступають саме таким синоптичним символом.
Як зазначає В. Ісаїв, існують синоптичні первинні та вторинні символи, а також описові первинні та вторинні символи [15]. Синоптичними первинними символами є вишиванка, Великоднє яйце
та їжа [4; 13; 16]; синоптичними вторинними символами – Тарас Шевченко, козаки, тризуб тощо. До
описових первинних символів відноситься чимало релігійних доктрин. Історія Адама і Єви, а також
історія Різдва є описовими первинними символами. Думи, «Слово о полку Ігоревім» є описовими вторинними символами.
Національна ідентичність, яка ґрунтується на синоптичних первинних символах, зберігається
значно довше, ніж ідентичність, що базується на описових і вторинних символах. Відповідно, третє
покоління переселенців, відкриваючи для себе свою національну ідентичність, спочатку актуалізує
синоптичні первинні символи, які можна ідентифікувати як архетипні символи. Як підкреслював
К.Г. Юнг, «архетип є несвідомим змістом, який змінюється та усвідомлюється; він зазнає змін під
впливом тієї індивідуальної свідомості, на поверхні якої виникає» [2, 99].
Зовнішні (видимі) символи, такі як національні страви, вироби художньої творчості, зберігаються найдовше. Отже, вони виступають первинними синоптичними символами. Це стосується і національної мови, але лише у царині її первинного символізму, тобто це не вся мова, яка є дескриптивним
символом, а слова, що описують національну їжу, прості привітання, назви предметів національного
побуту, історичні назви та імена. Навіть висловлюючись англійською мовою, канадські українці вживають транслітерацію архетипних українських назв/слів, як то наприклад bezkonechnyk (безконечник),
pysanky (писанки).
Національні страви, їжа взагалі, є одним з найпоширеніших символів добра і благополуччя,
притаманним всьому людству. Їжа на підсвідомому рівні асоціюється з раннім дитинством, матір‘ю,
сім‘єю і як символ вона забезпечує зв‘язок між минулим і сьогоденням. Їжа є символом, який передає
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інформацію через смак, запах, дотик, зір, звук. Таким чином, вона символічно стосується набагато
ширшого кола переживань, ніж більшість інших символів. Оскільки їжа є щоденною діяльністю, вона
охоплює весь життєвий цикл як індивіда та його / її сім‘ї, так і всієї національної спільноти [15].
Об‘єкти художньої творчості, наприклад, писанка, є символом, який має загальнолюдську
форму, відносно загальний контекст, але вона сповнена унікального культурного сенсу, відтак вона
постає символом української ідентичності. Вишиванка є символом, що має спільну для багатьох культур форму, але порівняно унікальний контекст і зміст, вона також символізує українську ідентичність.
Отже, синоптичні первинні символи є найсильнішими та найяскравішими символами національної ідентичності, оскільки вони імпліцитно містять у собі суттєву інформацію про унікальний досвід групи. Ця інформація забезпечує кращий зв‘язок зі своїм національним корінням. Груповий досвід
певної національної спільноти передається наступним генераціям через подібні культурні символи, які
об‘єктивують конкретні історичні переживання, постаючи як культура народу.
Культурна модель Г. Хофстеде (the ―onion‖ model of culture) інтерпретує культуру як цибулину,
серцевина якої є поза артикуляцією, а кожний з шарів представляє певний код культури – це ритуали,
герої та символи [14]. Для глибокого розуміння певної культури, зокрема культури України та світового
українства, нам необхідно дешифрувати кожний з цих культурних кодів. І до сьогодні «сутність» національної ідентичності канадського українця відтворює основний первинний досвід нації, закодований в
їжі (національних стравах), предметах художньої творчості та навчанні своїх дітей рідній мові.
Наукова новизна. Синоптичні первинні культурні символи є архетипними символами. Вони
надають сенсу і мети всім елементам культури, виступаючи смислокреативним екзистенційносимволічним феноменом, укоріненим у несвідомому певної спільноти [10]. Вони сприяють декодуванню множинності смислів культури та її унікального досвіду, «перекладаючи» архетип мовою культури
[1; 11]. З архетипними символами необхідно взаємодіяти не лише в синхронному, але й в діахронному
аспекті, враховуючи нюанси передачі інформації від однієї генерації до іншої. Досить часто архетипні
символи виступають медіаторами в міжпоколінному просторі, оптимізуючи діалог представників різних
генерацій.
Висновки. Архетипні культурні символи роблять неоціненний внесок у процес національної
ідентифікації, виступаючи при цьому одним із способів осмислення та інтерпретації навколишнього
світу. Для канадських українців вони уособлені в національній кухні, виробах художньої творчості та
рідній мові. За допомогою цих символів українці усвідомлюють свою приналежність до певної національної і культурної групи, своє призначення в світі та формують власні життєві стратегії.
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КРИТИКА І ПЕРЕВІРКИ ТЕОРІЇ ЕКОМУЗЕЮ
Мета статті. Виявити суперечності між теорією екомузею (ширше, «нової музеології») як соціокультурного інституту та
непередбачуваними наслідками впровадження цієї теорії у життя. Методологія. Критицизм К.Поппера, ситуаційний аналіз. Наукова новизна. Теорії екомузею та «нової музеології» не є інноваційними й універсальними. Ще у 1980-х рр. вони не пройшли
перевірки практикою. Теорії екомузею та «нової музеології» застаріли майже одразу із їхньою появою. Висновки. В ході дослідження було виявлені такі суперечності. Перш за все, ці теорії передбачають наявність ідеальної громади, укоріненої у певному середовищі. На сьогодні таких громад стає все менше. По-друге, екомузей базується на сильних особистих зв‘язках всередині громади. На сучасному етапі перехід до «абстрактного суспільства» посилюється, більшого значення набувають слабкі,
випадкові зв‘язки. Таким чином, екомузеї можуть виступати не як фактор модернізації, а як чинник демодернізації. Незважаючи
на виявлені суперечності між теорією й практикою «нової музеології», екомузеї залишаються фактом повсякденного життя. Це
означає, що теорія екомузею хоч і не стала універсальною, проте деякі її елементи відповідають дійсності, породжуючи нову
суспільну ситуацію. У зв‘язку з цим перспективним напрямом подальших досліджень може бути спростування теорії екомузею
(«нової музеології»), яке дозволить з‘ясувати, чому вона не змінила докорінно теорію музею як соціокультурного інституту.
Ключові слова: екомузей; нова музеологія; соціокультурне призначення музею; інституційна специфіка музею; інституційна критика музею; громада і музей; музей як соціокультурний інститут; Квебекська декларація; музейна неоманія.
Руденко Сергей Борисович, кандидат культурологии, доцент кафедры музееведения и памятниковедения Киевского национального университета культуры и искусств
Критика и проверки теории экомузея
Цель исследования. Выявить противоречия между теорией экомузея (шире – «новой музеологии») как социокультурного института и непредвиденными последствиям внедрения этой теории в жизнь. Методология. Критицизм К.Поппера,
ситуационный анализ. Научная новизна. Теории экомузея и «новой музеологии» не являются инновационными и универсальными. Ещѐ в 1980-х гг. они не прошли проверки практикой. Теории экомузея и «новой музеологии» устарели практически сразу
с их появлением. Выводы. В ходе исследования были выявлены следующие противоречия. Теории экомузея и «новой музеологии» предусматривают наличие идеальной общины, укоренившейся на определенной территории. На сегодняшний день,
таких общин становится все меньше. Также экомузей должен базироваться на сильных личных связях внутри определенного
сообщества. Сейчас можно наблюдать углубление перехода к «абстрактному обществу», в результате которого большее значение приобретают слабые, часто, случайные связи между людьми. Таким образом, экомузеи могут стать источником демодернизации. Несмотря на выявленные противоречия между теорией и практикой «новой музеологии», экомузеи продолжают
функционировать. Это означает, что теория экомузея не стала универсальной, но все же некоторые еѐ элементы соответствуют действительности. В этой связи, перспективным направлением дальнейших исследований может быть опровержение теории экомузея («новой музеологии»), которое позволит узнать, почему она не изменила коренным образом теорию музея как
социокультурного института.
Ключевые слова: экомузей; новая музеология; социокультурное назначение музея; институциональная специфика
музея; институциональная критика музея; община и музей; музей как социокультурный институт; Квебекская декларация; музейная неомания.
Rudenko Serhii, Phd in Culturology (Cultural Studies), docent of Department of museology and heritage science, Kyiv National University of Culture and Arts
Criticism and verifications of the theory of ecomuseum
Purpose of the article. It aims to reveal contradictions between «new museology» («ecomuseology») and unpredictable consequences of implementation of this theory. Methodology. K.Popper‘s Criticism, situational analysis. Scientific novelty. «New museology» is obsolete. Also this theory isn‘t universal. Conclusions. Revealed following contradictions. It is very necessary for ecomuseum
tied with ideal community, rooted in definite territory. Actually, there are little such communities and its amount decreases. In addition
community, which required for ecomuseum, must have strong personal ties. But nowadays there are tendency to transformations to
«abstract society». As a result, weak, casual and irregular links between people became more important and useful. Thereby, ecomuseums can influent for society with demodernization manner. Despite of contradictions, which considered above, ecomuseum still
exist in museum landscape. It means, that theory of ecomuseum (new museology) is not completely false. Not universal, but some of it
provisions are correspond with real life. Some fragments of idea Ecomuseums passed natural selection. So, further investigation would
solve the problem, why concept ecomuseum can‘t replace concept museum. It is necessary for that to attempt refute theory of «new
museology» («ecomuseology»).
Key words: ecomuseum; new museology; social and cultural use of museum; institutional specific of museum; institutional
critique of museum; community and museum; museum as social and cultural institution; theory of museum institution; Quebec Declaration; neomania in museology.

Актуальність теми дослідження. В дискурсі осмислення соціокультурного призначення та інституційної специфіки музею ось уже майже півстоліття присутні поняття «екомузей» та «нова музеологія». Незважаючи на похилий вік, вони оточені ореолом інноваційності й новизни. Особливість
цих теорій полягала в тому, що вони одразу почали активно впроваджуватися у практику. З 1970-1980х рр., коли фундаментальні засади «нової музеології» були оформлені, поширення екомузеїв та
подібних закладів сповільнилося. Але кількість наявних на даний момент у світі музеїв подібного типу
© Руденко С. Б., 2019
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є досить значною – 300 закладів. Ентузіазм довкола екомузеїв не зійшов нанівець. У 2016 р., відбулася конференція на якій розглядалися проблеми екомузейництва, а на початку 2017 р. намітилася тенденція до створення мережі екомузейників, що має на меті обмін професійним досвідом [1]. Незважаючи на популярність «нової музеології», «класичні» музеї не зазнали корінної перебудови, хоча
прихильники екомузею передбачали саме такий перебіг подій. В той же час, провідна ідея «нової музеології», що полягає у поглибленні зв‘язків музею із громадою, спрямування музейної діяльності на
розв‘язання соціальних проблем зберігають свою привабливість.
Аналіз досліджень і публікацій. Основоположниками теорій «нової музеології» та «екомузею»
вважаються Ю. де Варін, Ж. А. Рів‘єр та П. Мейран [4, 14, 11]. Ключовим у розумінні поняття «екомузей» є «еволюційне визначення», запропоноване Ж. А. Рів‘єром [14, 2-3]. Відповідно до нього, екомузей – це, одночасно, лабораторія, заповідник і школа. Цей різновид музейного закладу мав «вийти із
берегів», активно взаємодіючи із навколишнім середовищем та його населенням. Екомузеї мали базуватися на громадських засадах. При цьому планування, створення й використання музею повинно було здійснюватися за кошт державної чи комунальної влади. Проте інтереси громади мали бути непорушними. Передбачалося, що населення заповзято включиться в роботу музею. Рух за «нову
музеологію» мав на меті активну участь музеїв у громадському житті, їхню інтеграцію в навколишнє
середовище, майже федорівський перехід межі між музеєм та рештою «соціокультурного простору»
[5, 21].
За півстоліття ідеї «нової музеології» та екомузею зазнали активної емпіричної апробації, проте суперечності між очікуваннями та реальністю так і не стали предметом наукової критики. У зв‘язку з
цим не викликає подиву та обставина, що теоретичне підґрунтя екомузеїв залишилося незмінним до
сьогодні, а в науковому обігу присутня, переважно, апологетика екомузею.
Мета статті. Виявити суперечності між теорією екомузею (ширше – «нової музеології») як
соціокультурного інституту та непередбачуваними наслідками впровадження цієї теорії у життя.
Виклад основного матеріалу. Науковцям, що досліджують екомузейництво, властиве, переважно, екзальтоване ставлення до цієї проблематики. К.Хадсон зазначав, що: «[французькі екомузеї]
об‘єднує наполегливе бажання залучити місцеве населення до проектування музею і в його роботу…
Воно базується на впевненості у тому, що розуміння минулого допомагає долати проблеми сучасності
й упевнено дивитися в майбутнє» [16, 143]. Хадсон не вбачав у цьому консервування життя й сповільнення розвитку цих громад. Більше того, дослідник переносить «благотворний» вплив екомузеїв на
громаду у країнах Європи та Канаді, оцінюючи результати роботи музею в Анакостії (бідний афроамериканський квартал у Вашингтоні) [16, 157-158]. Таким чином, Хадсон вважав перспективним повсюдне запозичення досвіду екомузеїв та методів їхньої роботи, зокрема, країнами «третього світу»,
оскільки «нова музеологія» покликана піднімати «депресивні» регіони. В цілому, Хадсон розглядав
екомузеї як «… одне із найважливіших музеологічних досягнень за останні 50 років» [16, 143] (станом
на 1972 р.).
Послідовник Ж.А. Рів‘єра та К. Хадсона Т. Шола вважає, що «за останні два чи три десятиліття
(станом на 2013 р.– Р.С. ) музеї та вся сфера культурної спадщини пережили кардинальні зміни,
пройшовши шлях… до платформи комунікації та громадських послуг, спрямованих на комплексну передачу … колективної пам‘яті… Трансформаціям сприяла поява «нової музеології», практики екомузеїв» [17, 29]. Отже, значення «нової музеології» є абсолютно позитивним, і впровадження її ідей
можна вважати продуктивним (втім Шола робить застереження, що досвід екомузеїв може підійти не
всім інститутам музейного типу, зокрема, художнім музеям [17, 197]).
Т.Шолу захоплює сама ідея екомузею. Зокрема, ця теорія, на його думку, дозволяє створити
такий музей, який буде наповнений громадською ініціативою, служитиме інтересам спільноти, а не
обслуговуватиме волю панівного класу. Дослідник вважав, що саме екомузей може інтегрувати все
розмаїття історико-культурних цінностей (уречевлені й неуречевлені пам‘ятки), а, отже, використовувати їх із максимальною ефективністю для забезпечення сталого розвитку. Науковець переконаний,
що ідея екомузею змінила розуміння самої професії куратора (музейника), котрий тепер виступає не
як просвітник, а як медіатор або модератор процесу пізнання. Водночас, Шола вимушений був констатувати, що ідея екомузею на даний момент не цілком реалізована [3]. Хоча, в цілому, екомузеї для
дослідника є чимось на зразок панацеї.
Мистецтвознавиця І.О.Яковець, на відміну від Т.Шоли, вважає що поняття «екомузей» дозволяє уточнити сутність та специфіку художнього музею як соціально-культурного явища. Проте дослідниця не уточнює як саме. Чи мова йде про музеєфікацію якихось ландшафтів, заселених митцями
(на кшталт Монмартру в Парижі чи Андріївського узвозу, київського аналогу Монмартру, утвердженого
в такій ролі відносно недавно). Щоб обґрунтувати своє бачення, Яковець пропонує власне уточнювальне визначення екомузею. Відповідно до нього – це «… музей, що зосереджений на певній території, єдиній в етнічному, природному, а отже, і соціально-економічному відношенні [20, 473]. Таке
трактування з одного боку, дійсно відрізняється від загальноприйнятого. Наприклад, екомузей Ле
Крьозо у виробничому вимірі поєднує промисловість і сільське господарство (чи характеризує це
єдність у соціально-економічному відношенні?). З іншого, саме таке стерильне середовище є найпростішим для музеєфікації (точніше, екомузеєфікації). Проблема полягає лише в тому, де знайти ці
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«єдині середовища»? Загалом, І.О. Яковець не відходить від поширеної думки про інноваційність екомузеїв.
Автори Російської музейної енциклопедії стверджують, що в Російській Федерації ідеї екомузеології поширювалися повільно й не призвели до створення великих і впливових музейних закладів
цього типу [18]. Проте автори енциклопедії віднаходять певні ознаки екомузею в музеях-заповідниках
та «живих музеях» Росії. Отже, проникнення ідей екомузеології сприймається російськими дослідниками позитивно або нейтрально.
Широкий погляд на «нову музеологію» запропонований українською дослідницею Р.В. Маньковською. Авторка вважає, що ідеї «нової музеології» своєрідно проявляються у роботі музеїв на громадських засадах, участі краєзнавців (зокрема, любителів) у музейній діяльності. За результатами
«аналізу набутків музейництва у відповідності до основних ознак екомузеїв» [10, 320], Р.В. Маньковська відносить до музейних інститутів, близьких за духом до «нової музеології», заповідник у Переяславі, музеї і заповідники в Опішні, Качанівці та ін. Однак зазначені заклади не є яскравими прикладами
взаємодії із місцевою громадою (можливо, за винятком Опішні). Мова йде про те, що не штат музею
має місцеве походження, а велика частина населення є чимось на зразок «позаштатних» співробітників музею. Проте дослідниця вважає основним у теорії екомузею та «нової музеології» саме ідеєю
інтеграції музею в громадське життя. Як бачимо, запропоноване Р.В. Маньковською бачення ролі екомузеології є, в цілому, позитивним і прогресивним.
Дослідниця І.А. Куклінова в історіографічній праці, присвяченій «новій музеології» [9], звертає
увагу на те, що екомузеї створюються на периферії – нещасливих кварталах великих міст, індустріальних та сільських районах на стадії занепаду [9, 138-139]. У зв‘язку з цим постають питання, чи
стали ці регіони від цього кращими, або ж чи не є екомузеї своєрідними музеями для неблагополучних
(або ж неблагополучних гетто у благополучних країнах)? Але Куклінова не ставить таких запитань.
Натомість дослідниця зазначає, що, в цілому, науковці ставляться до «нової музеології» позитивно,
оптимістично, декому ця концепція, видається, навіть, життєствердною. Куклінова зазначає, що інтерес до «нової музеології» не згасає, ця теорія активно використовується для описування актуальної
ситуації в музейній справі [9, 144].
Багато хто із апологетів «нової музеології» та екомузеїв посилається на випуск журналу
«Museum» № 148 за 1985 р., котрий був присвячений музейним закладам нового типу [2]. Проте ніким
з адептів не було помічено, що багато матеріалів, відібраних до випуску, містять в собі критику екомузеїв та «нової музеології», зокрема, від основоположників цих понять.
Ю.Де Варін, розглядаючи поняття «екомузей» (яке він сам винайшов), зауважував, що дефініція є недостатньо чіткою. [4, 5]. Ф. Юбер (котрий брав участь у робот кількох екомузеїв) вдався до
найбільш системної критики, звертаючи увагу на невідповідність між теорією й практикою. Дослідник
звертав увагу на те, що екомузеї можуть призвести до міфологізації минулого, ностальгії за тим, чого,
насправді, ніколи не було, ескапізму [19, 6-7].
На думку Юбера, екомузеї не можуть остаточно відмовитися від державної підтримки (при тому, що залучення великої кількості волонтерів зменшує витрати на музеї подібного типу з боку державних та муніципальних органів). Через це вони не можуть бути абсолютно незалежними ідеологічно. Замість того, щоб відображати громадські уявлення про минуле, екомузеї, насправді, змушені
виконувати завдання своїх фінансових донорів, а, отже, пропагувати один із варіантів історичної
пам‘яті. Крім того, такі музеї не можуть виходити із радикальних позицій, оскільки їхні репрезентації
потребують консенсусу. Уникнення суперечностей замість спроб їхнього розв‘язання притлумлює
процеси дослідження й пізнання. Таким чином, негативні явища минулого можуть замовчуватися, ретушуватися. Екомузеї також часто є спробую сконструювати самобутність для переселенців, не
пов‘язаних історично із цією територією, або ж стати осередками мікронаціоналізму.
Ф. Юбер вважав, що екомузей не має остаточно поривати із класичним музеєм, нехтувати науковою роботою, пояснюючи це необхідністю посилення роботи із громадою. Також екомузеї, на його
думку, не мають бути цілковито любительськими. Зрештою, науковець приходить до висновку, що сучасність (1985 р.) мало схожа на ту пору, що породила екомузеї [19, 10], а інтеграція населення в музейну роботу не відображає сутності екомузею [19, 9]. Дослідник вважав, що перспективним напрямом
роботи на шляху утвердження екомузеології може стати поширення «нового гуманізму». На жаль,
Юбер не розшифрував, що означає це поняття.
Юбер акцентував увагу на економічній кризі, тоді як екомузеї з‘явилися у часи економічного
процвітання. Через більш ніж тридцять років після виходу критичної статті Юбера, світ змінився ще
більше. Насамперед, це стосується розмивання поняття «громада» та екстериторіалізації як риси,
притаманної сучасним соціальним відносинам. Все це багато в чому обумовлено зсувом у комунікаційних технологіях. У зв‘язку з цим виглядає марною фінансова підтримка екомузеїв, що передбачає реалізацію громіздких інфраструктурних проектів, пов‘язаних із реновацією ландшафтів.
У згаданому випуску журналу «Museum» була вміщена іще одна стаття під назвою «Музей рідного краю: збочення ідеї» А.Крус-Раміреса [8]. У дослідженні мова йшла про музеї Третього Рейху, які
під виглядом тісного зв‘язку з життям місцевих громад стали майданчиками для політичної пропаганди, фальсифікації історії, поширення ідей тоталітаризму. Такий широкий погляд на екомузеї цікавий і
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для України, де хоч і не було Хайтматмузеумів у їхньому нацистському втіленні, проте були та є до
сьогодні краєзнавчі музеї, котрі, певною мірою, співзвучні концепції екомузею.
Крус-Рамірес цією статтею хотів показати, що концепція «Хайтматмузеуму» («музею рідного
краю») до певної міри була частиною тієї музеологічної спадщини, на якій зріс рух за створення екомузеїв. Але ці ідеї були викривлені й використані нацистами для розпалювання шовіністичних настроїв.
Отже, ця стаття мала на меті запобігти профанації ідеї екомузеїв у майбутньому. Тим самим визнавалося, що екомузеї можуть стати знаряддям у закріпленні негативних соціальних процесів. Це, в свою
чергу, знижує суспільну корисність екомузеїв, оскільки самі вони не містять запобіжника від зловживання.
З 1980-х рр. критика почала поступово зникати із теорії екомузеїв та «нової музеології» – залишилася лише апологетика. Це заблокувало науковий розвиток теорії. Залишилося незрозумілим,
наскільки поняття «нової музеології» та «екомузею» є продуктивними з позиції розвитку музею як
соціокультурного інституту.
Ключовою ознакою екомузею є територіальна прив‘язка. Ж.А. Рів‘єр вважав, що автохтонність
населення на відповідній території є другорядною. «Коріння» мало бути «нарощене» в ході залучення
місцевого населення до вивчення минулого рідного краю (точніше, місця їхнього актуального перебування) та побудови на цій основі власної ідентичності. Екомузей не мав на меті консервувати будьякий період. Він мав відображати усю гамму антропогенного випливу на природу з часу появи на
певній території людей. Екомузей мав демонструвати сільське господарство, індустріальний розвиток,
будівництво й інфраструктуру регіону від найдавніших часів до сьогодення.
Для реалізації задуму екомузею вкрай важливим є високий рівень учасницької культури населення. В цілому, ідея розбудови мережі сильних горизонтальних зв‘язків в межах певної громади є
досить популярною. Наприклад, Р. Патнем відстоював думку, що учасницька культура генерує
соціальний капітал, який дозволяє ефективно боротися з корупцією, розвивати демократію [13]. Там,
де соціальний капітал слабкий, демократія чахне, погано розвивається вільний ринок, знижується
рівень взаємної довіри й регіон або держава занепадає. За цією логікою, держави із низькою
учасницькою культурою є недорозвиненими і, як наслідок, бідними. Там панує клієнтела, централізована влада, населення й адміністрація перебувають у стані «війни всіх проти всіх». З одного боку,
екомузеї потребують певного рівня учасницької культури, а з іншого, можуть нарощувати її, виступаючи як фактор позитивної суспільної трансформації.
У 1970-1980-х рр. найбільш активно ідеї екомузеології розвивалися у Франції та Канаді. На
сьогоднішній день дві третини екомузеїв знаходяться у більш благополучній Європі, переважно у багатших країнах – тій же Франції, Італії (ці країни належать до «Великої сімки»), Іспанії та Польщі (котра
в останні десятиліття переживає бурхливий розвиток, зокрема, стрімке економічне зростання) [1]. Отже, постає проблема, що є первинним для екомузею – високий рівень благополуччя та учасницької
культури, чи, навпаки, екомузей виростає саме там, де відчувається брак багатства і сильних зв‘язків
всередині громади?
У статті, вміщеній у випуску журналу «Museum», присвяченого екомузеям, ідеться про заклад у
Сахелі (з арабського це слово перекладається як «кінець пустелі» [6, 50]). Сахель – це саванна, що
тягнеться через усю Африку. Для цієї території на середину 1980-х рр. були характерні як екологічні
(засуха і наступ пустелі), так і соціальні проблеми, пов‘язані із руйнуванням традиційного способу життя місцевого населення, маргіналізацією та криміналізацією соціуму, економічною депресією.
У 1981 р. у Малі (що належить до Сахеля) було відкрито екомузей, котрий мав на меті звернути увагу на руйнацію середовища мешкання місцевого населення (такий собі музей демодернізуючого спрямування). Проте через чотири роки заклад було «тимчасово» закрито. Благородні ідеї екомузею не приживалися на африканській землі. Перш за все, музей не мав інфраструктури й
фінансування з боку місцевої влади (грошова підтримка надходила з Німеччини). Постійною оплачуваною посадою в закладі був лише директор. При цьому директори змінювалися швидко й не мали
фахової освіти. Планування було відсутнє.
Екомузей Сахеля спіткала ще одна невдача – місцева громада виявилася неоднорідною в
етнічному відношенні. В Гао, де було відкрито музей, експозиція була присвячена туарегам. В той час
як більшість населення міста складали сонгаї. Все це зрезонувало із тогочасним політичним напруженням й віднадило частину громади від екомузею. Місцеві жителі так і не відчули, що екомузей створено саме для них. Заклад викликав більшу зацікавленість у туристів, ніж аборигенів, що перевертало
ідею екомузею з ніг на голову (громада не виявляла до нього зацікавлення, а мало б бути навпаки).
Ситуація ускладнювалася іще тим, що місцеві жителі були настільки бідними, що не могли приділити
увагу роботі музею, оскільки весь час вимушені були боротися за виживання.
Незважаючи на все це, автор статті про екомузей Сахеля Альфа Умар Конаре вважав [6], що
екомузей може створити умови для перетворення несприятливих умов довкола нього на сприятливі.
Іншими словами, ним була помічена «непрозора каузальність»: можливо, екомузей є не довершенням
наявної учасницької культури, а фактором її формування? В той же час автор говорить про відсутність
інфраструктури, низьку щільність населення, штучність адміністративних кордонів, байдужість насе-
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лення до свого «рідного краю» – очевидно, нижчий рівень цивілізації, а не лише учасницької культури.
Отже, теорія «екомузею» не пройшла перевірки практикою у Сахелі.
У 1997 р. Р. Патнем звернув увагу на зниження рівня учасницької культури в США, де її рівень
був найвищим у світі. Основними причинами такого стану дослідник вважав технології, котрі зумовили
централізацію та стандартизацію сфери послуг, «оприватнення» та «індивідуалізацію» споживання, а
також віртуалізацію дозвілля [12]. Хоч Патнем і вважає, що учасницьку культуру, соціальний капітал
треба леліяти, проте, в умовах трансформацій у сфері соціальних комунікацій ці явища набуватимуть
іншої форми, якщо взагалі збережуться.
Н.Н.Талеб зауважує, що в сучасному світі всі об‘єкти перебувають у тісному взаємозв‘язку, тому незначні зміни елемента системи можуть призвести до кардинальних змін у всій системі [15]. Дослідник вважає, що автаркічність, самоізоляція, яка була притаманна локальним соціальним системам
у минулому, була запорукою від непередбачуваного руйнування глобальної соціальної системи. Отже,
в зв‘язку з цим демодернізаційна ідея екомузею виглядає як надзвичайно важлива, оскільки дозволяє
зробити соціум більш захищеним від неочікуваних проблем. Таким чином, виходить, що учасницьку
культуру, необхідну для екомузею, можна зберегти шляхом демодернізації.
На думку К. Поппера, демодернізаційні процеси, пов‘язані із плеканням архаїчних «племінних»
зв‘язків є шкідливими, оскільки віддаляють людство від продуктивного «відкритого суспільства». Дослідник зауважував, що найбільш крайньою точкою на шляху до «відкритого суспільства» може стати
«абстрактне суспільство» [13, 197], в рамках якого відносини між людьми будуть більшою мірою формалізовані, особисті контакти обмежені, а життя максимально індивідуалізованим. Поппер вважав, що
перехід до абсолютно абстрактного суспільства може нести значні ризики (зокрема, надмірна ізоляція
індивідів), проте така картина майбутнього все ж є «гіперболізованою» [13, 197]. Тому побоювання
щодо майбутнього не мають бути підставою штучного сповільнення еволюційного прогресу.
Протилежну думку має Р. Кох, котрий поділяє соціальні зв‘язки на сильні та слабкі [див.,
наприклад, 7]. Сильні зв‘язки були притаманні невеличким громадам, де люди були тісно пов‘язані
сімейними, релігійними, дружніми, виробничими зв‘язками. Проте, на його думку, зараз на перший
план виходять слабкі зв‘язки, котрі виникають між людьми, що рідко бачаться, спілкуються, а стосунки
між ними можуть мати тимчасовий і випадковий характер. Підтримання слабких зв‘язків не потребує
значних зусиль. Кох наголошує, що слабкі зв‘язки (враховуючи високий рівень взаємопов‘язаності глобальної соціальної системи) можуть принести значні переваги. Наприклад, в ході взаємодії в рамках
слабких зв‘язків можна неочікувано отримати інформацію, яка може значно вплинути на подальше
життя людини. Більше того, дослідник схильний вважати, що саме від експлуатації слабких зв‘язків
можна отримати найбільше користі. Як бачимо, екомузей концентрується на сильних зв‘язках, що може обмежити громаду (навіть невелику) у пошуках нових можливостей (згідно із концепцією Р.Коха).
Наукова новизна. Теорії екомузею та «нової музеології» не є інноваційними й універсальними.
Ще в 1980-х рр. вони не пройшли перевірки практикою. Теорії екомузею та «нової музеології» застаріли майже одразу із їхньою появою.
Висновки. В ході дослідження були виявлені суперечності між теорією екомузею (ширше –
«нової музеології») та непередбачуваними наслідками впровадження цієї теорії в життя. Перш за все,
ці теорії передбачають наявність ідеальної громади, укоріненої у певному середовищі. На сьогодні,
таких громад стає все менше. Комунікаційні технології породжують екстериторіальність, а міграційні
процеси (зокрема, маятникові міграції) інтенсифікуються. Отже, у світі стає все менше місць, де ідея
екомузею може бути реалізована. По-друге, екомузей базується на сильних особистих зв‘язках всередині громади. На сучасному етапі перехід до «абстрактного суспільства» посилюється, більшого значення набувають слабкі, випадкові зв‘язки. Таким чином, екомузеї можуть виступати не як фактор модернізації, а як чинник демодернізації. В цілому, необхідно визнати, що ідея екомузею в її
західноєвропейському варіанті має демодернізаційний підтекст (саме тому ідеї екомузею важче реалізувати у відсталих країнах, котрі являють собою суцільний екомузей). Втім, осередки демодернізації можуть бути важливими як контраст для модернізаційних процесів, а також подолання
неоманії. З іншого боку, громада, перетворена на експонат, навряд чи може модернізуватися. Отже,
екомузей може бути фактором розвитку для інших громад, а не для власної, що суперечить постулатам «нової музеології». Необхідно також зазначити, що значні фінансові вливання у створення інфраструктури екомузею роблять можливим їхній розвиток, переважно, у розвинених економічно країнах.
Крім того, створення екомузеїв потребує значного культурного капіталу, котрий, зазвичай, відсутній у
неблагополучних країнах, а, отже, він має бути попередньо експортований до бідної громади, що є
носієм екомузею. Найбільш важливим питанням, яке порушується в рамках «нової музеології», є те,
наскільки музей може бути впливовим соціокультурним інститутом? Якщо розглядати його виключно
як породження певної громади, як об‘єкт (інструмент) перетворення, то навряд чи він може бути чимось більшим, ніж віддзеркаленням суспільства, в якому існує. Саме тому в громадах, у яких він існує,
насправді, не відбувається якихось помітних змін, хоча екомузей і може виконувати певну амортизаційну соціально-економічну (соціально-побутову) функцію. Проте для того, щоб музей був агентом
змін, він не може просто консервувати звичний стан справ (навіть, коли це призводить до певного
підвищення рівня благополуччя). Враховуючи накопичений суспільний досвід, музей може поступово
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формувати нову модель суспільних відносин (яких до цього часу в громаді не було). А цього досить
важко досягти, коли музей буде зациклений виключно на громаді. Окреслені суперечності, пов‘язані із
невідповідністю теорії та практики, дозволяють говорити про наявність підстав для спростування теорій екомузею та «нової музеології». Незважаючи на виявлені суперечності між теорією і практикою,
екомузеї залишаються фактом повсякденного життя. Це означає, що теорія екомузею хоч і не стала
універсальною, проте деякі її елементи відповідають дійсності, породжуючи нову суспільну ситуацію.
У зв‘язку з цим перспективним напрямом подальших досліджень може бути спроба спростування теорії екомузею («нової музеології»), яке дозволить з‘ясувати, чому вона не змінила докорінно теорію музею як соціокультурного інституту.
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GLOBALIZATION PROBLEMS OF THE SUBJECTIVE CULTURAL MEASUREMENT
IN THE SPACE OF THE COMMUNICATIVE ENVIRONMENT: HOMO ESTETICOS
AS THE EPICENTER OF THE HARMONIZATION OF THE ESSENCE
The purpose of the article is to determine the cultural and aesthetic problems of the formation of a communicative environment as a factor in the harmonization of the globalization problems of our time. Methodology. The methodological basis of the study is
the dialectical principle of cognition, systemic, sociocultural, historical approaches, fundamental provisions of the theory and history of
culture. Common scientific and interdisciplinary research methods are used: analysis and synthesis, induction and deduction, comparison, generalization, formalization. The scientific novelty of the results is to identify the key problems of perceiving the subjective dimension of culture in the space of the modern communicative environment. Conclusions. The aesthetic-ecological dimension of cultivating and communicating provides an opportunity to move away from excessive metaphors and see the culture in its constitutive
subjective principles of human identity. It is noted that the categorical list of descriptions of the perception of the aesthetic environment
cannot be purely psychological, it is not an instrumental means of feeling the harmony of the substance. Thus, the lifelike creative
stream that permanently updates the planet, man and its non-aggressive activity, amateur activities translate the aggressive element of
the interaction of actors of globalization processes into a phase of harmonious unification of efforts. Aesthetic images of selfdetermination on the brink of their implementation require to play as a substantive leak when the game plays in people as a harmonizing
turn of the essence.
Key words: Communicative environment; ethos; aesthetic values; meta-ecological reflection; cultural practices.
Хлистун Олена Сергіївна, кандидат мистецтвознавства, доцент Київського національного університету культури і мистецтв
Глобалізаційні проблеми суб’єктного виміру культури в просторі комунікативного середовища: homo esteticos
як епіцентр гармонізації сутнього
Мета роботи – визначити культурологічні та естетичні проблеми формування комунікативного середовища як фактора гармонізації глобалізаційних проблем сучасності. Методологічною основою дослідження є діалектичний принцип пізнання,
системний, соціокультурний, історичний підходи, фундаментальні положення теорії й історії культури. Використано загальнонаукові й міждисциплінарні методи дослідження: аналіз і синтез, індукція і дедукція, порівняння, узагальнення, формалізація. Наукова новизна одержаних результатів полягає у виявленні ключових проблем сприйняття суб‘єктивного виміру культури в просторі сучасного комунікативного середовища. Висновки. Естетично-екологічний вимір культуротворення та комунікації надає
можливість відійти від зайвого метафоризму та побачити культуру в її конституативних суб‘єктних засадах ідентичності людини.
Відзначено, що категоріальна партитура опису сприйняття естетичного середовища не може бути суто психологічною, вона не є
інструментальним засобом відчуття гармонії сутнього. Таким чином, животворний креативний потік, що вічно оновлює планету,
людину та її неагресивна активність, самодіяльності переводять агресивну стихію взаємодії акторів глобалізаційних процесів у
фазу гармонійного єднання зусиль. Естетичні образи самодетермінації на межі свого здійснення потребують гри як субстантивного витоку, коли гра грає в людях як гармонізуючий виток сутнього.
Ключові слова: комунікативне середовище; етос; естетичні цінності; метаекологічна рефлексія; культурні практики.
Хлистун Елена Сергеевна, кандидат искусствоведения, доцент Киевского национального университета культуры и искусств
Глобализационные проблемы субъектного измерения культуры в пространстве коммуникативной среды:
homo esteticos как эпицентр гармонизации сущего
Цель работы - определить культурологические и эстетические проблемы формирования коммуникативной среды как
фактора гармонизации глобализационных проблем современности. Методологической основой исследования является диалектический принцип познания, системный, социокультурный, исторический подходы, фундаментальные положения теории и
истории культуры. Использованы общенаучные и междисциплинарные методы исследования: анализ и синтез, индукция и
дедукция, сравнение, обобщение, формализация. Научная новизна исследования заключается в выявлении ключевых проблем восприятия субъективного измерения культуры в пространстве современной коммуникативного среды. Выводы. Эстетико-экологическое измерение культуротворения и коммуникации дает возможность отойти от лишнего метафоризма и увидеть
культуру в ее конституативних субъектных основах идентичности человека. Отмечено, что категориальная партитура описания
восприятия эстетической среды не может быть чисто психологической, она не является инструментальным средством ощущение гармонии сущего. Таким образом, животворящий креативный поток вечно обновляет планету, человека и его неагрессивная активность, самодеятельности переводят агрессивную стихию взаимодействия актеров глобализационных процессов в
фазу гармоничного единения усилий. Эстетические образы самодетерминации на грани своего осуществления требуют игры
как субстантивного истока, когда игра играет в людях как гармонизирующий исток сущего.
Ключевые слова: коммуникативная среда; этос; эстетические ценности; метаэкологическая рефлексияж культурные
практики.

Introduction. The problem of cultural globalization is closely linked to the definition of identity, unique
culture. This sociological approach characterizes the institutional approach to identify individuals - actors of
globalization, as yet defines the mechanisms of globalization as well. Often these mechanisms are linked to
the growing complexity of technology and the universalization of communication. After all - it's the superficial
approach. Z. Bauman writes: "The problem that plagues people at the end of the century consists of not only
how to find the chosen identity and force others to accept it, but which identity to choose if you had chosen
the identity that loses value over time. The main and most nervous problem is how to find their place in the
© Khlystun O., 2019
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rigid frames of class and, if found, save it and avoid expulsion. Human is irritated by the suspicion that the
frames in which it was so hard to pull yourself into, quickly collapse or disappear completely" [1].
Analysis of publications and studies. The problem of globalization culture was studied in the works of
Z. Bauman, Vladimir Malakhov, J. Urri, Chornenka N. et al. [1; 4; 7; 9], as defined by important philosophical
and anthropological aspects of the aesthetic and cultural environment in the space of cultural globalization.
The purpose of the article - identify cultural and aesthetic problems of the communicative environment as a factor in harmonizing globalization challenges.
Main part. Identity cultures in their "passionate" phase defined in modern society as multiculturalism.
There are formed adaptive-type synergistic coexistence of cultural colonies on the rights of ethnic identification. In fact, as a type of human culture, integrity is unified and reduced to ethnic and cultural populations. B.
Markov writes: "A typical city of the world today is New York. Because if you look at it‘s the most crowded
place - the center where young people are hanging out. Seeing this, the thoughtful observer dives into deep
sorrow. On the one hand, this creates the peaceful coexistence of whites and blacks, Italians and Jews, Chinese and Hispanics. This achievement seems to emulate the good old traditions of America. As we know, it
was colonized by different peoples, forced to live in a world in peace, to find some new forms of identification, free of national or racial limitations.
In addition to the variety of colors and types of traditional clothing, we can see fascinating diversity in
entertainment" [5, 180-181].
Multifaceted culture, as well as multiculturism - a fertile field for homogenization, as happened in
North America. However, this model cant is universal, since it turns into open colonialism of cultural expansion. To understand the logic of identifying locuses, let's turn to cultural studies. Fedotov, V. Kolpakov,
N.Fedotova:
"- the ratio of past and new identities where they form, does not depend on their number, but there is
the definite integral of the individual, community, corporation or country. In this case, it is difficult to talk about
multi-identity while multiculturalism is still quite possible;

–
–

Multi-identity is possible to form, but it creates the essence of identity problem (S. Huntington);

Multi-identity is formed; therefore, the identity problem is resolved by itself. Sometimes this serves
as a proof that identity doesn‘t matter that much today.
Problems escalate into a crisis if between different interpretations of the meaning there is no certain
intersection" [8, 397].
But the concept of "multi-identity" is an oxymoron, a sort of "schizophrenia" as G. Deleuze and
F.Guattari said. This is convenient for the manipulative actions of cultural enclaves. Thus, the problem in
Ukraine today can be described as "polyethism" because sometimes ethnic enclaves comprise of no more
than ten representatives. Thus, the sociological approach is not universal. The paradigm of meta-ecological
aesthetics allows to avoid schematics, homogenization and show the real mechanisms of the culture globalization. In our view, the mediating area of cultural integration is a state of constitutive principle in culture creation, and it‘s a field of aesthetic institution reflection.
It is important to note that globalization is not a part of modern cultural heritage and is formed as extensive metric colonization, adaptation, an association of cultures due to the spread of world religions, the
development of civilization in general. D. Held, E. MakHryu D. Goldblatt D. Perraton said: "It is ironic that
none of the traditional world religions - Christianity, Islam, Confucianism, Hinduism, Judaism, and Buddhism
- is not common in a big way, or not spread on the specific continent or region, while Christianity and Judaism have supporters in most corners of the globe, Buddhism and Confucianism tightly focused in their regional areas: South Asia, East Asia, and China. Islam occupies an intermediate position - being assertive
represented in the Middle East and North Africa and with their co-religionists in the rest of Africa and Asia. Of
course, these religions have small and quite numerous migration groups in quite unexpected places: 1 million of Shinto followers in Brazil, 4 million of Turkey-German Muslims at the center of Christian Europe; Goan
Catholic enclave on the west coast of India. World religion is essentially determined post hos (as a matter of
fact - Lat.) After religion are considered as "global," their scale increase in the number of followers beyond
their places of origin" [2, with. 390-391].
Thus, the missionary role of religion has always relied on patterns, gestalts deity, morals, the political
absolute aesthetic of synthetic type reality. This mechanism continues to exist even now because, in a different context, where there is a domination of business, sociopragmatics, global corporations, and others,
mass culture industry generates an identification of new formats of images, aspirations, motivation and behavior. TV space, media, pop music and general youth culture of hip-hop (rap, rave culture, rock culture,
etc.) form a spectacular culture that has differentiated the artistic practices and forms its aesthetic.
Art and public forms of communication not only complement each other, but also reflect and mirror
the overall aesthetic intentions of the planet; they are the two parts of the world's mental body that lives on
forever. Meta-ecological aesthetics of human communication environment can be imagined in two dimensions: macro (as the dialogue of cultures in space and time) and micro (regional reception as national cultures and their development). The utopianism of global projects requires harmonization, which is commensurate to the extensive metric of colonization others by one civilization. Religious space with its fundamentalism
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does not already help. The only thing that remains is the basic culture space. The main subject of this space
is Homo Normalis, which is universal to all humanity organic needs.
The strategy of alter-globalization as a broad perspective of the use of all resources is the only one
left possible. The concept of harmonization of "sustainable development" is the only one possible as well.
Basically, starting with the culture, rather than inequality and economic ills. Only a few have the hope that
following the economic way of Westernization, modernization, transformation model we can stop the local
wars, calm down the geopolitical ambition and other things. However, the Club of Rome forecasts, the negation of "the empire of human", by A. Peccei, haven‘t educated the globalization theorists of the West. Even
more difficult challenges of cultural globalization can be found in post-Soviet countries.
Modernization serves as a transit of Western values, the projection of Western models of development in the cultural space of the former USSR looks like a fake. O. Motyl asks: "What conclusions can follow
from the pessimistic analysis of Ukraine and other post-communist countries? First, with almost complete
certainty we can confirm that the transformation of Ukraine, Russia, and other former Soviet states has ended. Over the past ten years in most post-Soviet countries a stable political and economic system were introduced. They are neither communist nor capitalist, totalitarian, democratic. Markets are poorly developed;
democracy is nothing more than a fancy word, blurred national identity and the law is entirely fictitious —
instead, political and economic power in the hands of clans, the regional elite society, the parasitic bureaucracy which reigns over the president's semi-authoritarian" [6, 36].
Dialogue about the help of the IMF becomes permanent colonization and endless struggle of political
elites to lead the country to the collapse of indigenous capitalism that never really gave any growth, nor the
new ideals of national culture. Development models of "Westernization" and "Keeping up" work as the principles of Western reception. V. Fedotov, V. Kolpakov, N. Fedotov wrote: "Westernization - is the transition
from traditional to modern society by the direct transfer of the structures, technologies, and lifestyle of Western societies. Note that Westernization differs as a model of modernization and as part of any other model. It
links western connections, which are always necessary for modernization. The initiator of Westernization is
usually the West itself. Usually, the method of such modernization is colonization."[8, 100].
Gabriel Marcel said that wisdom is the measurement of life right now. The realization of this comes
only when we face the threat of war, hyperinflation and other horrors destined to a human. ―Sofiynist‖ as the
generative principle of meta-ecological aesthetic holds the vertical axis of the intensive metric of the culture
creation, which connects the contemplative and aesthetic strategies in the area of "limited acts" Eastern
model. Yes, Japan has stopped the transit of Western technology and suspended the upgrade of the technical and technological complex. Homeostasis of this nature for traditional culture made to stay further away
from the temptations of Westernization and modernization.
Sofine understanding of human destiny, human beauty, and creativity are that proportionality creative intentions define the context of today's science, art, and culture in general. Yes, the creation of myths is
making a comeback, combining human life with wonders. Life is a miracle, mystery of co-existence, as
M.Bakhtin said, it can not be described in values, ideology, culture or any other logistic structures.
Equally important is the category of "experience" as a reflective archive of corporate and any other
conscious. All these categories are not without a simulation game and the temporal dimension of being appointed. The reality without a game like feeling loses a lot in aesthetics, and a human does not want to accept such categories as "system", "value" and others without this feeling. Moreover, after an anti-value explosion within the Marxist methodology in the aesthetics of
V. Ivanov, the reaction occurred and its
transcendentality. Again and again, we can hear that the value is the foundation on which aesthetic is based.
Object measurement in aesthetics as a system of norms and measurements seems unshakable.
But in environmentally-planetary terms, we understand that, if thinking within the subject-object paradigm, activities or values can be considered as an anachronism. If we begin to examine the phenomenon of
aesthetic as ―setting a goal of no goals‖ (this is a brilliant interpretation of Kant), like a game of eternal topos
of personal space where forever young creative producers create a perspective for themselves, then the division into two worlds (material and ideal, economic and ideological et al.) is not enough. Not ambivalence,
but multivalency is needed to see the prospect of a harmonious eco-future.
So vivifying creative flow that always updates the planet and the human. This non-aggressive activity
is transferring the aggressive interactions of globalization actors into a phase of the harmonious unity of effort. Aesthetic self-images, on the verge of its implementation, are in need of game as a substantive leak,
because when the game is played in people as harmonizing the relativity of being round. If the game gets
the creative significance, juvenile and regenerating measurement of cultural institutions of the planet and
human, then this game cannot be considered as a ―game‖ at all in natural or purely manipulative kind, to
which we are used to.
The game as a regenerative mechanism of permanent promotion of the young people to their new
word in fashion, for example, cultivated as well as a mechanism for cultural creation. Thus, the youth culture
of the Renaissance, Classicism youth, Modernism and Postmodernism youth are invariant, as shown by
O.Spengler. All this shows that wisdom in the arms of youth is not a tragedy, as Gabriel Marcel said. This is
the eternal wisdom of development, and all that you need to do is not shorten, but extend the life of the planet and humans.
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For personal, cultural or meta-cultural and transpersonal measurement, there is another transcendental term, which is also making a comeback today. It's faith. Faith as a phenomenon of mind, decision
making, and others. Faith cant is explained by the casual set of goal-setting or activities. This is increasingly
the person's ability for contemplation, ability to create and accept a miracle in front of God. Faith is the anticipation of transcendental reverence in front of the rest of the world that is dissolved in the arms of the game.
However, it is not a modern online video games world, but the substantial world — the substance of game
and faith deploying culture perspectives. The game "triggers" the force of cultural creativity, because their
faith defines them and fills the goal with a sense, reflects the beauty of moral values.
Faith is possible when there is a distancing, as M. Buber said, as a proportion with the Absolute. But
the ability for subject to overcome the distance is attributed in other things, which have different faces and
different names. We will not create a list of these names and faces, because we will go beyond our topic.
It is important to say that without the gaming element of contemplation, which is mentioned by
M.Bakhtin, a sacred existence of a human in the world is impossible. Human existence is all about being
unique, intimate and self-sufficient. This place is a topos of creation, which begins with the growth and dynamics of values.
Faith as an aesthetic category is not designed, nor sung as a reflection of contemporary environmental aesthetics. Faith is the person's ability to stop and do not play, but only observe the game with their intrinsic power of the essential forces of the universe. All this shows that faith is a transcendental meta-ecological
aesthetic category, enabling people to talk about the aesthetic of human as the epicenter of overall harmonization.
This is the aesthetic of excess self-sufficiency of human in the world, perfectly described by M. Bakhtin. In this context, it is important to define the aesthetic by the sample as a self-sufficient object of aesthetic
reflection that needs no explanation. So O. Losev synthesized Kant's transcendentalism (brought him to
apophaticism) and notational phenomenology (worked on dialects notational space constitution and elaborated its category as "fact"). This transcendental-phenomenological directed aesthetic Universum from
O.Losev described purely apophatic such topics as "name", "energy," etc., where he looks at aesthetic as
self-sufficient integrity act.
O. Losev in his article "The dialectic of the creative act" wrote: "To imagine the creative act as some
kind of logical structure, after being distracted by others, more vital, more full of tests (psychologically and
even personally, socially, political y and even historically) it is necessary to take the path of various kinds and
finding everything that is not described in the scientific images of the creative process. All of these definitions
and destinations at first glance may seem superfluous to understand creativity. But this kind of "first look" is
based on ignoring the logical structures" [3, 48]. So instead of Marxist "aesthetic attitude" as the postulated
sphere of aesthetic, the manifestation of "act" as self-giving world of beauty, tragedy, comedy and other aesthetic categories.
Scientific novelty consists in the use of the main globalization problems of the subjective measurement of culture in the space of the communicative environment, by determining the meta-ecological aesthetics of the communicative environment of man in two dimensions: at the macro level (as the dialogue of cultures in space and time) and at the micro level (as the regional reception of national cultures in relation to
own development).
Conclusions. Self-sufficiency of aesthetic integrity is in some way mythological and Christianized as
"prototype." A. Losev in the "Dialectics of Myth" called this a miracle and joy of eternal life, enjoying the
meeting of different entities, getting pleasure from this discovery. In his 12 theses about the antiquity, he
speaks of eternal youth of science, although we also understand that behind the science there is an eternal
young cosmos ―hiding‖ ancient and eternally young Greeks aesthetic sense. Losivski intentions lead to a
synthetic "polystylistic" thinking in aesthetics and philosophy as a whole.
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“FOLK CODES” IN THE MUSICAL MATERIAL OF MODERN BALLETS
The purpose of the article is to highlight the folklore codes in the musical material of modern ballets. Methodology is based
on the use of benchmarking methods; generalizations for the conceptualization and expansion of the meaning of "folklore codes" in
modern ballets. The scientific novelty of the work consists in the actualization of ―folklore codes‖ in E. Stankovic's ballet music and the
content of modern ballets R. Poklitaru, M. Schroeder. Conclusions. Based on the analysis of modern ballets, ―folklore codes‖, which
are contained in the title and libretto of the works and musical material, are revealed. In the musical material, composers refer to quotations of folk intonations and their transformations, which are more reminiscent of allusions or reminiscences of folklore material. First,
the names of the works suggest recipients to the perception of images, which are revealed by ―folklore codes‖ as information historically
established. For authors, the use of folk material becomes the process of identifying additional meanings of known codes. The use of
"folklore codes" in the symbolic art of dance includes hidden components of the sign system – movements, costumes, stage design,
which helps the viewer to plunge into the world of allusions and fairy tales, revealing the contents of the works.
Key words: ―folklore codes‖; musical material; folklore material; modern ballet; libretto.
Афоніна Олена Сталівна, доктор мистецтвознавства, доцент, доцент Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв
«Фольклорні коди» в музичному матеріалі сучасних балетів
Мета – виявити «фольклорні коди» в музичному матеріалі сучасних балетів. Методологія роботи ґрунтується на використанні методів порівняльного аналізу; узагальнення для концептуалізації і розширення змістів «фольклорних кодів» у сучасних балетах. Наукова новизна роботи полягає в актуалізації фольклорних кодів у балетній музиці Є. Станковича,
Ю. Шевченка і змісті сучасних балетів Р. Поклітару, М. Шрьодера. Висновки. Ґрунтуючись на аналізі сучасних балетів, виявлені
«фольклорні коди», які містяться в назві, лібрето творів і музичному матеріалі. У музичному матеріалі композитори звертаються
до цитат народних інтонацій та їх трансформацій, які більше нагадують алюзії або ремінісценції на фольклорний матеріал. В
першу чергу назви творів наштовхують реципієнтів на сприйняття образів, які розкриваються «фольклорними кодами» як інформацією історично усталеною. Для авторів використання фольклорного матеріалу стає процесом виявлення додаткових
смислів відомих кодів. Вживання «фольклорних кодів» у символічному мистецтві танцю включає в себе приховані компоненти
знакової системи – рухів, костюмів, сценічного оформлення, що допомагає глядачеві зануритися в світ алюзій і казки при розкритті змісту творів.
Ключові слова: «фольклорні коди»; музичний матеріал; фольклорний матеріал; сучасний балет; лібрето.
Афонина Елена Стальевна, доктор искусствоведения, доцен, доцент Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств
«Фольклорные коды» в музыкальном материале современных балетов
Цель статьи – выделить фольклорные коды в музыкальном материале современных балетов. Методология работы
основывается на использовании методов сравнительного анализа; обобщения для концептуализации и расширение смыслов
«фольклорных кодов» в современных балетах. Научная новизна работы заключается в актуализации «фольклорных кодов» в
балетной музыке Е. Станковича и содержании современных балетов Р. Поклитару, М. Шредера. Выводы. Основываясь на
анализе современных балетов, выявлены «фольклорные коды», которые содержатся в названии и либретто произведений и
музыкальном материале. В музыкальном материале композиторы обращаются к цитатам народных интонаций и их трансформациям, которые больше напоминают аллюзии или реминисценции на фольклорный материал. В первую очередь названия
произведений наталкивают реципиентов на восприятие образов, которые раскрываются «фольклорными кодами», как информацией исторически устоявшейся. Для авторов использование фольклорного материала стает процессом выявления дополнительных смыслов известных кодов. Применение «фольклорных кодов» в символическом искусстве танца включают скрытые
компоненты знаковой системы – движения, костюмы, сценичное оформление, что помогает зрителю окунуться в мир аллюзий и
сказки, раскрывая содержание произведений.
Ключевые слова: «фольклорные коды»; музыкальный материал; фольклорный материал; современный балет; либретто.

The «folklore code» is a system for transmitting historically accumulated information in music, dance,
fairy tales, proverbs and other forms of folk art. Folk music has preserved a whole arsenal of recognizable
folk samples in vocal (song), instrumental and dance forms. Folklore existed in oral (unlisted) form and was
transmitted by the performers, creating the conditions for the multivariate interpretation. At all times, folklore
codes are used by composers and performers in the form of citations. Therefore, to decode the content of
new works, the appeal to musical folklore as an art of ethnocultural codes, images, meanings, events, into-
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nations, rhythmic formulas, form codes and the process of establishing associative links is relevant. In ballets, folklore codes can be distinguished in music and the libretto.
The music code, as a well-established structure, is capable of transmitting information. In music, this
refers to musical intonation, which was considered by Boris Asafiev as historically variable and was interconnected with changes in the intonational field of time. It turns out that folklore, including music, is very resistant to all kinds of changes. This is most likely because musical intonations were born based on intonational language and folkloric intonations encompass a complex that combines intonations of singing and
speaking. In the main music, there is intonation playback. Everything is important in folklore: music, word,
and intonation, which covers
A wide range of musical expressiveness. These include pitch, rhythmic and timbre colors, aimed at
an emotional and semantic meaning for perception. Therefore, in the analysis of musical works the concept
of the «genetic code of the genre» is often used. For folklore, it is generally very important.
Folk codes in the genres of fairy tales, songs, dance contained code images, for example, grandfather and woman as goodies. Negative images that have a contradictory communicative process between
themselves and oppose positive images. So in music or movements, it is quite difficult to reveal positive and
negative things – these are more symbolic things, revealed with the help of well-known plot images. With the
help of character codes, the moral categories of good and evil are introduced. "Folklore codes" in music and
choreography combine character codes and image codes that help trigger the coding process through repeated and varied repetition of situations. In music, this repetition of intonations is accurate and interpreted.
In choreography, this is a repetition of movements and actions. The action can be repeated as an exact reprise, or it can be repeated as an interpretation of the previous action.
Art historians and musicologists write about the Ukrainian ballet music of authors: A. Plakhotnyuk,
M. Pogrebnyak, Yu. Stanishevsky, A. Chepalov, D. Sharikov, A. Shabalina, S. Shalapa. Many articles are
devoted to the premiere performances.
Ukrainian scholar Elena Zinkevich writes about the form of ballet Yevgeny Stankovic «May Night» as
«a series of folk – genre sketches – lyrical and comic, chamber and mass. Almost every plot situation, the
portrait of the character Stankovic «grows» from a certain folk song sample. It can be said that he ―danced‖
the Ukrainian song (can the ballet ―melt‖?) ... Behind the external unpretentiousness of this handsome lyrical
and comedy opus is a thoroughly professional work that shows Stankovich's inherent orchestral ingenuity
and the ability to ―melt‖ the folklore thematics into the new quality» [2, p. 145].
In the folk-ballet «May Night» E. Stankovic sounds in a chorus, which serves as a participant, an
event commentator, a means of musical drama and a unique sound paint in the general score [1].
For example, the critic Anna Nikulina writes about Yevgeny Stankovic‘s ballet «Evenings on a farm
near Dikanka»: «The genre fantasy allows you to explore not only the traditions of the holiday but also the
political context, social roles and gender relations with the help of humor and extraordinary scenario» [3].
The music of Yury Shevchenko‘s ballet ―For Two Hares‖ has become the embodiment of urban folklore codes, but for the most part copyright. For example, the song ―In the sky the canary flies‖ by composer
Vadim Gomolyaki became the leit of all ballet music. Intonations of gallop, polka, waltz, funeral march create
the atmosphere of the whole ballet. Or music for children's ballets by Andrei Bondarenko, which contains a
whole arsenal of folklore codes, for example, in the theme of Mukha-Tsekotukhy from the ballet of the same
name. The music of these worthy authors when using folklore codes in it makes it possible to acquaint listeners with a new development of well-known material. But today, listeners are often not familiar with the
musical material.
Folk codes are found in E. Stankovic's ballet «The Lord of Borisfen», where the composer turns to
ritual mass scenes: the ritual worship of the god Perun, the feast of the Slavs with the Huns, and a carnival
festival in Rome. To characterize the image of the guslar, on behalf of which the narration is being conducted, the composer used high-dull intonations. Such traditions were characteristic of the musical and theatrical
art of the XIX century. On the subject of Slavs, E. Stankovic turned to song melos and characterized the
Huns with orchestral means and rhythms.
The purpose of the article is to highlight folklore codes in the music and the content of modern ballets.
Ukrainian composer Yevhen Stankovych addressed the plot of Gogol's «Evenings on a Farm Near
Dikanka» in the ballet «The Night Before Christmas» (1990). The first incarnation on the stage was the music of E. Stankovic‘s ballet in 1993 (Kiev) under the direction of choreographer Viktor Litvinov. A new version
of the fantasy ballet with the new title «Evenings on a farm near Dikanka» and a supplemented final appeared in 2015.
For the best display of the pre-holiday evening on the eve of Christmas, the composer uses the wellknown songs «Shchedryk», «Rejoice, earth». The emotional color and plotline of Gogol's story are very finely recreated in the music of ballet. There is nothing surprising in this since the verbal texts have already become code for the Christmas holidays. Although in the process of existence certain changes took place, still
the folk codes – text and music – were shaped like every system of socially significant stereotypes by collective memory (Y. Lotman).
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The music of E. Stankovic turned the performance into a ballet extravaganza with romantic and comically ironic scenes. The ballet is based on the romantic love of the blacksmith Vakula and the beautiful
Oksana, the daughter of a rich Cossack, who sends the lover Vakula to St. Petersburg for the Queen's
shoes. «In fact, a funny ballet – so you can say about this work. Stankovic felt the penetrating penetration of
Gogol's laughter – with all his "registers" from a slight smile to rolling laughter, from ingenious fun to a keen
grotesque» [2, с. 149].
Ballet E. Stankovic "Christmas Eve" consists of two actions. It has a lot of humor and lyrics, which
was laid in the story of N. Gogol. A lot of humor in scenes Solokhi and Devil. Their duet conveys a rich acting
game. Solokha plays with the Devil: he rides him, catches up with and overtakes his ―thoughts‖. Therefore,
after the Chairman, Diak and Chub are knocking each other to her, her attempts to dodge are perceived as a
continuation of the game with evil spirits. Of course, here the composer uses folk dance melodies, which further reveals scenes of folk traditions. Since some stories from Nikolai Gogol‘s cycle ―Evenings on a farm
near Dikanka‖ (1829–1931) were often embodied in musical and theatrical performances, it is mentioned that
in 1873 there was a competition to write the best opera based on Gogol‘s novel «Christmas Eve». At that
time, P. Tchaikovsky's opera ―The Slippers‖ (in the first edition of ―Koval Vakula‖, 1874) was awarded the first
prize. In his music, the composer turned to Ukrainian folklore. And it is very interesting that he used Hopak in
the scene Devil and Solokhi and Duma - in Vakula‘s aria, ―The girl hears your heart.‖ As in the classical ballet, each image received a leitmotif, reflecting the character. In the scene of the meeting between Solokha
and Chub, an interpretation of Ukrainian folk dance is easily guessed.
The second action of the ballet begins with the promise of the Blacksmith Vakula to release the Devil
after receiving shoes for her bride, Oksana, from Queen Catherine II. A trip to Petersburg brings to mind a
dance of stars from the opera of the same name by N. Rimsky-Korsakov.
And here it is worth remembering that the fairy-tale opera by N. Rimsky-Korsakov with the same
name in the genre ―true story‖ (in 1895). Appeared only after Tchaikovsky's death. In the story of Gogol acted real and fantastic characters. N. Rimsky-Korsakov in his own libretto strengthened the fantastic element,
creating for the unreal heroes – the round dance of the stars, the sky train of Ovsen and Kolyada – a lot of
music with interesting melodic harmonic finds. Against the background of caroling, Oksana orders Vakula to
find shoes for her from the queen. The carol sounds in the scene Solokhi and the Devil «We will steal a
month from the sky». In the scene of the flight of Vakula and Devil also sounds a carol. The carol became a
building material in N. Rimsky-Korsakov. Folk codes through figurative, musical, poetic signs and symbols
often have their roots in mythological (after F. Buslaev) or historical heroes (L. Maikov, V. Miller).
And now, a hundred years later, in the production of E. Stankovic‘s ballet, similar scenes with modern dance movements were used in the production. Choreographer V. Litvinov turns to modern dance in fantastic episodes. In general, the second action is perceived as a kind of reflection of the first action. Although
the first pass in the village, and the second in the palace, it seems that the authors wanted to show how the
human factor does not depend on social status. In the first act, in the simple rural house, Solokha flirts with
the Devil and his officials. There is a lot of humor in the scene. In the second act, the queen is already playing with her subordinates. The place has changed, but not the action itself. Only now it‘s not so much humor
as satire in action, which is very well conveyed by Stankovic‘s musical numbers. The comic and unusual situation is transferred to the musical characteristics of Solokha using the saxophone tone. Leather theme Solokhi and Devil have their own dramatist function. For example, in the music of the first action in the scene,
Solokhi and the Devil are combined intonations of folk and popular music with howling intonations of the
saxophone. This creates several effects at once: comic, fantastic and psychological.
Music conveys a whole world of feelings of different heroes: the doubts and fear of Vakula, the love,
and hate of the queen, subordinates, free Cossacks and even the Devil. The scene of the ball is striking in its
psychological essence. Only music rules the ball. And it already causes completely different memories.
The masterly movements of the dances of Vakula and the Cossacks are contrasted with the rustic
and uninteresting movements of the queen and her retinue. Incredibly small and even caricature looks all the
pomposity of the royal chambers. The whole scene in the palace gives the impression of something historically artificial, implausible. At the maid of honor, the masks are on the back of their heads, which is interpreted as ―double truth, truth with a double bottom‖, hypocrisy.
In the music of the scene of the queen with her favorites through the theme of the palace sounds intonation, reminiscent of howls from the musical theme of Solokha. This is symbolic, because Solokha also
danced, though in turns, but with four partners. Now the queen is dancing, and the impression is that it
―hangs‖ with four partners at once.
An interesting dance is Vakula and Tsarina with Oksana, who is assigned the role of a passive participant, the role of memory. Although throughout the performance, Oksana's dances differed in organic classical freedom using movements of modern and folk choreography. Her flight corresponded to the free nature
of a girl in love. In Stankovic's music, the image of Oksana is revealed in various intonation spheres. Oksana
– Vakula‘s lover and a girl in love with him are characterized by lyrical intonations that are more suited to the
realm of modern music, including the Soviet intonations of the 1980s. Primіr, in Monoloza of the first act
Oksana, admires in the mirror. Against the background of successive movement in the xylophone accompaniment, the flute solo sounds. High register, recurring melodic intonations of the flute paint the number in the
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colors of the inaccessibility of the dream, but this is only before the appearance of Vakula. In Adagio, with
the inclusion of the stringed group in the general fabric, musical development becomes harmonious. The
lyrical beginning is interrupted by the intonations of the approaching fiction.
Oksana, who dreams of the Queen's shoes, is characterized by an intonational sphere that is closer
to fantastic images. For example, during the general scene of the national holiday, Vakula appears with a
bag, in which the Devil and representatives of the rural authorities are located. When Oksana appears in
front of the audience in love, then her intonational sphere and her movements are lyrical.
In general, the music of the composer is very diverse and filled with a large supply of musical codes.
Behind Stankovic‘s words in an interview with Olga Golinskaya, his ballet-pastiche «Evenings on a Farm
Near Dikanka» evokes associations with the pastiche-opera that existed in the 18th century. The famous
melodies «Rosamund», «Rio-Rita», intonations of the Soviet song «We are not firemen, not carpenters» are
guessed on to the ear.
Folklore codes in E. Stankovic's music, like that of many other composers, are related to the display
of folklore rites characteristic of events in ballet. For example, in I. Stravinsky in the ballet «Spring sacred»,
musical intonations manifest the essence of communicative archetypes and are universal semiotic codes.
Thus, in the first part of «The Kiss of the Earth», the repetitions, variable accentuation with intonations of
conscription, as well as intonations are dominant. These intonations cause direct associations with the prologue of N. Rimsky-Korsakov's musical fairy tale «Snow Maiden», where the composer builds the musical
fabric of the kingdom of Berendey with the voices of Spring-Red and birds. Stankovic uses carols – because
in ballet the content of the action takes place the night before Christmas. The folklore code is the name of
the ballet as the famous novel by Gogol.
Christmas codes are often used in titles of works, for example, in the one-act ballet of the German
choreographer Mario Schroeder «Christmas Carol» (2011) based on the story by Charles Dickens. The choreographer uses the music of different composers, but it is quite well known and is also certain codes. The
costumes of the artists resemble contemporary paintings with dominant colors (blue, yellow and others),
which is also part of the Christmas codes.
In this regard, we can recall the one-act ballet ―Long Christmas Dinner» by Radu Poklitaru based on
the play by the classic American literature Thornton Wilder. In the ballet, on the material of the traditional
Christmas holiday, the history of the family is played out from birth to death, where Death has a major, final
role in life. The ballet takes place with the music of Antonio Vivaldi ―The Seasons‖. The language of dance
tells the parable about the century of life of the Bayard family. The life of the characters is perceived as a
change from one Christmas to another – with a constant turkey. Couples change at the table, but the tradition of celebrating Christmas with a turkey does not change. Christmas Eve ends with love, from which children appear, continuing the genus Bayard. At the table first sits Mother, who later the maid takes out in a
wheelchair. It is significant that the maid becomes the main actor. She sets the festive table, takes a new life,
takes her on her last journey, keeps the course of life and death, their alternation.
In this ballet R. Poklitaru, there are very few choreographies proper: the dancers run, sing to the music of A. Vivaldi, but there is a lot of pantomime and theater. The codes used by the choreographer (music by
A. Vivaldi, the literary source of the play, the feast of the Nativity) consciously set the postmodernist style on
their ironic comparison. After all, information in the artistic practice of postmodernism consists of code systems – the source and its rethinking. They just «twice» encode this postmodern text for the viewer. Therefore, the presentation of R. Poklitaru is increasingly becoming a ballet, but a theatrical one. Such a synthesis
of the semiotic concept of a literary text, in this case of a play by Thornton Wilder, with an ironic Pasteish in a
new sense in the form of a ballet performance.
So, based on the analysis of modern ballets on the problems of using folklore codes in them, we can
draw the following conclusions. Folk codes are contained in the title and the libretto of works and musical
material. Among the methodological approaches to the study of folklore codes on the musical material of
modern ballets, it is necessary to single out the methods of comparative analysis with a projection on the
history of culture and art as the main one. In musical and ballet art, folklore codes include the hidden components of the sign system – symbols, images, tales, allusions or quotations that reveal the content of the
works. Music has its own sign-semantic system of folklore codes, organically presented in modern ballet music. Therefore, folklore codes in ballet music through semiotic, semantic and communicative components
form the transfer of information in the chain of the author – the work – the performer – the recipient.
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КУЛЬТУРА ФРАНЦІЇ НА ЗЛАМІ ХІХ І ХХ СТОЛІТЬ
У ФОРМУВАННІ КОНЦЕПЦІЇ ФОРТЕПІАННИХ КОНЦЕРТІВ К. СЕН-САНСА
Метою роботи є усвідомлення органіки ліричної концепції фортепіанного концерту у французькій культурі кінця ХІХ –
початку ХХ століття, представленої фортепіанними Концертами К. Сен-Санса, актуальне інтонування яких визначено «неосимволізмом» (за О.Марковою) поставангарда останніх десятиліть. Методологічною основою роботи є інтонаційний підхід школи
Б.Асафьева в Україні. Базисне місце займає метод жанрово-стильового порівняльного аналізу, герменевтический метод, а також позиції виконавського аналізу, як це представлено в працях В.Медушевського, О.Марковой, а також у роботах С.Скребкова
та ін. Наукова новизна роботи визначена тим, що вперше в музикознавстві України співвідноситься інтонаційний стрій протосимволізму, символізму й неосимволізму початку ХХІ сторіччя в конкретиці трактування жанру концерту у творчості К. СенСанса, уперше представлена органіка зв'язку адраматических тенденцій мислення Сен-Санса із прорелігійним тонусом культури символізму і його прояву в неосимволізмі сучасності. Висновки. Твори Сен-Санса становлять стильово-значеннєву паралель до прояву концертного жанру у російських, українських композиторів, для яких типологія концерту також виключала трагіко-драматичне наповнення, була спрямована до екстатично-радісного «передзвону» фіналу, черпаючи з атмосфери довіри до
релігійної екстатики, затвердженої символізмом. У Сен-Санса самостійне значеннєве наповнення одержують фактурні прийоми, що утворюють саме тематичні показники, підводячи до концепції «розсередженого тематизму» ХХ ст. Якість ігрової єдності
мистецтво-реальність постмодерна у пост-поставангарді перетворюється в пафосне піднесення «життєвої вірогідності» у
зв‘язку із саме художнім текстом. Відповідно, у виконавському репертуарі одержала особливе визнання музика концертноошатна, що співвідноситься з радісно-компенсативним тонусом розважального - і духовного мистецтва, ємно представленого
концентністю музики К. Сен-Санса.
Ключові слова: культура Франції кінця ХІХ – початку ХХ століття; символізм – неосимволiзм ХХІ cт.; жанр фортепіанного концерту; стиль у музиці; популярне мистецтво.
Андросова Дария Владимировна, доктор искусствоведения, профессор Одесской национальной музыкальной
академии имени А.В.Неждановой
Культура Франции на сломе ХІХ и ХХ веков в формировании концепции фортепианных концертов К.СенСанса
Целью работы является осознание органики лирической концепции фортепианного концерта во французской культуре конца ХІХ – начала ХХ века, представленной фортепианными Концертами К.Сен-Санса, актуальное интонирование которых
определено «неосимволизмом» (по Е.Марковой) поставангарда последних десятилетий. Методологической основой работы
является интонационный подход школы Б.Асафьева в Украине. Базисное место занимает метод жанрово-стилевого сравнительного анализа, герменевтический метод, а также позиции исполнительского анализа, как это представлено в трудах
В.Медушевского, Е.Марковой, Д.Андросовой, а также в работах С.Скребкова и др. Научная новизна работы определена тем,
что впервые в музыкознаниии Украины соотносится интонационный строй прото-символизма, символизма и неосимволизма
начала ХХІ столетия в конкретике трактовки жанра концерта в творчестве К.Сен-Санса, впервые представлена органика связи
адраматических тенденций мышления Сен-Санса с прорелигиозным тонусом культуры символизма и его проявления в неосимволизме современности. Выводы. Произведения Сен-Санса составляет стилево-смысловую параллель к проявлению концертного жанра у русских, украинских композиторов, для которых типология концерта также исключала трагико-драматическое
наполнение, была устремлена к экстатически-радостному «перезвону» финала, черпая из атмосферы доверия к релоигиозной
экстатике, утвержденной символизмом. У Сен-Санса самостоятельное смысловое наполнение получают фактурные приемы,
образующие собственно тематические показатели, подводя к концепции «рассредоточенного тематизма» ХХ в. Качество игрового единства искусство-реальность постмодерна, в пост-поставангарде претворяется в пафосное преподнесение «жизненной
достоверности» в единстве с собственно художественным текстом. Соотвественно, в исполнительском репертуаре получила
особое признание музыка концертно-нарядная, соотносимая с радостно-компенсативным тонусом развлекательного - и духовного искусства, емко представленного концентностью музыки К.Сен-Санса.
Ключевые слова: культура Франции конца ХІХ – начала ХХ века; символизм – неосимволизм ХХІ cт.; жанр фортепианного концерта; стиль в музыке; популярное искусство.
Androsova Daria, Doctor of Study of Art, Professor of the Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music
Culture to France on demolition XIX and XX century in formation of the concepts to piano concerto of C.Sаint-Saëns
The purpose of the article is a realization of naturalness to lyrical concept of a piano concerto in French culture end XIX begin XX century, presented piano Concerto of C.Saint-Saѐns, actual intonation which is determined "nеоsymbolism" (on E.Markova) of
post-vanguard last decennial event. The methodology of the work is the intonation approach of the school B.Asafiev in Ukraine. The
base place occupies the method of the genre-style comparative analysis, hеrmеneutics method, as well as positions performance anal-
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ysis, as this is presented in works of V.Medushevskiy, E.Markova, as well as in work of S.Skrebkov and others. Scientific novelty of
the work is determined that that for the first time in musicology of Ukraine matches up the intonation formation is proto-symbolism,
symbolism and nеоsymbolism begin XXI centuries in concreteness of the interpretation of the genre of the concerto in creative activity
of C.Saint-Saѐns, is for the first time presented naturalness of relationship to аdrаmаtic trend of the thinking Saint-Saѐns with proreligious tone of the culture of the symbolism and his manifestations in nеоsymbolism of contemporaneity. Conclusions. Works of
C.Saint-Saѐns forms style-semantic parallel to the manifestation of the concert genre besides Russian, Ukrainian composer, for which
typology of the concerto also excluded the tragedian-dramatic filling, was directed to ecstatic-glad "ringing of bells" of the play-off, culling
from climate of confidence to religious ecstatic quality, confirmed by symbolism. Beside Saint-Saѐns independent sense filling get invoiced acceptance, forming strictly thematic factors, leading to concepts of "distracted themes" XX ct. Quality of playing unity art-reality
in post-modern, in post-posvanguard is carried out in pathos presenting "life validity" in unity with strictly artistic text. According, in performance repertoire, has got the special confession a music concert-natty, which correlate with joy-cоmpеnsаtion tone recreational - and
spiritual art, capacious presented concert type of the music C.Saint-Saѐns.
Key words: culture to France end XIX - begin XX century; symbolism - neo-symbolism XXI century; the genre of a piano
concerto; style in music; popular art.

Актуальність теми дослідження визначена наполегливим поворотом світової творчої ініціативи
до кельтско-слов'янського світу: на зміну пануванню у філософії й музиці німецької ініціативи прийшли інші національні лідери. Х.Ріман визначив XVII-XIX сторіччя періодом німецької музики [16] – і
очевидним є й провідне положення в зазначений часовий відрізок німецької філософської думки (від
Й.Кеплера до Г.Гегеля, від Л. Фейєрбаха й Ф.Ніцше). Великий учень Х.Рімана - Г.Адлер оголосив ХХ
сторіччя «століттям російської музики» [16, 901-906], чим позначив нового національного лідера в
професійній музиці на найближчі три сторіччя.
Розквіт французької філософії - картезіанство й енциклопедисти XVII-XVIII вв. - збігається зі
злеом впливу Ж.Люллі, Ф.Рамо, Ф.Куперена, що відсуваються на користь німецького реформаторства
Х.Глюка й фортепіанної експансії Віденської школи. Однак французький клавіризм-піанізм у другій
половині ХІХ століття був відроджений К. Сен-Сансом і К. Дебюссі, пролонгований у лідеруючу фігуру
російської музики О.Скрябіна. А до кінця ХХ століття «клавіризація» фортепіано, затверджена геніальним проривом Г.Гульда, виявила нове Відродження французької піаністичної гри, породивши інтерес і
до дослідження фортепіанно-концертної спадщини К.Сен-Санса (див.дисертацію А.Буреля [3] та ін.).
Однак у зазначеній дисертації й інших джерелах відсутнє співвіднесення виразного ладу Концертів
Сен-Санса з перевагами епохи зверхності символізму у французькій культурі, що важливо для теоретичної думки сьогоднішнього дня, породженої принципами «неосимволізму» [10, 99-134] початку ХХІ
століття.
Метою роботи є усвідомлення органіки ліричної концепції фортепіанного концерту у французькій культурі кінця ХІХ – початку ХХ століття, представленої фортепіанними Концертами К. СенСанса, актуальне інтонування яких визначено «неосимволізмом» (за О.Марковою) поставангарда
останніх десятиліть. Методологічною основою роботи є інтонаційний підхід школи Б.Асаф‘єва [2] в
Україні. Базисне місце займає метод жанрово-стильового порівняльного аналізу, герменевтический
метод, а також позиції виконавського аналізу, як це представлено в працях В.Медушевського [11],
О.Маркової [10], а також у роботах С.Скребкова [13] та ін.
Культура Франції кінця ХІХ – початку ХХ століття склала апогей визнання символізму – не
стільки як напрямку в мистецтві, скільки, словами А.Бєлого, як світорозуміння. Сама назва зазначеного явища культури й мистецтва орієнтована була на пам'ять про церковно-релігійний поворот – в опозицію того відмежування від церковності на користь театру в мистецтві й на користь раціоналістичної
філософії, що визначило європейське світорозуміння Нового часу. Супутні розквіту символізму інші
художні напрямки – веризм-натуралізм, протонеоклассицизм (тобто передуючий неокласицизму ХХ
століття шар принципових з'єднань класичних моделей і модерну імпресіонізму-символізму й ін.),
примітивізм та ін. – містили в тій або іншій формі відмежовування від раціоналістично-психологічної
обґрунтованості сюжету, виділяючи релігійно-містичні й підсвідомі імпульси людського поводженнямислення.
Романтичне ХІХ століття в музиці направлялося апеляціями до генія Л.Бетховена – найкрупніший французький композитор зазначеного сторіччя Г.Берліоз був переконаним послідовником Бетховена, відповідно, прихильником драматичного максималізму подачі антитез життя, що були критерієм соціальної правди поводження-дій і їхніх художніх проявів у мистецтві. Однак події Паризької
Комуни 1872 року, Національне примирення, що стало гаслом Третьої Республіки, породили нові рубежі й переваги й загальнобуттєвого, і саме мистецького порядку.
Силою життєвих обставин К. Сен-Санс склав за час свого життя, як і Бетховен, 5 фортепіанних
Концертів, серед яких виділяються популярністю в слухачів і виконавців Другий g-moll і П'ятий Es-dur.
Цей останній вибудуваний у тональності, що відзначила Третю Героїчну симфонію Бетховена - і сама
тональність знайшла героїчну символіку, підхоплену Р.Вагнером (тональність Рейну і героїчних тем
тетралогії «Кільце нібелунга»), Р.Шуманом (Третя Рейнська симфонія), вагнеріанцем А.Брукнером ( 4а Романтична симфонія) і т.п.
Однак Концерти для фортепіано з оркестром К. Сен-Санса створені були в період пожвавлення культурної пам'яті про самостійність французького піанізму, коли у творчості К.Дебюссі, молодшого
сучасника К. Сен-Санса, відроджені були принципи клавіризму піаністичного письма, у якому
своєрідно втілювалися специфічно французькі установки на «легкі» фортепіано епохи Реставрації, у
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яких, всупереч несамовито-романтичному беховеніанству, зберігалася моцартівська натхненногедоністична лінія європейського піанізму.
Тому у вигляді вихідної тези приймаємо опис значення музики К. Сен-Санса в тім вигляді її
академічного визнання, який зафіксовано в спеціальній літературі:
«У творах Сен-Санса панує світла поетична лірика, настрої радості, бадьорості, народжувані
експресивною динамікою руху, соковиті жанрові замальовки, умиротворена споглядальність, шляхетна патетика, стриманий драматизм. … Образи героїчного підйому, тривоги, сум'яття, туги –
відносно рідкі (курсив тут і далі Д.Андросової). За своєю природою мистецтво Сен-Санса об'єктивне,
логічне і ясне, інтелектуальний початок у ньому превалює над емоційним…»[12, 920].
Саме перевага німецько-драматичного підходу до музичних цінностей, що увійшла в академічне мистецтво ХХ сторіччя, довго диктувала усякого роду застереження щодо генія Сен-Санса, як
це зафіксовано в підручнику М.Друскіна:
«Питання національної визначеності й демократизму музики були гостро й вчасно поставлені
Сен-Сансом. Але розв‘язання цих питань і в теорії й на практиці, у творчості, відзначено в нього істотним протиріччям: поборник неупереджених художніх смаків, краси й гармонійності стилю як застави
доступності музики, Сен-Санс, прагнучи до ф о р м а л ь н о ї досконалості (виділено М.Друскіним Д.А), часом нехтував з м і с т о в н і с т ю. … Погоня за такою «химерою» («чистота стилю й досконалість форми» у висловленнях Сен-Санса) збіднювала сутність творчих шукань Сен-Санса» [6, 420].
І потім названий дослідник пояснює, що саме він вважав «збіднінням» і «недостатньою
змістовністю» музики великого композитора: «... нерідко у своїх творах він більше сковзав по поверхні
життєвих явищ, чим розкривав глибину їхніх протиріч» [6, 420].
Ясно, що цього роду критика здійснювалася з позицій соціал-реалізму, у яких не залишається
місця духовному гедонізму салонної традиції, вирощеної естетикою відсторонення від дрязг життя
заради наближення до досконалості духовного спілкування. Саме в рококо черпали натхнення усталені у другій половині ХІХ століття імпресіонізм і значною мірою символізм (див. групу Набі, наприклад) - К. Дебюссі недвозначно визначав свої наміри бути вірним ідеалам епохи А.Ватто, і саме даний
підхід визначив для нього органіку спілкування з собраттями по мистецтву в салоні С. Малларме.
К. Сен-Санс сформувався як творець паралельно до творчої фігури Клода Французького, як
шанобливо королівським титулом іменували автора «Пеллеаса» сучасники. Сен-Санс на початку своєї творчості повинен бути віднесений до шестидесятників, до покоління Ш.Гуно й Ж.Бізе, але
стилістично він тягнувся до зміцнілих до 1870-х - 1880-х років ліній протосимволістського, протонеокласичного мистецтва, що склали опорні точки його творчої концепції.
К. Сен-Санс може бути зрівняний зі своїм старшим і рано померлим сучасником Ш.Бодлером,
який визнаний був французькими символістами, що затвердилися у 1880-х - 1890-х роках, як свого
предтечі. Пошук ним Краси, минаючи драматично-трагічні гримаси життя, віддаляв його від шестидесятників (Г.Флобер, А.Доде), з якими він за життєвою хронологією безпосередньо співвідносився.
І вищезгаданий М.Друскін наводить слова Сен-Санса, у яких він протиставляє себе Ж.Бізе, але аж ніяк не в осуд собі, як це виходить з вищенаведеного коментарю музичного дослідника: «Ми
переслідували різні цілі - він (Ж.Бізе - Д.А.) шукав насамперед пристрасть і життя, а я ганявся за химерою чистоти стилю й досконалістю форм» [ 6, 420].
Шлях К. Сен-Санса є співвідносним з долею П.Чайковського, що, будучи старшим від
М.Римського-Корсакова й майже однолітком М.Мусоргського, не «уписувався» у купкистський «шестидесятницький прорив», тяжіючи по вихованню й переконанню до релігійності й салонності, від яких
активно відмежовувалися прихильники М.Балакірєва. Тому, незважаючи на своє деяке старшинство
стосовно стовпів Могутньої купки, і самим собою, і істориками музики П.Чайковський прилучений до
«покоління 1870-х», у якому спостерігалося відмежування від народницького максималізму купкистів.
Хоча солідаризація з «патріархальною Москвою» не перешкодила Московській композиторській школі
вибудувати Московський модерн в 1880-ті, тобто на десяток років випередивши Петербурзьку модерністську концепцію.
К. Сен-Санс, співвідносячи Ж.Бізе зі своїми устремліннями, чітко вказував на реалістичний
проверистський стрій мислення геніального автора «Кармен», тоді як свою музу пов'язував з «чистою
формою», тобто з духовною-одухотвореною суттю музики, зміст якої далекий від життєвого роїння й
тим більше притстрастей. Одержимість пошуком «правди життя» у музиці, що відрізняла в різних
стилістичних вимірах купкистів і Ж. Бізе, склала ту утопічну галузь музичної творчості й особливо музичного театру, що кликала до відмови від музичної органіки «правильних форм», що диктувалися не
логікою життя, але подоланням її протиріч на користь Краси Вічного.
В епоху символізму, повнота розвороту якого охоплює 1880-ті - 1910-ті роки й відкидається
ураганом соціальних потрясінь катастрофічного для багатьох країн завершення Першої світової війни
й шквалу соціальних революцій від Росії до Мексики, є часом піднесення й ствердження мистецтва
Сен-Санса.
І якщо 1918 р. став фатальним для благополучного й обласканого увагою К.Дебюссі, що не міг
прийняти зміну розумових орієнтирів, виставлених подіями 1917 - 1918 р., то К. Сен-Санс на три роки
пізніше, але також іде з життя, бачачи вихід наступного покоління, «залізної», «нової молоді» 1920-х,
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що висунула Шістку й ін. Відповідно, у ХХ столітті увага до мистецтва Сен-Санса синхронно піднімалася в етапи пожвавлення неосимволістських тяжінь і проявів неорококо. Останнє навіть у вигляді моди одягу затвердилося в післявоєнному світі у вигляді концепції «Нью лук» К.Діора, і, крім цього стимулу, розвинене було епохою тінейджерів, що своєрідно переламали інфантиліистські ознаки стилю
поводження й мислення епохи маркізи де Помпадур (про це спеціально в роботі К.Дубровіної [7]).
В епоху поставангарду, тобто від 1970-х років, коли явно, за спостереженням О.Маркової, перемагає у світі концепція неосимволізму [10, 99-134], музика К. Сен-Санса стає усе більш затребуваною, досягаючи певного апогею в останні десятиліття. Перемога французького піаніста Л.Дегарба на
конкурсі П.Чайковського в 2010-ті знову висунула значимість французького піаністичного стилю, що
створений множинними творами для фортепіано К. Сен-Санса.
К. Сен-Санс був контактний з Ф. Лістом (також як покровительством Ліста користувався великий сучасник і співвітчизник Сен-Санса С.Франк), він сприяв знайомству французької публіки із творами купкистів, Чайковського. Однак він ретельно захищав своє бачення сенсу музики, що формулював як «чистоту стилю» і «досконалість форми» (див. вище). А за цим стояло уявлення про
контактність зі сторонами життя, у яких очевидні риси досконалості й прилучення до чистоти стильового вираження.
Духовні підстави зазначеної їм «чистоти стилю» виявляються в численних звертаннях до церковних тем у вокальних творах, а серед оперних творів, як відомо, особливу значимість має написана на біблійний сюжет «Самсон і Даліла», над якою він працював майже 10 років (1867-1877).
Відповідно, жанрова перевага Сен-Санса – це концертні типології у всій розмаїтості їхнього
прояву. І з 19 позицій вищих досягнень у симфонічному жанрі 13 представляють або жанр концерту
безпосередньо, або сполучений з концертністю тип будови («Африка», фантазія для фортепіано з оркестром ор. 89, 1891, Алегро аппасіонато для віолончелі з оркестром ор. 43 1875 та ін.). У числі
названих концертних творів – п'ять (як у Бетховена) Концертів для фортепіано й оркестру, з яких і
публікою, і дослідниками завжди виділяється Другий концерт g-moll, у якому очевидні ознаки стильової
еклектики просимволістського характеру, а також очевидна ставка на клавірну «легкість» у донесенні
фінального «радісного дзвоніння».
Зазначена якість концентрації святковості й ігрового блиску у фіналі становить безпосередню
паралель до славильно-дзвінних фіналів С.Рахманінова, для якого школа М.Звєрєва, вибудувана на
підставах салонного піанізму Дж.Фільда й О.Дюбюка, створюваа стильову контактність із французькою
піаністичною школою. У Звєрєва ж виховувався О.Скрябін, що представив повноту переломлення салонності, сприйнятої російським піанізмом із французьких джерел салонного аристократизму.
До концертного жанру, безумовно, відноситься знаменита «зоологічна» фантазія «Карнавал
тварин», у якому «фестивальний» тонус викладу цієї програмної сюїти безпосередньо пов'язаний із
принципом concerto grosso - для двох фортепіано, 2-х скрипок, альта, віолончелі, контрабаса (тобто
струнного квартету), флейти, фісгармонії, ксилофону й челести.
У ґрунтовній роботі А.Буреля [4], присвяченої інструментальному концерту Франції другої половини ХІХ століття, представлений значний список фортепіанних концертів (понад 40), складених
провідними композиторами Франції з 1850 по 1905 р., у тому числі це твори Е.Прюдана, Е.Лало,
А.Герца, Т.Дюбуа, Б. Годара, Т. П‘єрне, А.Літольфа, Ш.Гуно, Ж. Массне, Е. Вроблескі й багатьох інших
авторів, що склали славу Франції розглянутого періоду. Концерти К. Сен-Санса виявилися частиною
могутнього потоку творчості національної композиторської школи, у якій усвідомлення свого шляху як
стильово-жанрової особості вибору засобів виразності й концепції піанізму утворило відмітну ознаку,
що протистояла іншим національним внескам Європи й світу в зазначені типологічні позиції.
Відповідно, творчість К. Сен-Санса хронологією й стильовими перевагами пов'язана із протосимволістськими й протонеокласичними тенденціями, які супутні підйому символістського, а згодом
неосимволістського мистецтва граней XIX-XX і XX-XXI ст., відрізняючись салонним естетизмом і одухотвореним шануванням національних традицій і французького артистизму насамперед. Більшість зі
створених їм симфонічних творів відносяться або до жанру концерту безпосередньо, або є такими за
суттю виразності й інструментального складу, що представляє композицію.
Духовна тематика творів Сен-Санса сполучається з інтресом до дитячої теми, що співвідносна
із традиціями інфантильності в мистецтві рококо, яке одержало продовження в неорококо ХХ століття
й затвердилося в якості однієї із впливових ліній у творчості початку ХХІ cт.
Підсумком цих описів стає усвідомлення протонеокласицистських складових стильової виразності музики Сен-Санса, що найбільш наочно реалізується в трактуванні фортепіано – явно солідаризуючись з «флейтово-стаккатною» звучністю «легких» фортепіано салонного типу. Так виявляється
символістський нахил стильових виборів фіналів Концертів Сен-Санса, показових для атмосфери
символізму, що оточувала творчу діяльність Сен-Санса і, природно, прокладає шлях до аудиторії
сучасності, яка пройшла через неосимволістський стрій поставангарду.
Російські композитори П. Чайковський, С. Рахманінов, інші були глибоко зв'язані із церковними
традиціями в мистецтві – і це виявилося в особливому обминанні, за спостереженнями А. Альшванга,
драматизму-трагізму в концертному жанрі у Чайковського [1, 271]. Щодо музики Концертів С. Рахманінова, на прикладі аналізу Третього фортепіанного концерту, здійснене наступне узагальнення
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Цян Чена: «Строга варіантність тем у їх похідності від ‗мотиву кільця‘, що має високу символіку Божественного всеохоплення, підкріплювана архітектонічними ‗колами‘ рондальних структур, які виявляються у всіх частинах циклу (відповідно до старовинного підходу з ‗варіаціями на структуру‘ у будові
цілого), - вказує на ‗подолання‘ сонатної діалогічності класичних форм на користь надіндивідуальної
монологичності старовинних форм і в наближенні до серійних установок техніки композиції ХХ
століття» [14, 47].
Безпосередньо драматургічно аналогічними виявляються до творів Чайковського й Рахманінова – Концерти О. Скрябіна й О. Глазунова, становлячи осередок ліризму в їх симфонічнійінструментальній творчості.
Ван Силін у своїй роботі, присвяченій фортепіанному Концерту О. Скрябіна, відзначила:
«М. Римський-Корсаков ‗російське православне дзвоніння‘ один раз назвав ‗танечною церковною інструментальною музикою‘ …, уживаючи термін ‗інструментальна музика‘ у сполученні з понятим
церковності й указуючи тим самим на виразний потенціал сакрального інструменталізму в рамках
православної церковної культури, строго вокально-хорової. Даний підхід дозволяє усвідомити генезу
дзвонності у творчості Скрябіна, категорично несхожої з переломленням цієї останньої від Глінки до
Рахманінова в прояві ‗матеріальної могутності‘ важких російських дзвонів, але проте російської за
своїми джерелами і пов'язаної з ‗дзвонінням‘ святкового екстазу Богославлення. Дана обставина
надзвичайно цінна у виконавсько-інтерпретаційному аспекті, оскільки націлює – на росіянку дзхвонність поза-рахманінівського змісту» [5, 47].
Що стосується Фортепіанних концертів Глазунова, а також написаннях цим автором Концертів
для інших інструментів, то лірико-епічний склад його симфонізму в цілому орієнтував на «уникнення
драматизму» - і тим більш це стосується концертного жанру.
Цей шлях російських композиторів, що визначили повернення концертного жанру до його духовних джерел, мало своєрідне продовження в ХХ столітті, у тому числі в умовах радянського мистецтва, що відмежовувалося від церкви, але свято шанувало наступність від традицій російської класики. Концертний жанр зайняв почесне місце у творчості найбільших композиторів-симфоністів,
насамперед у Д. Шостаковича, який усвідомлював свій зв'язок зі спадщиною П. Чайковського.
І подібне наповнення світлом і епікою спостерігаємо у французьких сучасників Чайковського –
С. Франка, Ж. Бізе. Тому що для старохристиянської традиції – а це відродження церковної старовини
у Франції сконцентрувалося в діяльності В.д‘Енді,- ігровий початок зосереджувався в дзвоні святковомаестозного характеру. Безсумнівна участь музики К. Сен-Санса і його сучасників у становленні
російського й українського концертного репертуару – у спрямованості до духовних його джерел і в контакті з жанрами дитячої музики.
В українській музиці різні автори тяжіли до концертної жанрової сфери, віддаючи перевагу
національно-вираженій ідеї балади у вигляді думки – шумки. Думки визначили головне в спадщині
Мішеля (Михайла Адамовича) Завадського, українського композитора й піаніста [8, 421-422], головною продукцією якого стали Шумки й Думки (порівняємо з назвою « Думка-Шумка» Другої рапсодії
Н. Лисенка).
Концертні Рапсодії М.Лисенка блискуче підхопили й продовжили українську концертність, виявляючи пролонгації концертного стилю композитора-піаніста. Однак концерт як такий Лисенком не
був написаний – це здійснилося в ХХ столітті, стараннями блискучого, також піаніста й композитора,
В. Косенка, що створив свій Концерт, похідний від органіки шопенівських коренів його мистецтва, пронизаного галлисизмами, визначених кревними й фактично-біографічними контактами великого
слов'янського композитора із Францією.
Творчість К. Сен-Санса звернена до національних джерел французького, відмінного від італонімецьких принципів, піанізму, у якому салонна натхненність і висока простота вираження утворили
базу артистично-радісного емоційного тонусу вираження в мистецтві. Відповідно, симфонічна
творчість цього майстра концентрується в концертному жанровому прояві, а п'ять фортепианных Концертів виявляють деяку эмблематичну якість спадщини великого музиканта. Вибудувана життєвими
обставинами числова паралель до Концертів Л.Бетховена явно усвідомлювалася композитором написаний в 1890-ті роки П'ятий концерт більш ніж за двадцять років відділений від останнього року
життєвого шляху й творчості Майстра.
Подібний творчий розклад вказує на усвідомлення композитором паралелізму й, одночасно,
протилежності ідеї свого шляху життєвій позиції Віденського генія. Сен-Санс, підкоряючись національному принципу свого дару й духу часу, що на сторіччя відсувало його прояв у жанрі фортепіанного
концерту від зробленого великим попередником, затвердив концерт-облігато, значимий для романтиків у вимірах театральної діалогізації.
У другій половині ХІХ століття виявилася тенденція, яку підхопив і оригінально втілив К. СенСанс: відновлення рис барочного, синкретично оркестрально-концертного прояву, у якому діалогічні
співвіднесення соліст-оркестр «поглинаються» надіндивідуальним монологічним проповідництвом Радості. Корінь цього жанрового типу - у духовній музиці, у її простоті й високій радістності-веселості вираження, зверненого до моторики жанрових зіставлень, що черпають у барочній же сюїті-сонаті,
найбільш природно нероздільних в ordre п'єс рококо.
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Наукова новизна роботи визначена тим, що вперше в музикознавстві України співвідноситься
інтонаційний стрій прото-символізму, символізму й неосимволізму початку ХХІ сторіччя в конкретиці
трактування жанру концерту у творчості К. Сен-Санса, уперше представлена органіка зв'язку адраматичених тенденцій мислення Сен-Санса із прорелігійним тонусом культури символізму і його прояву в
неосимволізмі сучасності.
Висновки. Твори Сен-Санса становлять стильово-значеннєву паралель до прояву концертного
жанру у російських, українських композиторів, для яких типологія концерту також виключала трагікодраматичне наповнення, була спрямована до екстатично-радісного «передзвону» фіналу, черпаючи з
атмосфери довіри до релігійної екстатики, затвердженої символізмом. У Сен-Санса самостійне значеннєве наповнення одержують фактурні прийоми, що утворюють саме тематичні показники, підводячи до концепції «розсередженого тематизму» ХХ ст. Якість ігрової єдності мистецтво-реальність постмодерну у пост-поставангарді перетворюється в пафосне піднесення «життєвої вірогідності» у зв‘язку
із саме художнім текстом. Відповідно, у виконавському репертуарі одержала особливе визнання музика концертно-ошатна, що співвідноситься з радісно-компенсативним тонусом розважального і духовного мистецтва, ємно представленого концентністю музики К. Сен-Санса.
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ТАНЕЦЬ У КУЛЬТУРІ: АНТРОПОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ УКРАЇНСЬКОГО
НАРОДНОГО ТАНЦЮ В ПОЛЬСЬКОМУ ПИСЬМЕНСТВІ ХІХ СТОЛІТТЯ
Метою дослідження є вивчення антропологічного контексту українського народного танцю в польському письменстві
ХІХ століття, зумовлений необхідністю підкреслити роль і різноманітні функції танцю в житті людини і суспільства. Методологія
дослідження базується на застосуванні методів аналізу, синтезу, порівняння й узагальнення, що дало можливість розкрити розуміння українського танцю польськими дослідниками та показати його культурний зміст і звʼязок з іншими аспектами культури.
Наукова новизна полягає в тому, що вперше представлено трактування українського народного танцю представниками іншої
(польської) культури та підкреслено влучність багатьох спостережень, важливих для висвітлення антропології танцю. До аналізу
залучено міркування кількох видатних зарубіжних антропологів танцю. Висновок. Танець також є захопливим обʼєктом досліджень, як література, музика, мистецтво, кінематограф. Він має кілька визначних характеристик, серед яких найважливіша –
одномоментне розміщення в просторі та часі, невловимість, складність його запису й опису. Український народний танець
завжди відігравав інтегруючу, магічну, рекреаційну, психологічну роль у житті суспільства, яку намагалися зафіксувати польські
етнографи і митці слова ХІХ століття. Антропологічний контекст вивчення танцю допомагає розкрити його звʼязок з іншими культурними явищами, такими як бенкет, забава, змагання, війна, смерть.
Ключові слова: танець; антропологія танцю; український народний танець; танець як забава; танець як змагання.
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Танец в культуре: антропологический контекст украинского народного танца в польской письменности ХІХ
столетия
Целью исследования является изучение антропологического контекста украинского народного танца в польской
письменности ХІХ века, обусловленное необходимостью подчеркнуть роль и различные функции танца в жизни человека и
общества. Методология исследования базируется на использовании методов анализа, синтеза, сравнения и обобщения, что
дало возможность раскрыть понимание украинского танца польскими исследователями и показать его культурное содержание,
а также связь с другими аспектами культуры. Научная новизна заключается в том, что впервые представлена трактовка украинского народного танца представителями иной (польской) культуры и подчеркнута точность многих наблюдений, важных для
освещения антропологии танца. В анализе использованы рассуждения нескольких известных зарубежных антропологов танца.
Вывод. Танец является таким же захватывающим объектом исследований, как литература, музыка, искусство, кинематограф.
Он имеет несколько основных характеристик, самая важная среди которых – одномоментная расположенность во времени и
пространстве, неуловимость, сложность в записи и описании. Украинский народный танец всегда играл интегрирующую, магическую, рекреационную, психологическую роль в жизни общества, которую старались зафиксировать польские этнографы и
художники слова ХІХ века. Антропологический контекст изучения танца помогает раскрыть его связь с другими культурными
явлениями, такими как пиршество, игра, состязания, война, смерть.
Ключевые слова: танец; антропология танца; украинский народный танец; танец как игра; танец как состязание.
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Dance in culture: the anthropological context of Ukrainian folk dance in the Polish literature of the nineteenth century
Purpose of the article is to study the anthropological context of Ukrainian folk dance in the Polish literature of the nineteenth
century, due to the need to emphasize the role and diverse functions of dance in the life of man and society. A methodology of the
research based on the application of methods of analysis, synthesis, comparison, and generalization, which gave an opportunity to reveal the understanding of Ukrainian dance by Polish researchers and to show its cultural content and connection with other aspects of
culture. Scientific novelty lies on the fact that the interpretation of Ukrainian folk dance by representatives of another (Polish) culture is
presented for the first time, and the accentuate of many observations important to the dance anthropology is highlighted. The analysis
involves considerations of several outstanding foreign dance anthropologists. Conclusion. Dance is just as fascinating object of research as literature, music, art, film. It has several distinguishing features, among which the most important - one-time location in space
and time, elusiveness, complexity in the record and description. Ukrainian folk dance has always played an integrative, magical, recreational, psychological role in the life of society, which the Polish ethnographers and artists of the XIX century tried to fix. The anthropological context of dance study helps to reveal its connection with other cultural phenomena, such as feast, fun, competition, war, death.
Key words: dance; dance anthropology; Ukrainian folk dance; dance like fun; dance as a competition.

Актуальність теми дослідження. Історики культури стверджують, що танець, який зʼявився на
початку історії людства та мав магічний і містичний характер, належить до примарних компонентів
культури. Проте, здається, не лише ці чинники вплинули на його живучість і популярність. Танець захоплював і захоплює глядачів, адже його зміст важко описати, вловити, а можна пізнати лише
інтуїтивно. Цей вид мистецтва, оприявлений у часі і просторі, існує лише в момент його виконання, а
поза таким неповторним і одномоментним виявом може бути описаний лише на основі реконструкції
окремих рухів, водночас позбавлених відчуттів і настрою, які його супроводжували. Танець пройшов
довгу дорогу від обрядових і магічних дій до дій, що вивільнюють емоційні переживання. Як зазначав
антрополог Родерік Ланге, «у мистецтві танцю внутрішні переживання людини знаходять вираз безпосередньо через його власне тіло, яке є єдиним важливим інструментом у танці. Танцюрист виражає
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216

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 1’2019
концепції, що зʼявляються в його голові, через рухи свого тіла. Ця подвійна роль танцюриста як творця
та водночас інструменту для висловлення творчої думки унікальна в мистецтві. Заглиблення в переживання і духовні відчуття при використанні уяви і творчої думки в танці дає людині можливість сягнути вершин своєї людяності при одночасному використанні тіла, належного до біологічного світу, не
гамуючи його потреб, а заспокоюючи їх, інтегрально їх врівноважуючи» [1, 81-82].
Тож танець поєднує в собі тілесну та духовну сфери, дає змогу людині почуватися біологічною
істотою, водночас одухотвореною, спраглою добра, гармонії та краси. У такому контексті танець виявляє загальнолюдські, понадчасові риси, наголошує на поєднанні особистості з природою та суспільною групою, поєднує в собі індивідуальне та колективне, а навіть більше: «Метою танцю й усіх мистецтв, які з нього виводяться або які його супроводжують, зокрема пісень, скульптури, поезії, є
приборкання надприродної життєвої сили, яка зʼявляється внаслідок ритмізованих зусиль групи. Танець, як і маска, конденсує енергію: треба зосередити розсіяні сили природи, сили спільноти живих і
померлих, створити міцніші і пружніші форми дійсності й енергії» [2, 89]. Гадаємо, вивчення танцю в
антропологічному контексті є, безперечно, актуальним.
Стан наукової розробки проблеми. Спроби втілити у слові стихію танцю, зробити її елементом
словесної художньої матерії здійснювалися не один раз. Експресивність танцю дає можливість виокремити його як літературну тему чи мотив, як засіб літературного висловлення та як форму, відображену в синтаксичній площині тексту. Проте поза увагою вітчизняних культурологів і літературознавців
залишається культурний зміст танцю, образ якого дає письменство. Метою цього дослідження є вивчення антропологічного контексту українського народного танцю в польському письменстві ХІХ
століття, зумовлене необхідністю показати роль і різноманітні функції танцю в житті людини і суспільства. Такий ракурс відкриває певні імагологічні перспективи в трактуванні польсько-українських
взаємин.
Виклад основного матеріалу. Спроби опису українського народного танцю здійснювалися ще у
ХІХ столітті не лише етнографами (хоча ними також), а насамперед художниками слова, згадати хоча
б Івана Котляревського та його спроби зафіксувати стихію народного танцю, його елементи, назви
рухів та настрій в «Енеїді» [див. 3]. Цікаво, що оригінальність українського народного танцю приваблювала представників культури інших народів із так званого культурного пограниччя, зокрема польсько-українського [див. 4]. Польські етнографи та письменники глибоко переймалися атмосферою
українських свят і забав, неодмінним елементом яких були танці, вивчали та занотовували назви основних рухів та, що найважливіше, влучно вхопили і відтворили їхній культурний та ментальний зміст.
Міхал Чайковський, Антоній Марцінковський, Павлін Свенцицький та інші належать до групи творців
пограниччя, які народились на українських землях (Київщина, Поділля, Волинь), вважали їх рідними,
виховувалися в атмосфері багатокультурності, а у своїй творчості поєднували культурно відмінні компоненти, створюючи тексти з різним ступенем їх контамінації, що відображають помежівний світ через
тему та хронотоп [див. 5]. Ці митці чудово розуміли, наскільки важливу роль відігравав танець у житті
української спільноти, зокрема через звʼязок із музикою, співом – невідʼємними елементами української культури. Як слушно твердив згаданий Р. Ланге, «у примарних умовах виконання танців тісно
повʼязане з музичною практикою певної групи» [1, 140].
Такому твердженню сучасного антрополога передували дещо наївні міркування польського
знавця традицій та звичаїв українського народу Антонія Марцінковського (1823–1880) в етнографічній
праці «Український народ» (1857), якому згадка про танець дала можливість увічнити назви українських народних інструментів (ліра, бандура, сопілка, скрипка) та нагоди, за яких український народ культурно інтегрувався (свято, літній вечір, ярмарок тощо): «Спів і танець характеризують український
народ як особливо охочий до веселощів; напої, пісня і танці у всьому словʼянському світі в житті народу відіграють особливу роль. (...) цвіт танцю – шаленого, пристрасного, палкого – напевно, виріс в
Україні та розвинувся в козаку, у тропаку, у присюдах, гопаку, чеберячках, дрібушечках тощо» (курсив авторський – М.Б.) [6, ІІ, 170]. Варто звернути увагу, що жоден із письменників пограниччя під час
опису українських танців не вигадав нової назви, а також ні разу не вжив неіснуючих назв танцювальних рухів, що підтверджують сучасні праці з теорії народного танцю [див. 7].
У згаданій праці, яка містить багато міркувань культурологічного характеру, А. Марцінковський
зʼясовував зокрема генезу танцю та його істоту. Згідно з власним методологічним принципом він намагався пояснити явища українського культурного життя шляхом зіставлення та порівняння їх з аналогічними античними або давніми словʼянськими явищами, часто (хоча не завжди) відзначаючись непоганою науковою інтуїцією. Про танець він писав так: «Уже Лукіан (De salt. C. VII) говорив, що танець
виник із появою ідеї космосу; ця думка з‘явилась із роздумів про те, що все земне рухається певним
чином; це стосується не лише руху світів (небесних тіл), приливів і відливів моря, а й серцебиття людей і тварин. Шум у затулених вухах, пульсування в індусів вважалося первинним тоном, ритмом колообігу небесних сфер. Танець був містичною ідеєю всіх народів. (...) Коло гармонії (Ормос) було
першою формою танцю. Спочатку воно означало зодіак; під назвою Ормос знаходимо релігійний танець у Лакедемоні, який виконували хлопці та дівчата – два елементи життя, активний і пасивний; його мали виконувати під час свята Герміони. Дедал винайшов танець для Аріадни (яро – весна), що
була тією ж постаттю, що й Венера. Танок вигадав Тезей, що (...) втілював сонячний рік. ... Танці у
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словʼян були присвячені Венері, гармонії (Дідо-Ладо); танцюючи, учасники плескали в долоні, приспівуючи: Ой, Дід-Ладо!» (курсив авторський. – М.Б.) [6, І, 67-68].
Сцени, які репрезентують український танець у текстах аналізованого пограниччя, найчастіше
мають дескрипційний характер та влучно показують деякі риси національного характеру українців,
певні звичаї, як, наприклад, у «Сватанні запорожця» (1838) Міхала Чайковського (1804–1886): «Молодь оточила скрипаля і цимбаліста, що всілися на призьбі, а свати обносили бутилі з горілкою і медом, пригощали гостей і жартами приправляли напій. Вдарили скрипки, задзвеніли цимбали. Остап
взявся лівою рукою попід бік, правою за хустку, другий кінець якої тримала Маруся, і пустився першою
парою танцювати гусачка. Почепивши шапку набакир, він то підкрутив вуса, то тупнув ногою, то просунувся по землі, підскочив до танцівниці, викрутився і назад відскочив. За ним хлопці й дівчата йшли
парами. Довгий ряд вився, як вуж, головою закручував, боком S вигинав, хвостом закидав і далі крутився подвірʼям; стали пари перед музикою і втнули тропака, стали перед старшими – вклонилися
низько і далі пішли. Після гусачка козака почали, у ряд стали дівчата, опустили очі додолу, почервоніли, як ягоди, та всміхнулися – у ряд стали хлопці, чуприни закинули і гордо в очі глянули, тупнули
ногами, аж земля затряслася; хлопці у присюдах, дівчата голубцями підскочили одні до одних, зіткнулися, майже поцілувалися і назад відскочили – стали, затупотіли тропака, у танці та, підстрибуючи,
підскочили одні до одних, торкнулися руками, злегка волоссям і назад втекли. Хором завели пісню
хлопці, хором їм відповіли дівчата, замовчала скрипка, тільки цимбали глухо підігравали; гримнула
музика – скочили танцювати, стихла – зазвучали піснею, і так гуляли, аж піт лився...» [8, 19-20].
Процитований фрагмент репрезентує насамперед найважливіші рухи українських народних
танців та їхні назви: гусачок, тропак (вибиванець), присюди (присядка), – показує стихійний характер
танцю, що, звичайно, має певні правила, проте поступається перед енергією кожного танцюриста. Погляди, жести, наближення один до одного і віддалення змушують рухатися повітря і землю, всі сили
природи, що підіграють танцюристам. Вони показують і зацікавлення протилежною статтю, і свою
фізичну красу, і силу, і пошану до старших, водночас намагаючись зберегти панівні принципи моральності: дівчата червоніють, опускають очі додолу, хлопці дозволяють собі лише встановлені, хоч і неписані, наближення і дотики. Український танець відзначається всеохопленням: пари, що танцюють, заповнюють широкий простір, звиваються, як плазуни, замикають або відкривають коло, вивільнюючи
потужну енергію. Автор також зазначив, що танець і гуляння – це невідʼємні елементи суспільного
життя українців. Вважаючи український народ первісним, ритм життя якого не зіпсований набутками
цивілізації, М. Чайковський ствердив (щоправда, не досить прихильно), що співи, бенкетування є характерною рисою примітивних народів, які не переймаються власною долею в історії людства [8, 62]. З
іншого боку, він цілковито приймав і підкреслював мудрість українців, які живуть танцем і розуміють
його інтегральну роль у житті суспільства, адже слушно сказано, що «...організація групи в танці може
стати потужним чинником у зміцненні суспільних звʼязків. Людська група почувається сильнішою, коли
ідейно обʼєднана» [1, 113-114].
Згадані в тексті М. Чайковського елементи – рухи, жести, погляди, розміщення в просторі,
взаємодія статей – свідчать про культурну і національну своєрідність українського танцю. На такі аспекти часто звертали увагу сучасні антропологи танцю, зокрема Джудіт Ханна, яка визначала танець
як вид людської поведінки, що складається з низки спеціальних, ритмічних та модельованих культурними чинниками невербальних рухів, відмінних від звичайних дій та позначених естетичною цінністю
[9, 19].
Опис танцю гусачка, який навів М. Чайковський, нагадує танцювальний малюнок кривого
танцю; він належить до найстаршого виду народного танцювального мистецтва – хороводів, виконання яких колись було повʼязане з ритуальними діями, традиційним привітанням весни (весняний цикл
танців), святкуванням літа (купальський цикл) тощо [див. 7]. Другий зі згаданих письменником танців –
козак (козачок) – докладно описав А. Марцінковський у праці «Український народ». Варто наголосити,
що цей польський етнограф одним із перших дослідників подав опис деяких українських танців, вживаючи правильну танцювальну термінологію: у нього бачимо назви найважливіших рухів – голубці,
щупаки, присюди; вказівку про індивідуальність чи колективність танцю. Він розгледів майстерність
танцюристів, що виконують козака: «дрібненько завзято перебирати ногами, бити тропака так голосно,
щоб аж земля дудніла, витинати голубці, щупаком підстрибувати вгору і знову при самій землі витанцьовувати присюди, приспівуючи, присвистуючи і кричачи на все горло» або «чим дрібніше танцює
жінка, тим кращою танцівницею вважається». Танцюрист повністю віддається танцювальній стихії,
танець поглинає його, панує над тілом і розумом: «Козак танцює не лише ногами, а й всім тілом – руками, ногами, головою, а навіть оселедцем: усе рухається, все танцює, все радіє, бажання веселощів
видніється в його очах, в його вустах та в русі вусів» [6, ІІ, 176]. У наведених цитатах помітне поєднання кількох основних функцій танцю в суспільствах, про які пишуть культурологи, – розважальної, рекреаційної, ритуальної, психологічної (вивільнення енергії та напруження), естетичної, ціннісної, а
навіть нормалізації суспільних принципів і моралі [див.: 10].
Танець у народній традиції повʼязаний із споживанням алкогольних напоїв. Пиття стає елементом танцю, видом забави, що переростає в небезпечні ігри на межі життя і смерті. А. Марцінковський
описав таку забаву у вигляді танцю чеберячка, який починається від випитої чарки горілки, що
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піднімається з підлоги губами із закладеними назад руками в центрі хороводу, а закінчується розкладанням вогнища посеред хати, танцями навколо і стрибками через нього [6, ІІ, 176-177].
В українській народній традиції танець часто повʼязується із суперництвом і конкуренцією. Достатньо нагадати, що деякі види танцю зʼявилися на ґрунті змагання: гопак давніше виконувався лише
чоловіками, які боролися за першість, показуючи силу, спритність і мужність, виконуючи технічно
складні рухи за принципом «хто кого перетанцює», переборе. Відомий антрополог танцю Гертруда
Курат перераховувала «воєнну пантоміму», тобто створення ситуації змагання, війни, у низці обставин, коли танець відіграє ключову роль у житті людини [11]. Такий характер, зокрема, мали танці козацтва. Традиція козацького гуляння була повʼязана з питтям понад міру, грою на бандурі, танцями до
нестями та різного роду пустощами і вибриками. Козацький ексцентризм, зокрема танцювальний,
відобразився в різноманітних польських художніх текстах, згадати хоча б «Степові оповідання» (1871)
Павлина Свенцицького (1841–1876). Традиція гуляння і танців поєднувалася в житті козака з традицією прощання зі світом мирським. З прощальною церемонією, освяченою танцями (тут знову згадується Г. Курат, яка вважає смерть однією з обставин танцювальної ситуації [11]), повʼязувався також
плач, що свідчив про надходження смерті: «Козаки напідпитку пʼють, танцюють і плачуть, бо це не
весілля, а поминки: вмирає хоробрий козак, вмирає спокутник за давні гріхи – вмирає старий січовик!..
Це весілля лише назовні, там від танцю віє труною та через окрики пробивається сумна жалість...»
[12, 71]. Передсмертний танець стає свого роду жартом зі смертю, якої боїться кожна жива істота, що
свідчить про непривʼязаність правдивого козака до земного світу, його благ, погорду до багатства й
достатку.
Цікаво наголосити, що танець, спів, бенкет порівнювався в народній традиції з військовими
діями. Багатолітній досвід потерпання українського народу від військових нападів, битв, сутичок, записаний у скарбниці історичної памʼяті народу – думах, піснях, переказах, легендах, відобразився у
порівнянні змісту мирних справ зі справами воєнними. Козацтва трактувало похід як свого роду забаву, що звільнювала їх від буденності, тому битва ставала танцем, брязкіт зброї і свист куль – музикою,
а кров – вином, без якого не обходиться жоден бенкет [12, 72].
Висновки. Танець віддавна був обʼєктом антропологічних студій. Дослідники намагалися
відобразити його істоту, розміщення в часопросторі, дати визначення та вказати функції. Не викликає
сумнівів факт, що танець надзвичайно важливий для людини – людина танцює у кожний важливий
для себе момент життя. Танець був однією з перших форм експресії, знаряддям, за допомогою якого
людина віддавна намагалася охопити та усвідомити навколишній світ. Танець та його культурний
зміст знаходив відображення також у літературних текстах на рівні опису, алегорії, метафори, ритмомелодійних чинників сучасної поезії. Неповторність українського народного танцю ще у ХІХ столітті
захоплювала кожного, хто до нього «причастився», зокрема польських етнографів, фольклористів,
письменників і публіцистів. Етнографічні, фольклористичні та художні тексти польсько-українського
пограниччя середини ХІХ століття і зараз містять важливі для українства описи українських танців,
назви рухів і фігур, а що найголовніше, фіксують елементи майстерності танцюристів, передають атмосферу народного танцю, семантику танцювальних ситуацій (танець-залицяння, танець-змагання,
танець-битва, танець-бенкет, танець-смерть тощо), стверджують його магічну, ритуальну та психологічну роль.
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ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ
СУЧАСНОЇ НАУКИ ПРО МИСТЕЦТВО
Мета роботи полягає у введенні до сучасного українського культурологічного дискурсу поняття «прикладне мистецтвознавство», опис його мети, завдань, окреслення сфери його застосування. Методологія дослідження являє собою сукупність методів, а саме: аналіз, синтез, індукція, дедукція, а також системний підхід та узагальнення. Крім того, використовувалися описовий та історично-порівняльний методи. Наукова новизна. З позиції сучасної науки про мистецтво вперше
аналізується та піддається сумнівам уявлення про мистецтвознавство як про комплекс винятково трьох компонентів: історії
мистецтва, теорії мистецтва та художньої критики. Констатується нагальна потреба перегляду усталеного уявлення про мистецтвознавство та потреба формулювання нового, співмірного сучасності визначення цієї науки. Висновки. В результаті дослідження проаналізовано стан сучасного мистецтвознавства, визначено необхідність диференціації науки, розкрито зміст поняття «прикладне мистецтвознавство», зроблена спроба опису його мети, завдань та складових.
Ключові слова: прикладне мистецтвознавство; мистецтвознавча експертиза; оцінка; реставрація; кураторство; артдилерство; галерейна справа; аукціонна діяльність; культурні цінності.
Иванов Сергей Виталиевич, доктор химических наук, профессор, первый проректор по научно-педагогической
роботе Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств; Цыганок Оксана Борисовна, аспирантка
Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств
Прикладное искусствоведение как результат дифференциации современной науки об искусстве
Цель работы заключается во введении в современный украинский культурологический дискурс понятия «прикладное
искусствоведение», описание его целей, задач, очерчивание сферы его применения. Методология исследования – совокупность методов формальной логики, а именно: анализ, синтез, индукция, дедукция, а также системный подход и обобщение.
Кроме того, использовались описательный и историко-сравнительный методы. Научная новизна. С позиции современной
науки об искусстве впервые анализируется и поддается сомнениям представление об искусствоведении как о комплексе исключительно трех компонентов: истории искусства, теории искусства и художественной критики. Констатируется насущная
необходимость пересмотра устоявшегося представления об искусствоведении и необходимость формулирования нового соразмерного современности определения этой науки. Выводы. В результате исследования было проанализировано состояние
современного искусствоведения, определена необходимость дифференциации науки, раскрыто содержание понятия «прикладное искусствоведение», сделана попытка описания его целей, задач и cоставляющих.
Ключевые слова: прикладное искусствоведение; искусствоведческая экспертиза; оценка, реставрация; кураторство;
арт-дилерство; галерейное дело; аукционная деятельность; культурные ценности.
Ivanov Sergey, Doctor of Chemistry Sciences, Professor, Vice-Rector for Academic Affairs of the National Academy of Culture and Arts Management; Tsyhanok Oksana, Postgraduate Student of the National Academy of Culture and Arts Management
Applied art studies as a result of the differentiation of modern science of art
The purpose of the work is introduction term ―applied art studies‖ into contemporary Ukrainian cultural discourse. The attempt to describe it‘s tasks is made. Methodology of the research consists in the applying methods of formal logic, namely analysis,
synthesis, induction, deduction and systematic approach and generalization. Also used descriptive and historical comparative methods.
Scientific novelty. Art history as a complex of three disciplines is analyzed and doubted for the first time. In the study stated the urgent
need to revise the well-established understanding of art history and art criticism. Also states the need to formulate a new definition of
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this science. Conclusions. Research has shown that differentiation of science is necessary. Meaning of the term ―applied art studies‖ is
discussed. An attempt was made to describe its goals, objectives and components.
Keywords: applied art studies; art expertise; evaluation; restoration; curator activity; art-dealership; gallery business; auction
activity; cultural property.

Актуальність теми. Предмети мистецтва становлять не лише естетичну, філософську категорію, а й цілком предметну, матеріальну. Причому ці категорії зовсім не виключають одна одну,
навпаки, вони тісно переплетені та становлять єдність. Подвійна природа предметів мистецтва диктує
специфіку рефлексії «споживача» об‘єктів мистецтва. Ця рефлексія так само має два виміри: ідеальний – естетичний та матеріальний – вартісний. В залежності від соціокультурних та історичнополітичних реалій, та чи інша рефлексія може превалювати.
Наприклад, XVII століття в Голландії ознаменувалося бурхливим розвитком капіталістичних
відносин, появою великої кількості «вільних» грошових коштів та, як наслідок, небувалим розповсюдженням мистецтва для середнього класу. Відповідно, рефлексія споживача арту, головним чином, акцентувалася на матеріальному вимірі мистецтва. Фахова критика та аналіз мистецьких процесів були
покладені на одиничних естетів та інтелектуалів, а, власне, обслуговуванням величезного ринку
предметів мистецтва займалися практики.
На противагу цьому, тотальна регламентація художніх проявів та повна відсутність вільного
ринку предметів мистецтва майже цілком витіснила на маргінес матеріально-вартісну складову мистецтва у XX столітті в Радянському Союзі. Натомість, всіляко підкреслювалася та підносилася ідеально-естетична складова. Як наслідок, маємо кілька поколінь професійних знавців мистецтва, для
яких вираз «ринок творів мистецтва» несе негативний відтінок. Комплекс же напрямків, які супроводжують створення предметів мистецтва, їх рух та обіг вважаються несерйозними та позанауковими.
Ці приклади ілюструють відмінності в формуванні науки про мистецтво під впливом соціальноекономічних та політичних чинників. У першому прикладі природній шлях розвитку мистецьких процесів та наявність вільного обігу предметів мистецтва призвели до раннього розподілу знань про мистецтво на прикладні та фундаментальні. У другому прикладі регулятивні методи призвели до того,
що наука майже цілком проігнорувала прикладну діяльність, бо її просто не було де «прикласти»,
адже не існувало вільного ринку. Натомість йшов інтенсивний розвиток теоретичного знання: теорії,
історії та художньої критики.
Останні тридцять років вітчизняне мистецтво та мистецтвознавство ознаменовані швидким заповненням лакун, які утворилися в них завдяки специфіці розвитку мистецтва минулих ста років. Варто зазначити, що, якщо в художніх практиках цей процес інтенсивно йде з середини восьмидесятих
років XX століття, то у мистецтвознавстві значно повільніше. Українське мистецтвознавство досі мислиться як класична триєдність: історія мистецтва, теорія мистецтва та художня критика. Масив практичних знань, пов‘язаних з мистецтвом, існує поза зоною інтересу мистецтвознавства. У зв‘язку з очевидністю вищезазначених проблем дана розвідка є актуальною.
Аналіз досліджень і публікацій. Тема дослідження вказує основні напрямки інформаційних пошуків. Перш за все, аналізувалися інформаційні джерела, які описують етапи формування науки мистецтвознавства, дають визначення та описують мету й завдання цієї науки.
Перший інформаційний блок, формувався протягом сотень років, тому він вельми обширний.
Праці Генріха Вельфліна [6], Бориса Віппера [7], Жана Базена [2], які в свою чергу базуються на наукових розробках Платона, Арістотеля, Вітрувія, Павсанія, Вазарі, Альберті, Вінкельмана, де Кейлюса
та інших вчених, сформулювали сучасне «триєдине» трактування поняття «мистецтвознавство».
Аналіз сучасного стану мистецтвознавства продемонстрував, що теоретики мистецтва, головним чином, констатують зміни у методології трьох напрямків мистецтвознавства, підводяться теоретичні засади під ці зміни, але ігнорують потребу коригування та поглиблення самого визначення поняття «мистецтвознавство» [17, 22, 23].
Винятком є невелика стаття Оксани Бойко «Прикладное искусствоведение или искусствоведение на практике», опублікована у 2015 році [4]. В цьому схематичному дослідженні, однак, вперше подається ідея використання поняття «прикладне мистецтвознавство». Авторка слушно наголошує на
своєчасності для українського мистецтвознавства змін понятійного апарату науки.
Другий інформаційний блок складається з різногалузевих інформаційних джерел. Для
наповнення поняття «прикладне мистецтвознавство» необхідно було докладно проаналізувати
літературу з усіх напрямків знань, які пропонується об‘єднати цією дефініцією. Зокрема, мова йде про
джерела з мистецтвознавчої експертизи: підручник Ольги Калашнікової [11], статтю Віктора Карпова
[12], посібник та статтю Світлани Шман [3, 39]. Також інформаційні джерела з оцінки предметів
мистецтва та культурних цінностей, а саме Степана Максимова [13], Володимира Індутного [10],
Михайла Тамойкіна [37]; з реставрації [29]; з галерейної справи, аукціонної діяльності, арт-дилерства
[38] тощо.
Третій інформаційний блок містить різноманітні довідкові джерела: мистецтвознавчого
спрямування [8, 19, 20, 34, 35], загальнонаукового [5], а також з правової сфери [13–15, 21, 25–32].
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Довідкова література дозволила комплексно поглянути на стан розробки теми та виявити базові проблеми, які виражаються, перш за все, у відсутності термінологічної єдності в різних галузях
гуманітаристики.
Метою дослідження є введення в науковий обіг поняття «прикладне мистецтвознавство», опис
його мети, завдань, окреслення сфери його застосування.
Виклад основного матеріалу. Сучасне уявлення про мистецтвознавство сформувалося на основі інтелектуальної діяльності кількох конкретних мислителів за досить нетривалий, порівняно з часом існування всієї світової культури, період. Головні складові цього уявлення: історія мистецтва, теорія мистецтва, художня критика.
Історія мистецтва завдячує своєю появою Джорджо Вазарі з Ареццо (XVI століття). «Життєписи найславетніших живописців, скульпторів та архітекторів» («Le Vite de'piu eccelenti Pittori,
Scultori e Architetti») Вазарі закінчив у 1550 році. Згодом, у 1568 році, вийшло друге видання. В ньому
містилися окрім інформаційних даних також портрети фігурантів книги. Справедливості заради слід
зазначити, що автором ідеї цього видання був не Джорджо Вазарі, а літній єпископ Паоло Джовіо.
Як би там не було, але книга Вазарі стала відправною точкою систематизованого вивчення
історії мистецтв та уславила на довгі віки його ім‘я. Хоч не слід забувати й того, що «Життєписи» не є
науковою роботою в сучасному розумінні. Вазарі ще при житті був викритий у надто вільному поводженні з фактами та особистій заангажованості. Він, не соромлячись, звеличував чи, навпаки, принижував авторитет митців згідно з власними уподобаннями, вигадував цілі детективні історії, аби зробити свою книгу захопливою для читання.
Теорія мистецтва постала в системі знань завдяки Йоганну Йоахіму Вінкельману (XVIII
століття), німецькому вченому та антиквару, поціновувачу класичного мистецтва. Саме він заразив
Європу уявленням про те, що античне мистецтво та Високе Відродження це взірці й вершини всього,
що було чи буде зроблене в світовому мистецтві. Ідеї про первинність і самоцінність «прекрасного»,
послідовність стилів у мистецтві та нібито логічний поступ у ньому також належить Вінкельману. На
його міркуваннях базувався розвиток мистецтвознавчих рефлексій наступні сто років.
Художня критика безперечно існувала здавна як вид реакції на художній акт. А втім, піднести
цю реакцію з оціночного судження до професійно-аналітичного вперше вдалося письменнику та філософу Дені Дідро (XVIII століття). Французький енциклопедист писав не лише про літературу й театр, а
й про візуальні мистецтва. В своїх «Салонах» він, наприклад, намагався інтегрувати різні види мистецтва, як от скульптуру та літературу. Його ідея неодмінної наявності в творі мистецтва етичної й
повчальної складових ще довго після Дідро полонила думки митців та критиків. Лише в XIX столітті
поступово від неї стали відмовлятися. А в реаліях тоталітарних держав ця ідея була життєздатною ще
й у XX столітті.
В результаті склалося уявлення про мистецтвознавство як триєдність: історія – теорія – художня критика. У XIX столітті сформувалися власні методи дослідження: формально-стилістичний
аналіз Генріха Вельфліна, культурно-історичний Якоба Буркхардта. На них базувалася методологія
XX століття: іконографія Ервіна Панофські, структурно-психологічний метод Ернста Гомбріха, культурно-соціологічний Арнольда Хаузера тощо.
Століття двадцяте міцно закріпило думку про бездоганну науковість понятійного апарату мистецтвознавства та його методології. Проте, в другій половині століття неспроможність декларованої
універсальності науки «мистецтвознавство» продемонстрували постмодерні практики. Вони не піддавалися традиційному мистецтвознавчому аналізу, оскільки не мислилися своїми творцями лінійнопоступально та не мали ніяких географічних та хронологічних меж. Окрім того, не варто забувати, що
на формування науки про мистецтво ніяк не впливали неєвропейські цивілізації та й первісна культура
Європи також [23, 14].
Таким чином виявилося, що методологія сучасного мистецтвознавства не спроможна дослідити великий масив результатів художньо-практичної діяльності. Вона або мусила б витіснити їх у сферу
«не-мистецтво», або визнати власну недієздатність, або залучити методологію суміжних дисциплін,
що, власне, ми й спостерігаємо. Мистецтвознавство успішно використовує інструментарій інших дисциплін, але в цьому є кілька цікавих особливостей.
По-перше, наука, що використовує термінологічний та понятійний апарат іншої галузі знань
виводить дослідження за межі дисципліни. По-друге, тексти мистецтвознавчої рефлексії ускладнюються й стають недоступними не лише тим, кому вони призначаються, тобто глядачам, а й соратникам дослідника по цеху [23, 13].
Криза мистецтвознавства як науки, на думку авторів, полягає не лише в тому, що саме джерело знань, тобто світові художні практики, на сьогодні знаходяться на етапі стагнації. Також вона лежить у методологічній площині. Жоден з відомих методів, самостійно чи в комплексі ж іншими, не став
універсальним способом пізнання мистецтва. Термінологічні та понятійні запозичення лише ускладнюють мистецтвознавчу рефлексію, але аж ніяк не дають відповідь на базові питання, на кшталт, що є
мистецтвом? Сучасна художня критика, по суті, майже перетворилася на художню практику. Критики
перестають бути посередниками між твором мистецтва та глядачем, вони творять власну рефлексив-
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ну історію, розуміння якої потребує ще більших знань, ніж розуміння мистецького об'єкту, який цю рефлексію породив.
Перелічені проблеми «класичного» мистецтвознавства не є нездоланними, вони свідчать лише про те, що наука про мистецтво переживає період трансформацій. У зв‘язку з цим не можна обійти
увагою ще одну проблемну особливість сучасного вітчизняного мистецтвознавства. Йдеться про теорію науки та понятійний апарат, що її обслуговує.
Повторимо, що згідно з традиційним уявленням про мистецтвознавство воно включає в себе
три напрямки знань: історію мистецтва, теорію мистецтва та художню критику. Однак, цілком очевидно, що цілий комплекс знань та напрямків діяльності існує поза наукою про мистецтво. Тобто фактично вони сприяють створенню предметів мистецтва, забезпечують їхній рух та обіг, але формально до
мистецтвознавства не належать.
Видається логічним об‘єднати усі напрямки знань та діяльностей у сфері мистецтва в одну
науку. Водночас є потреба провести своєрідну розподільну лінію, яка б умовно відмежовувала фундаментальний напрям від прикладного.
Фундаментальним мистецтвознавством пропонуємо називати звичну триєдність «історія –
теорія – критика».
Прикладним мистецтвознавством пропонуємо називати всі види діяльності, які на практиці застосовують знання історії мистецтва, теорії мистецтва та художньої критики, одночасно є джерелом
поповнення цих знань й забезпечують функціонування ринку предметів мистецтва [4].
Серед видів прикладного мистецтвознавства пропонуємо виділити наступні:
o мистецтвознавча експертиза;
o оцінка предметів мистецтва та культурних цінностей;
o реставрація предметів мистецтва та культурних цінностей;
o кураторство;
o арт-дилерство;
o галерейна справа;
o аукціонна діяльність;
o правовий супровід руху й обігу предметів мистецтва та культурних цінностей;
o охорона та страхування предметів мистецтва та культурних цінностей;
o технічна організація художніх виставок та логістика;
o промоція та реклама;
o тощо, а також будь-яке поєднання цих напрямків.
Автори не ставлять за мету в цій публікації подати вичерпні визначення всіх видів прикладного
мистецтвознавства, це мета наступних досліджень. Зосередимо увагу на кількох ключових.
Визначення поняття «мистецтвознавча експертиза» подається в Законі України «Про судову
експертизу» [31]. В документі зазначено, що мистецтвознавча експертиза – це самостійний клас
експертиз, для проведення яких потрібні спеціальні знання в науковій галузі мистецтвознавства.
Цікаво, що правове визначення поняття відрізняється від загальноприйнятого у мистецтвознавстві. Наприклад, у Законі сказано, що родами судово-мистецтвознавчої експертизи є:
o експертиза творів живопису;
o експертиза творів графіки;
o експертиза творів скульптури;
o експертиза художніх фотознімків;
o експертиза кінофільмів і відеозаписів;
o експертиза художніх творів народних промислів;
o експертиза антикварних виробів;
o експертиза особливо цінних музикальних інструментів;
o експертиза літературних творів;
o експертиза музичних творів.
Натомість у мистецтвознавчій практиці мистецтвознавчою експертизою не прийнято вважати
експертизу літературних, музичних чи відео- творів.
Оцінка предметів мистецтва та культурних цінностей обов‘язковий етап перед здійсненням
правочинів з ними. Регулюють оціночну діяльність кілька нормативних актів: Закон України «Про
оцінку майна, майнових прав та оціночну діяльність в Україні» [30]. Наказ Міністерства культури «Про
затвердження Інструкції про порядок визначення оціночної та страхової вартості пам'яток Музейного
фонду України» [26].
Поняття реставрації в нормативно-правових актах мислиться наступним чином: реставрація –
сукупність науково обґрунтованих заходів щодо укріплення (консервації) фізичного стану, розкриття
айбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів об'єктів культурної
спадщини із забезпеченням збереження їхньої автентичності [29].
Арт-дилерство, аукціонна діяльність та галерейна справа це види діяльності, що регулюються
Цивільним кодексом України [38].
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Предмети мистецтва є рухомим майном, законний обіг таких об‘єктів регулюється відповідними внутрішніми та міжнародними законодавчими актами. Аналіз правових норм в сфері культури та
мистецтв не є завданням цього дослідження, однак варто зазначити, що при організації практичних дій
з предметами мистецтва слушно орієнтуватися не на традиційні уявлення про ці процеси, а на актуальне законодавство та дотримуватися з ним термінологічної єдності. Втім, не можна не зазначити,
що правова термінологія в цій сфері є недосконалою та навіть суперечливою. Вона потребує комплексного редагування з залученням до процесу саме практиків та теоретиків мистецтвознавства, а
також лінгвістів, які зможуть стабілізувати формулювання на привести їх до прийнятної понятійної,
правової та лінгвістичної норми.
Висновки. Мистецтвознавство як наука, на думку авторів, знаходиться на перехідному етапі
свого формування. Через специфіку розвитку вітчизняного мистецтвознавства в реаліях сучасності
«за бортом» науки опинився цілий пласт теоретичних та практичних знань, які фактично забезпечують
появу нових предметів мистецтва та існування ринку (як легального, так і тіньового) предметів мистецтва.
Розгалуження науки про мистецтво на фундаментальний та прикладний напрямки вбачається
вдалим способом виходу з теоретичної кризи. Прикладне мистецтвознавство інтегрує гуманітарні,
суспільні, природничі та формальні науки та являє собою комплексний інструмент впливу на мистецькі
практики. Крім того, прикладне мистецтвознавство слугує руху та обігу культурних цінностей, отже,
потребує дієздатної нормативно-правової бази. Аналізу наявного, перспективного та необхідного правового забезпечення будуть присвячені наступні дослідження.
Загалом, передбачається, що результати подальшої розробки теми дадуть можливість підвищити ефективність цивільного обігу предметів мистецтва та, ширше, культурних цінностей, а також
підвищити ефективність захисту прав на них.
Існує потреба в обговоренні пропонованих тез професійною спільнотою та потреба в міждисциплінарній дискусії з метою редагування понять та термінів.
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HOMO PARVUS MUNDUS EST:
IMAGINATION AS A TOOL OF KNOWLEDGE AND FORMATION OF THE WORLD
The purpose of the article is to identify the essence of the concept of imagination as a tool for knowledge and creation of the
world. Methodology. The choice of research strategies in the disclosure of the research objectives determined the application of a
systematic and integrated approach, as well as comparative and heuristic methods, due to the active development of related scientific
disciplines. In this context, we also use the prognostic aspect of the research, involves the formation of new value models and symbols,
reflecting the cultural and artistic forms of modern civilization. The use of these research methods contributed to obtaining the own
theoretical results. The scientific novelty of the research lies in the formulation and development of a certain topic that has not
received comprehensive and objective coverage in the scientific dimension and is being studied for the first time. It is validated the idea
that the results of understanding the essence of imagination can serve as an essential component in the study of contemporary cultural
achievements, as well as in the knowledge of the facets of human consciousness, concentrated in the field of neuroscience discoveries
of modernity. Conclusions. The development of human culture presented various forms of human influence on the formation of the
world. Separating imagination as a literal tool in this process determines the ability to change the world. It is accentuated that it is
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precisely the imagination that fully reflects the internal mechanisms of human brain, activating human activity, aimed at the knowledge
and creation of the world.
Key words: imagination; consciousness; neuroaesthetics; neuro art; interdisciplinary research.
Карпов Віктор Васильович, доктор історичних наук, завідувач кафедри мистецтвознавчої експертизи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв; Сиротинська Наталія Ігорівна, доктор мистецтвознавства завідувач
кафедри музичної медієвістики та україністики Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка
Homo parvus mundus est1: уява як інструмент пізнання і творення світу
Мета дослідження полягає у виявленні сутності поняття уяви як інструменту пізнання і творення світу. Методи дослідження. Вибір дослідницьких стратегій у розкритті мети дослідження визначив застосування системного та комплексного підходів,
а також порівняльного і евристичного методів, зумовлених активним розвитком суміжних наукових дисциплін. В цьому контексті
використовуємо також прогностичний аспект дослідження, що передбачає формування нових ціннісних моделей і символів, що
відображають культурно-мистецькі форми сучасної цивілізації. Використання вказаних методів дослідження сприяло отриманню
власних теоретичних результатів. Наукова новизна одержаних результатів полягає у постановці і розробці актуальної теми, яка
в науковому вимірі не отримала всебічного й об‘єктивного висвітлення та досліджується вперше. Обґрунтовано ідею, яка полягає у тому, що результати осмислення сутності уяви можуть слугувати важливою складовою у дослідженні сучасних культурномистецьких здобутків, а також у пізнанні граней людської свідомості, зосереджених в ділянці нейронаукових відкриттів сьогодення. Висновки. Розвиток культури людства задемонстрував різні форми впливу людини на формування світу. Виокремлення
уяви як буквального інструментарією в цьому процесі визначає здатність змінювати світ. Заакцентовано, що саме уява найповніше відображає внутрішні механізми людського мозку, що активують діяльність людини, спрямовану на пізнання і творення
світу.
Ключові слова: уява; свідомість; нейроестетика; нейромистецтво; міждисциплінарні дослідження.
Карпов Виктор Васильевич, доктор исторических наук, заведующий кафедрой искусствоведческой экспертизы
Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств; Сиротинская Наталия Игоревна, доктор искусствоведения, заведующий кафедрой музыкальной медиевистики и украинистики Львовской национальной музыкальной академии
им. Н.В. Лысенко
Homo parvus mundus est: воображение как инструмент познания и образования мира
Цель исследования заключается в выявлении сущности понятия воображения как инструмента познания и созидания
мира. Методы исследования. Выбор исследовательских стратегий в раскрытии цели исследования определил применение
системного и комплексного подходов, а также сравнительного и эвристического методов, обусловленных активным развитием
смежных научных дисциплин. В этом контексте используем также прогностический аспект исследования, предполагает формирование новых ценностных моделей и символов, отражающих культурно-художественные формы современной цивилизации.
Использование указанных методов исследования способствовало получению собственных теоретических результатов. Научная новизна исследования заключается в постановке и разработке актуальной темы, которая в научном измерении не получила всестороннего и объективного освещения и исследуется впервые. Обоснованно идею, которая заключается в том, что результаты осмысления сущности воображения могут служить важной составляющей в исследовании современных культурных
достижений, а также в познании граней человеческого сознания, сосредоточенных в области нейронаучных открытий современности. Выводы. Развитие культуры человечества представило различные формы воздействия человека на формирование
мира. Выделение воображения как буквального инструмента в этом процессе определяет способность изменять мир. Заакцентировано, що что именно воображение полностью отражает внутренние механизмы человеческого мозга, активирующие деятельность человека, направленную на познание и созидание мира.
Ключевые слова: воображение; сознание; нейроэстетика; нейроискусство; междисциплинарные исследования.

Relevance of the research. Over the centuries, the great minds of humankind have been trying to
explain the essence of human existence, because our presence in the world is marked not only by persistent
adaptation to biological conditions with an increased chance of survival, but forms of knowledge and creation
of the same universe. The mentioned issue explains the uniqueness of homo sapience, endowed with
irrational consciousness and thinking, the ability to exercise free choice and moral responsibility for
consequences. These qualities determined the essence of man in religion, philosophy, science, and art,
which collectively reflects the various forms of manifestation of the invisible part of the human soul imagination.
The identification of imagination with the invisible force that determines the world entirely correlates
with the efforts of a person to find the way to knowledge of him/herself. For millennia, this problem has been
considered from a theological or philosophical point of view, and the long-standing response to the Old
[a]
Testament statement was: «Then the LORD God formed a man from the dust of the ground and breathed
into his nostrils the breath of life, and the man became a living being» (Old Testament, 2:7). Likewise, poetry
reacted, so convincingly declaring the greatness of man, in particular, in "Metamorphoses" Ovid:
Man was born—
either that creator of things, the source
of a better world, made him from god‘s seed,
or the Earth, newly formed and divided
only recently from lofty aether
still held seeds related to the heavens,
which Prometheus, Iapetus‘ son, mixed
with river water and made an image
of the gods who rule all things.
Other creatures
keep their heads bent and gaze upon the ground,
but he gave man a face which could look up
and ordered him to gaze into the sky
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and, standing erect, raise his countenance
towards the stars. (Book 1) [4].
A vivid image of "sparkle in the sky" reveals the high bar of human appointment - to become a small
world in the vast Universe, while humanity turned its gaze into the opposite direction. It manifested itself at
the moment of its immersion in the virtual universe, created and infinitely progressing thanks to the technical
innovations designed in the realm of imagination through the potential of irrational thinking and creative insight. Consequently, the concept of "imagination" as the symbolic toolkit of neural structures of the human
brain, which activates innovative ideas, appears in the center of attention. And in the last twenty years of research into scientific circulation, such definitions as "neuroesthetics," "neuroscience," "neuro-history" or "neurohuman art" are increasingly penetrating [6, 8, 11].
It is worth noting that modern researchers of genetic codes were divided into two camps - adherents
of physiological or anatomical features of a person. A similar parallel can also be traced to the human ability
to experiment at the level of human imagination. Both in one, and in the second case, the content and form
can change, so in such a way a person receives specific levers of influence on reality. The mentioned issue
is manifested through simple schemes, the first of which demonstrates the functioning of human organisms
at the gene level [2]:
DNA - RNA – WHEAT
or
GEN encodes the MESSAGE to create the FUNCTION
In this way, the message-information as an intermediary is located between the physical level of the
gene and the function-consequence. Similarly, one can display the connection of the elements in the plane
of human thinking associated with creativity:
IRRITANT - IMAGINATION – FORM
With the help of this scheme, we observe the co-operation of the "stimulus" that instills "imagination"
as a way of producing new content, the reflection of which stimulates the emergence of more and more new
artistic forms.
It is important to note that the scheme mentioned above is coherent with even deeper
comprehension associated with the most valuable gift man possesses - the freedom of choice, which is
specified by Stephen Cowie: "There is a time gap between stimulus and reaction to it. In this gap, we have
the freedom and the right to choose our reaction. From this choice our development and our happiness depends "[1, p. 80]. In this way, the freedom of choice poses an intermediate stage between the determinism of
external circumstances and the probable reaction to them:
STIMULATION - FREEDOM OF CHOICE - REACTION
The realization of one's own freedom not only changes one's person and his belief in the own
capabilities but also makes him responsible for the own actions, develops his inner strength and potential.
If we compare all the schemes on the same plane, we get three options for understanding the human
capabilities of the most important central intermediary, which is characterized by the variability and function
of the coordinator between the two sides of the cause and effect relationship:
GEN
IRRITANT
STIMULATION

MESSAGE
IMAGINATION
FREEDOM OF CHOICE

FUNCTION
FORM
REACTION

Thus, a gene with a complex mechanism of internal molecular bonds (DNA, RNA) at the
biological level, an stimulus embodied in the neural chains of the brain (neuro-instruments) and the stimulus
as external factors of human life (living conditions, education, etc.), together form the basis the structure of
human functioning in society. Instead, a person endowed with the ability to create and choose, designs the
own parvus mundus - the surrounding space and the own reality. In this way, it finds itself in a symbolic
mirror - in opposition to the open-ended planes of time-space, which are in constant interaction within the
limits of the own reflection. This happens through the prism of the functioning of consciousness, producing
the figurative-semantic image of the world, or even the ideal cultural space, in which the deepest levels of
human being are intersected. One of the ways to know these processes is to get acquainted with the
essence of neurotic art, which is based on the ability to reflect and reflect the world around us through
imagination [9]. Hence, let's note the most important signs of imagination that are:
- the mechanism of communication among stimuli of public demand and expected result;
- an intellectual game tool, the essence of which manifests itself in the skill of metaphorical
constructing of creative concepts;
- a form of subjective reaction to the world, reflected by artistic means;
- a method of knowledge and change of personality of a person.
In this context, imagination appears to be the most productive motivator of human self-development
and the achievement of integrity.
Throughout the long existence of the human species, the imagination demonstrates the particular
forms of functioning and purpose, appears as a symbolic carrier of information migrating from one system of
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signs to another in the infinite spaces of human consciousness. Hence, such interest in neural
measurements of the possibilities of rational thinking is reflected in the co-operation of the following factors:
1. Historical - a person relies on experience, preserved in the subconscious of humankind. Thus,
there is a separate scientific direction of neuroarthistory, proposed and presented in the studies of John
Onians's history of art [12, 13]. The scientist notes the shortcomings of the European-centered limitation of
the history of art and points to the need to expand the prospect of a world dimension with simultaneous
deepening during the birth of man as an individual. The scientist believes that the neuroscience of art can
combine the latest proposals of the humanistic sciences, such as bioghumanistics, posthumanism,
humanistic non-anthropocentric, and so on. He notes the crucial importance of the development of
technology to deepen knowledge of the human brain: computed tomography (CT), positron emission
tomography (PET), magnetic resonance imaging (MRI), and functional magnetic resonance, which allows
you to control neuronal activity, detect the principles of their development and the formation of links between
them. The researcher determines the key to his theory of the phenomenon of plasticity, which is interpreted
as a permanent transformation of the brain in the process of learning and adaptation, and on this basis
formulates the concept of neuroplasticity - the ability of the brain to change and create new neural bonds in
accordance with the changing environment and stimuli that acquire various forms of stimulation (images,
sound, color, movement) [10].
J. Onians's historical approach is based on the conviction that from the time of the ancient times the
artists were interested in the mechanisms of perception of beauty, so the axis of evolution was the belief in
the unconscious knowledge that the artist owns in the context and influence of the unconscious experience.
In this way, neuroscience offers not only a new thinking model, which summarizes the elements that make
up the concept of subjectivity, but is also a convenient tool/mediator, through which one can study this
subjectivity. Onians is a supporter of an individualistic approach to the development of art history since he
believes that the subjective nature of the individual contributes to the formation of the neural network. And by
this experience, reconstructed even after thousands of years, one can find the causes of the unconscious
inspiration of the creators. Therefore, at the first place in the neuroscientist art the researcher puts such
basic concepts as experience and subjectivity. The first is the active action of stimuli that form the neural
structure of the human brain, and the second - perception, comprehension and persuasion.
2. Intellectual - based on the personal approach of the artist to the reflection in the works of art of the
own ideological principles. Said feature is particularly characteristic of art of XX-XXI centuries deliberately is
focused on finding new forms of ideological and artistic beliefs, manifested in numerous variety of different
creative fields: Secession, Art Nouveau, Symbolism, Impressionism, Fauvism, Cubism, Dadaism, Expressionism, Futurism, Imagism, Tachism, Orphism, Surrealism, Constructivism, Abstractionism, Pop Art, Op-Art,
Primitivism and others. All of them were united by at least one important feature - the rejection of external
similarity to life realities, so the following forms of thinking were metaphorical, associative, fantastic imagery,
sensuality, abstraction, which are collectively associated with the interpretive potential of human intelligence
in the process of experimentation with "flows of consciousness", which entirely fits into the modern prediction
of the future [9].
3. Aesthetic - reveals the peculiarities of human awareness of various forms of beauty that are
demonstrated in different time periods. Instead, a new science of neuroesthetic attempts to formulate the
general laws of a person's sense of aesthetic pleasure. Neuroscientist Semir Zeki, who focuses on forms of
perception of images of visual information, is based on the study of neural states recorded at the time of the
survival or creation of works of art [5, 14]. Methods and techniques of empirical sciences serve as a narrative
and explanation of aesthetic experience, and neuroesthetics is interpreted as an interdisciplinary science
with the involvement of researchers in the field of philosophy, psychology, history of art and neurology, with
the participation of a visual examination of the cerebral cortex. In this way, the relationship between neural
structures and processes shaping aesthetic perception is studied. Subsequently, on this basis, Semirev Zeki
and Vilayanur Ramachandran constructed the corresponding theories [3]. Thus, neuroesthetics became a
department of experimental aesthetics - an interdisciplinary form of cooperation between cognitive science,
psychology, philosophy, and neurology, which studies the structure and functioning of the nervous system.
And in the year 2008, the Association of Neuroesthesiology, which belongs to the Charité University
Medicine in Berlin, was founded in Berlin. Its aim was to cooperate with scientists and artists to study art and
its perception.
Zeki formulates two fundamental principles of visual perception: constancy and abstraction. The first
is based on the ability of the brain, despite the changes that occur when processing visual stimuli (distance,
illumination, viewing angle, etc.) to store information about the permanent and essential features of the object. Instead, the law of abstraction testifies to the ability of the brain to hierarchical coordination, applied to
individual numerical elements, the effective processing of visual stimuli, and the ability to snatch abstract
concepts from individual images. The role of imagination in such communication is essential since it not only
contributes to the comprehension of multi-valued artistic works, but also allows to add creatively directly nonreciprocal works, which will enable you to get a sense of satisfaction.
4. Emotional-empathic - associated with the discovery of Giacomo Rizzolatti mirror neurons in 1990
[10]. Mirror neurons are a particular type of motor cells that are excited, when performing or observing a
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specific action. In this way, along with the ability to inherit, there is a specific emotional state that John
Onians called empathic intuition. The researcher draws attention to the visual and unconscious experience
that can be understood by knowing the mechanisms of perception and reaction - empathy, as a new way of
expressing and, above all, the experience of works of art [7]. These persuasions of J. Onians renewed
interest in the subjective element of emotion in the context of the history of art, and at the present stage,
empathy is a category current not only in the neuro historiography of art, but most disciplines with the prefix
of the neuro. Emotions seem especially crucial for artistic perception, as they bring the interpreter closer to
the described work of art on an entirely different level than merely a methodological discourse or historical
context. The mentioned issue reflects the main content of empathy - the ability of a person to deep
sympathy, to the comprehension of being through supreme emotional enlightenment.
The mentioned structure in the context of the neuroscience approach to the worldview is mostly
heuristic, and research in this area does not abolish the values of the art itself and does not weaken the
sensations of passion for artistic creativity and communication with art. On the contrary, the imagination
enhances emotional vulnerability, percepts the inner personal world, awakens the potential qualities of a
person and prompts action. In a certain way, imagination is an authoritative source of energy hidden in the
depths of human consciousness, closely related to the inexhaustible cosmos, in which homo parvus mundus
est.
Conclusion. The concept of "imagination" appears as a critical tool for the knowledge of human
possibilities and the formation of ideological models that can change the world. Also, if not long ago the
slogan of the XX century was: who owns information, the one holds the world, then the XXI century requires,
first of all, the ability to evaluate, structure and use the flow of data directed to the deepest corners of human
consciousness. Therefore, the best way to develop such skills is to imagine, so: who manages the
imagination, the one has the world!
Notes
1

Людина – це малий світ (мікрокосм), переклад Андрія Содомори.
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МУЗИЧНА АНТРОПОЛОГІЯ І ЇЇ ПЕРСПЕКТИВИ В СУЧАСНІЙ ГУМАНІТАРНІЙ НАУЦІ
Мета статті полягає у представленні окремих ракурсів однієї з найперспективніших інноваційних гуманітарних наук
міждисциплінарного рівня – музичної антропології. Методологія дослідження спирається на засади аналітичного, історичного,
культурологічного та компаративного методів, завдяки яким розкриваються різні аспекти музичної антропології, виявляється її
зв‘язок з іншими гуманітарними дисциплінами та специфіка в дослідницькому полі музикознавства. Наукова новизна здійсненого огляду полягає у висвітленні історичних підвалин і витоків музичної антропології в зарубіжній та українській літературі,
уточненні дефініції самого поняття музичної антропології та в окресленні можливої перспективи її застосування в українській
музичній науці. Висновок. Розуміння й глибше застановлення над антропологічними концепціями музичного мистецтва й можливостями їхнього практичного застосування, над чутливим реагуванням музичних артефактів на розмаїті переміни як в історичному минулому, так і в сучасному соціокультурному середовищі, має не лише суто умоглядний теоретичний сенс. Воно
спрямоване на вироблення успішних стратегій музичної діяльності в незалежній українській державі та на гідну репрезентацію
національної культури у світовому просторі.
Ключові слова: музична антропологія; музична соціологія; музична педагогіка; порівняльне музикознавство; етномузикологія.
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Музыкальная антропология и ее перспективы в современной гуманитарной науке
Цель статьи заключается в представлении отдельных ракурсов одной из самых перспективных инновационных гуманитарных наук междисциплинарного уровня - музыкальной антропологии. Методология исследования опирается на принципы
аналитического, исторического, культурологического и сравнительного методов, благодаря которым раскрываются различные
аспекты музыкальной антропологии, раскрывается ее связь с другими гуманитарными дисциплинами и специфика в исследовательском поле музыковедения. Научная новизна проведенного обзора заключается в освещении исторических основ и истоков музыкальной антропологии в зарубежной и украинской литературе, уточнении дефиниции самого понятия музыкальной
антропологии. Впервые намечаются возможные перспективы ее применения в украинской музыкальной науке. Вывод. Понимание и более глубокие размышления над антропологическими концепциями музыкального искусства и возможностями их
практического применения, над чувствительным реагированием музыкальных артефактов на разнообразные перемены, как в
историческом прошлом, так и в современной социокультурной среде, имеет не только чисто умозрительный теоретический
смысл. Оно направлено на выработку успешных стратегий музыкальной деятельности в независимом украинском государстве
и на достойную репрезентацию национальной культуры в мировом пространстве.
Ключевые слова: музыкальная антропология; музыкальная социология; музыкальная педагогика; сравнительное музыковедение; этномузыковедение.
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Musical anthropology and its perspectives in modern humanitarian studies
Purpose of the article. The purpose of the article is to present the individual perspectives of one of the most promising innovative humanitarian studies of the interdisciplinary level - musical anthropology. The methodology of the research is based on the principles of analytical, historical, cultural and comparative methods, which reveal various aspects of musical anthropology, expose its connection with other humanitarian disciplines and specifics in the research field of musicology. Scientific novelty of the review is to
highlight the historical foundations and origins of musical anthropology in foreign and Ukrainian literature, to clarify the definition of the
concept of musical anthropology, and for the first time, it outlines possible perspectives for its application in Ukrainian musical science.
Conclusion. Understanding and deeper insight into the anthropological concepts of musical art and possibilities of their practical application, into the sensitive response of musical artifacts to the varied changes both in the historical past and in the modern socio-cultural
environment, has not only purely speculative theoretical meaning. It is aimed at developing successful strategies of musical activity in
the independent Ukrainian state and at the decent representation of national culture in the world.
Key words: musical anthropology; musical sociology; musical pedagogy; comparative musicology; ethnomusicology.

Актуальність теми дослідження. Сучасна гуманістична наука все більше тяжіє – і цілком справедливо! – до зближення аналітичної і синтетичної бази різних гуманітарних дисциплін, чи, точніше
сказати, плідної взаємодії різних галузей знання про дух. В цьому компендіумі наука про музику
посідає одне з особливих місць не тільки через свою давню «гонорову» приналежність до septem artes
liberalis – семи вільних наук, в яких об‘єднувалась у квадріумі з геометрією, астрономією і арифметикою, не тільки через містичні властивості, які в ній відкривали, починаючи з давніх цивілізацій, але й
завдяки численним філософським вченням, в яких музика виступає одним із центральних об‘єктів моделювання універсуму та інструментів пізнання істини: від Платона до Гадамера.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми музичної антропології прямо чи опосередковано
розглядаються в етномузикологічному ракурсі (А. Меріам, Дж. Блекінг, О. Абрагам, Е. фон Горнбостель, Ф. Колесса, К. Квітка, Б. Луканюк та ін.), соціологічному (Т. Візенгрунд-Адорно, К. Бляукопф,
А. Зільберман, В. Меллерс, П. Р. Фернсуорт, С. Жеранська-Комінек та ін.), психолого-педагогічному
(Г.Арднер, Ш. Сузукі, Е. Гордон та ін.), філософському (М. Доберштайн, Г. Орлов, І. Мартинов, В. Су© Кияновська Л. О., 2019
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ханцева та ін.). Більшість дослідників постулюють цивілізаційний і соціокультурний досвід людини і
людства як первинну передумову еволюції музики.
Мета статті полягає у визначенні музичної антропології як особливої гуманітарної науки в різних ракурсах і аспектах.
Виклад основного матеріалу. Насамперед окреслимо основні музично-антропологічні характеристики за монографією сучасного німецького дослідника Марселя Доберштайна «Музика і людина»:
«1. Рамки (дослівно: Umfang), в яких відбувається зміна музичних систем, залежать від
соціокультурного середовища. Це спостереження правильне навіть там, де музику прагнуть розглядати як автономну сутність» [7, 13].
«2. Людина і все людство перебуває в глибинному співзвуччі з музикою» [7, 15].
«3. Оскільки, як свідчить основний антропоцентричний вислів Протагора (Л.К.), людина є
мірою всіх речей, на тій самій підставі вона може розглядатись як міра всіх музичних явищ» [7, 205].
Враховуючи подані дефініції, до сфери музичної антропології потрапляють проблеми походження музики, еволюція когнітивних механізмів музичної творчості, інтерпретації та рецепції, і в цьому
світлі розглядається цілісна еволюція музичної культури, можливо розглянути спільні й відмінні риси
функціонування музики як універсального для homo sapiens символічного комунікату, що водночас
чутливо реагує на зовнішні імпульси «по горизонталі», в різних регіонах планети, національних спільнотах, та «по вертикалі», на різних етапах розвитку світової цивілізації. Спираючись на визначення й
завдання, які постають перед сучасною музичною антропологією, вкажемо на історичні передумови,
музикознавчий фундамент, на якому постала відносно молода галузь гуманітарного знання.
Одним з перших напрямів, на основі якого згодом формується музична антропологія, по праву
вважається порівняльне музикознавство, що розвивалось на зламі ХІХ – ХХ ст. головно в німецькомовному ареалі, а після Другої світової війни трансформувалося в етномузикологію. В цьому контексті
вартують згадки етномузикологічні дослідження українських вчених, що не лише не відставали, але
іноді й випереджували аналогічні праці європейських і американських вчених. Зокрема, цей змістовий
пласт розкривається в етномузикознавчих працях Філарета Колесси, що особисто спілкувався в Берліні з Еріхом Моріцем Горнбостелем та Отто Абрагамом –засновниками порівняльного музикознавства, видатними дослідниками первісних фольклорних пластів народів світу. Невипадково серед основних завдань сучасної фольклористики Ф. Колесса згадує таке: «Для досліджування пісенної форми
дум бажане зібрання якнайбільшого числа варіантів, що дають змогу пізнати біологічний бік мелодій,
як на це звертають особливу увагу новіші дослідники в галузі музичної етнографії» [1, 32].
Але особливо значний внесок у становлення порівняльного музикознавства зробив інший класик української фольклористики – Климент Квітка. Докладний розгляд його етномузикологічної концепції здійснив Богдан Луканюк, до того ж він дає влучне визначення музичної антропології: «Взагалі
термін «антропологія» має трояке значення. Найчастіше, принаймні в нас, він означає біологічну науку
про походження та еволюцію людини, нормальні відмінності в її фізичній будові, витворення людських
рас тощо. Рідше ним окреслюють філософське вчення про сутність людини, зокрема з погляду її буття. Натомість в англомовних країнах, а головно в США, під «антропологією» розуміється суспільна
наука про культуру різних народів, особливо первісних, яка звичайно трактується як синонім, складова
частина чи один із напрямів етнографії (народознавства, людознавства)» [2, 261].
Пізніше етнічна музика різних народів стала вивчатись під гаслом «музичної антропології»,
причому не в Європі, а у США. Класичною працею стала «Музична антропологія» Алана Мерріама [11]
та його однодумця Дж.Блекінга [5], яка й засигналізувала появу ширшого погляду на музичні культури
різних регіонів і рівнів цивілізації у зв‘язку з антропологічними постулатами. Спадкоємність і
відмінність позицій К. Квітки і А. Меріама теж характеризує Б. Луканюк: «А втім, коли черпнути глибше,
«музична етнографія» К. Квітки не зовсім збігається з «музичною антропологією» А.Мерріама, за цими
відмінними термінами по суті стоять дещо неоднакові поняття й, евентуально, різні (суб)дисципліни.
При спільності об‘єкта, вони відрізняються предметами, тобто аспектами, точками зору, з яких він
розглядається, або, користаючи з виразу К. Квітки, самими способами ставлення проблеми: етнографія і, відповідно, її музична парость є наукою передусім історичною та намагається пізнати свій
об‘єкт – музику в культурі – у діахронії; антропологія, будучи ближчою до соціології, ніж до етнографії,
цей же об‘єкт вивчає тільки в синхронії, принципово уникаючи історичної проблематики» [2, 271].
Природний перехід від історико-етнологічного рівня, присвяченого здебільшого питомій традиції різних народів, до соціологічного виміру проблеми був цілком закономірним. Етномузикознавчі
дослідження розвиваються своїм шляхом, але ідеї щодо нерозривного зв‘язку етапів людської цивілізації й музики доповнюються і розгортаються на ширший обрій зв‘язку «людина в її історичній еволюції – суспільство, сформоване нею в цьому процесі – закони розвитку музичного мистецтва». Таким
чином актуалізуються міждисциплінарні гуманітарні дослідження, зокрема музична соціологія, що однією з сутнісних проблем ставить дослідження спільних закономірностей у прогресі суспільного укладу
і змінах системи музичної виразності.
Починаючи від міжвоєнного двадцятиліття, музична соціологія захоплює щоразу ширше коло
понять і на сучасному етапі заглиблюється в проблематику, що безпосередньо пов‘язана з антропологічними рівнями осмислення як самого музичного тексту, так і всього його широкого соціокультурно-
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го контексту. Якщо узагальнити напрями музичної соціології другої половини ХХ ст., опосередковано
проектованих на антропологічні проблеми, то виділяються такі групи:
1). Аналіз самого музичного артефакту з усією застосованою в ньому виразовою системою з
огляду на актуальне для нього соціальне середовище (до цього зокрема звертається Т. ВізенгрундАдорно [15]);
2). Історіографічне висвітлення етапів музичної еволюції (головно еволюції музичної творчості)
в безпосередньому зв‘язку з суспільним розвитком (К. Бляукопф [6] чи Г. Рейнор [13]);
3). З‘ясування музичної інфраструктури суспільства у всіх її проявах, насамперед рецептивному, а в його межах – аксіологічному та гносеологічному, і вже на цій основі пояснення еволюції музичної творчості (ця галузь розвивається чи не найбільш інтенсивно, з грунтовніших праць згадаємо дослідження А. Зільбермана [14], В. Меллерса [12], П. Р. Фернсуорта [8] та багатьох інших).
До речі, одним з перших у європейській гуманістичній науці на безпосередній зв‘язок суспільства й створеної ним музики, на відображення його рівня морального та інтелектуального розвитку
звернув увагу видатний український мовознавець і філософ Олександр Потебня. Цікаво, що його спостереження стосувались не рідної йому культури, а німецької. Ще в 60-х роках ХІХ століття в листі,
написаному з Берліна, він застерігав: «Є тісний зв‘язок між долями музики, з одного боку, і всіх явищ
суспільного життя, з другого. Хибний музичний розвиток чи повна відсутність музики в житті особи або
частини народу (весь народ без музики немислимий) є хвороба свідомости, яка з необхідністю знайде
свій вираз і багато в чому іншому». І додає конкретніше: «Важливо було б зібрати значну кількість
фактів, які характеризують зв‘язок музичного розкладу з моральним падінням, яке подекуди помічаємо
в нашому народі, й участь у цьому солдатської і міської музики» [3, 58-59].
Цю цитату Потебні наводить сучасний український філософ і культуролог Анатолій Свідзинський, додаючи: «Мабуть, сьогодні кількість таких фактів є цілком достатньою. Взагалі цей лист Потебні
цікавий міркуваннями, які виникли в нього через знайомство з німецькою дійсністю, де процеси розкладу народної культури і заміни її масовою культурою випереджали аналогічні процеси на Україні» [4,
88].
Наголошуємо, що саме ці стислі аналогії цивілізаційних процесів суспільства й стану розвитку
музичної культури в її онтологічному ракурсі, тобто як екзистенційного елементу, безпосередньо виводять на третє із поданих вище визначення Доберштайна про людину (саме як homo socialis) як міру
всіх музичних речей.
Якщо ж спроектувати подане визначення не на абстрактну узагальнену сутність homo sapiens,
а на неповторний розвиток кожної особистості зокрема, то не меншого значення у формуванні концепції музичної антропології набувають дослідження, присвячені біологічним та фізіологічним передумовам сприйняття й творення музики людиною. Серед них особливо перспективними стають інноваційні музично-педагогічні концепції, які враховують природну еволюцію людини в соціальному
середовищі, а також аналогічність засвоєння різних типів інформації і цілісність розвитку мислення
шляхом утворення й засвоєння різних когнітивних структур.
Симптоматичною для врахування антропологічних передумов розвитку індивіда, зокрема музичних преференцій і креативно-музичного потенціалу, видається загальна класифікація здібностей,
проведена сучасним американським філософом Говардом Гарднером.
Вчений визначає сім основних видів інтелекту, якими характеризується кожна особа. В залежності від переваги того чи іншого виду, людина в подальшому має шанс реалізуватись в тій чи іншій
сфері. Серед основних видів інтелекту Г. Гарднер диференціюєтакі: лінгвістичний інтелект, логікоматематичний, музичний, (виділення моє – Л.К.) при наявності якого індивідуум відзначається підвищеною музичною чутливістю, має схильність до музичної імпровізації, наділений добрим почуттям
ритму і звуковисотності; тілесно-кінестетичний; просторовий (образно-просторовий); інтерперсональний; внутрішньо особовий [9].
Вчений наголошує при тім, що всі ці види інтелекту не можуть існувати в психограмі людини
окремішньо, їхній взаємозв‘язок в кожному разі є достатньо тісним, скоординованим з індивідуальною
моделлю , відтак поділ на сім типів здійснено достатньо умовно. Сам вчений розумів неповноту представленої ним в 80-х роках теорії, тому згодом значно доповнив її. Нова доповнена версія його теорії
враховує всі рівні інтелекту у їхніх розмаїтих проявах й інтенсивності, завдяки чому дається «нове
визначення людської натури в когнітивному смислі». В такому тлумаченні комбінація видів інтелекту в
кожної людини визнається унікальною, тому найважливіше завдання полягає в тому, щоб оптимально
використати дану від природи кожній людині комбінацію інтелектів у всій повноті й різнорідності [10].
Крім того, у згаданій і в подальших працях Г. Гарднер додав до визначених семи типів ще три,
два з яких також стосуються теми нашого дослідження: природничий, духовний та екзистенційний
інтелект [10].
Очевидно, що в концепції Г. Гарднера йдеться про антропологічний вимір оцінки можливостей
людини, оскільки у дефініціях видів інтелекту врахована їхня пов‘язаність із вродженими здібностями
й психограмою індивіда, і водночас націленість кожного з них (особливо інтерперсонального й екзистенційного) – на прояв у соціумі. В контексті теми поданої статті видається надзвичайно важливим
те, що музичний інтелект дослідник розміщує в ряду інших видів інтелекту, тобто відносить до
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найбільш істотних розумових характеристик особистості. Очевидно, визнання «музичного інтелекту»,
як одного з фундаментальних видів інтелекту, націлене якраз на формування музичної свідомості, на
виховання в індивіда адекватного розуміння, оцінки й естетичних потреб в царині музики на ранній
стадії розвитку. Ці міркування поглиблюють метафоричну дефініцію музичної антропології Добберштайна про «глибинне співзвуччя людини з музикою».
На завершення статті коротко накреслимо перспективи впровадження інструментарію музичної антропології в дослідження деяких проблем вітчизняної музичної культури. Одразу зазначу, що
будуть ескізно представлені лише кілька напрямів у вельми широкому колі можливих застосувань антропологічних підходів в українському музикознавстві.
Антропологічного пояснення передусім потребує феномен життєздатності українського фольклору протягом тривалого історичного періоду – аж до сучасності, причому в усіх суспільних верствах,
як в загальному музичному побуті, в автентичних, передусім, селянських чи пристосованих до міських
стереотипів поведінки варіантах, так і в професійній музиці. Аналіз розгалуженої народномузичної
структури та її найрозмаїтших суспільних виходів з пункту бачення антропології музики є не лише
плідним суто науково, але й важливим в плеканні національної самоідентифікацї та звільненні від
комплексу меншевартісності щодо «селянського походження», «шароварщини» національної культурної спадщини.
Не менш вагомим для музично-антропологічного розгляду виявляється унікальна хорова традиція українців, оскільки роль хорових товариств, інспірованих свого часу загальноєвропейськими
культурними установками Просвітництва й романтизму (найбільше в ХІХ ст. з його цециліанським рухом і товариствами друзів музики, хоровими святами та ін.), виявилась в Україні незмірно значнішою у
збереженні національної ідентичності в період бездержавності.
Але чи не найважливішим, в усякому разі, найбільш практичним застосуванням музичноантропологічного підходу є сфера музичної педагогіки, в якій до сьогодні нерідко штучно насаджуються системи, чужі як ментальним основам, так і питомій культурній традиції. Вдумливе використання
елементів етнопедагогіки у взаємодоповненні з інноваційними методами музичного виховання видається необхідним у формуванні належного естетичного рівня українського суспільства. Роль музичного виховання для нашої нації є тим важливішою, що вроджена музикальність українців відзначається як одна з глибинних ментальних рис, а музично-фольклорна спадщина та її життєздатність у
найширших колах національного суспільства до сьогодні, незважаючи на всі репресивні заходи із
знищення духовно-історичної пам‘яті, свідчить про величезний потенціал музичного виховання в сучасному українському суспільстві.
Висновок. Отже, дослідження й усвідомлення основних принципів музичної антропології в парадигмі зв‘язку «духовний світ людини – звукове мистецтво» видається вельми важливим і навіть
необхідним для повноцінної адаптації в сучасному глобалізованому звуковому просторі, тобто з
урахуванням актуальних соціологічних передумов. Знання механізмів дії музики на людину й суспільство, безперечно, позитивно вплине на запити, смаки й потреби наступної генерації, зорієнтує в полі
істинних і фальшивих цінностей музичної культури, усвідомить коригуючий вплив музики на психоемоційний стан. Пізнання спільних законів розвитку як окремої людини, так і людства в усій багатоманітності – та музики як найповнішого, найточнішого дзеркала його буття, очевидно, має стати одним
з основних пріоритетів сучасної гуманістичної науки.
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ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ ЗРІЗ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СОЦІОЛОГІЇ
Метою дослідження є прослідковування змістовного зв‘язку провідних понять мистецтвознавства і філософськорелігійних смислів, закладених в нумерологічну й іншу символіку жанрово-фактурних позначень музики. Методологічною основою дослідження виступають герменевтичні накопичення праць О.Лосєва, Е.Уілсона-Діксона, в музикознавстві – розробок
Б.Асаф‘єва, Б.Ярустовського та ін. Герменевтичний зріз мистецтвознавчого аналізу, з опорою на історико-стилістичний, соціокультурологічний принципи у порівнянні смислових позицій епохільного наповнення складає конкретику застосованих методів
пізнання висунутого предмета вивчення. Наукова новизна роботи визначається оригінальністю ідеї зіставлення значеннєвостей філософсько-релоігійних узагальнень, в традиціяї О.Лосєва й Б.Асаф‘єва, і показників форми в художніх побудовах. Вперше
звернено увагу на значеннєві паралелі уявлень про епохальні зміни форми від Середньовіччя до Нового часу – в розробку позицій музичної соціології, як вони заявлені в працях А.Луначарського, Т.Адорно, Б.Асаьєва, Л.Мазеля та ін.визначних дослідників мистецтва, виходячи на герменевтичні показники осягання смислового розуміння мистецько-формальних якостей. Висновки. Підсумком запропонованого огляду є, по-перше, уявлення про те, що музичні зміст і значеннєвість зконцентровані в
символіці музичних форм – як фактурних цілісностей, що являють єдність виразних засобів взагалі, і як структурноъ конкретики
форм-схем композицій. Смислова суть і перших, і других споріднена із релігійними, філософськими концептами, народжених
історичними умовами, які стали живильним витоком і для епохально певних музичних вжитків, тобто очевидна їх генетична спорідненісчть. По-друге, музична соціологія, як одна з провідних дисциплін ієрархії складових культурології музики, містить герменевтичний доданок, який утворює фундамент музичної семіотики, музичної семісеології, музичної герменевтики як такої у цілому, сукупно вчення про музичну змістовність й музичний образ, які були в центрі уваги класичного музикознавства минучих двох
століть.
Ключові слова: герменевтичний зріз аналізу творів мистецтва; музична соціологія; форма в мистецтві і в музиці; філософсько-релігійна значеннєвість художньої форми; жанр в музиці.
Маркова Елена Николаевна, доктор искусствоведения, профессор, Заслуженный работник культуры Украины,
заведующая кафедрой теоретической и прикладной культурологии Одесской национальной музыкальной академии имени
А.В.Неждановой
Герменевтический срез музыкальной культурной социологии
Целью данного исследования является прослеживание содержательной связи ведущих понятий искусствоведения и
философсько-религиозных смыслов, заложенных в нумерологическую и другую символику жанрово-фактурных обозначений
музыки. Методологической основой исследования выступают герменевтические накопления работ А.Лосеєва, Э. УилсонаДиксона, в музыковедении – разработок Б.Асафьева, Б.Ярустовського и др. Герменевтический срез искусствоведческого анализа, с опорой на историко-стилистический, социо-культурологический принципы в сравнение смысловых позиций эпохального
наполнения составляет конкретику примененных методов познания выдвинутого предмета изучения. Научная новизна работы
определяется оригинальностью идеи сопоставления значимостей философско-религиозных обобщений, в традициях А.Лосева
и Б.Асафьева, и показателей формы в художественных построениях. Впервые обращено внимание на смысловые параллели
представлений об эпохальных изменениях формы от Средневековья до Нового времени – в разработку позиций музыкальной
социологии, как они заявлены в работах А.Луначарского, Т.Адорно, Б.Асафьева, Л.Мазеля и др.выдающихся исследователей
искусства, выходя на герменевтические показатели охвата смысла художемтаенно-формальных качеств выражения. Выводы.
Итогом предложенного обзора является, во-первых, понимание того, что музыкальные содержание и смыфсл сконцентрированы в символике музыкальных форм - как фактурных целостностей, которые представляют единство выразительных средств
вообще, и как структурной конкретики форм-схем композиций. Смысловая суть и первых, и вторых родственна религиозным,
философским концептам, рожденных историческими условиями, которые стали питательным истоком и для эпохально определенных музыкальных построений, т.е. очевидна их генетическая породненность. Во-вторых, музыкальная социология, как
одна из ведущих дисциплин иерархии составляющих культурологии музыки, содержит герменевтическую составную, которая
образовывает фундамент музыкальной семиотики, музыкальной семисеологии, музыкальной герменевтики как таковой в целом, совокупно учения о музыкальной содержательности и музыкальном образе, которые были в центре внимания классического музыковедения минувших двух столетий.
Ключевые слова: герменевтичний срез анализа произведений искусства; музыкальная социология; форма в искусстве и в музыке; философско-религиозный смысл художественной формы; жанр в музыке.
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Hermeneutic cut to music cultural sociology
The purpose of the article given studies is a trailing of profound relationship to the leading notion of art studies and philosophic-religious sense mortgaged in numerology and other symbology of genre-technique indications of the music. Methodology of the
study emerges the hermeneutic accumulation in the work of A.Losev, E. Wilson-Dickson, in musicology - a developments B.Asafiev,
B.Yarustovskiy and others. The hermeneutic cut of art-studies analysis, with a handhold on historian-stylistic, sоcio-culturology principles in comparison of semantic position to epochal filling forms the concreteness of the applying methods of the cognition of the brought
forth theme of the study. Scientific novelty of the work is defined by originality to ideas of the collation of value philosophical-religious
generalizations, in tradition A.Losev and B.Asafiev, and factors of the form in artistic buildings. Is it for the first time attention to semantic
parallels of the beliefs about epochal change the form from the Middle ages before New time - in development position to music sociology, as they are declared in work A.Lunacharskiy, T.Adorno, B.Asaiev, L.Mazel, and other prominent researchers of art, leaving on the
hermeneutic factors of the incidence of the sense artistic-formal quality of the expression. Conclusions. The total of the offered review
is, first, understanding that that music contents and sense concentrated in the symbology of the music forms - as invoiced wholeness
which presents the unity of the expressive facilities in general, and as structured concreteness of the forms-schemes to compositions.
The semantic essence and the first, and the second related religious, philosophical ideas, given birth history condition, which become
nourishing headwaters and for epochal determined music buildings that are to say obviously their genetic alliance. Secondly, music
sociology, as one of leading discipline to hierarchies forming in culturology of musics, contains hermeneutic component, which forms
the foundation of the music semiotics, music semioties, music hermeneuties as such as a whole, jointly teachings about music contentrichness and music image, which were in the highlight classical musicology past two centuries.
Key words: a hermeneutic cut of the analysis of the works of art; music sociology; the form in art and in music; philosophicalreligious sense of the art form; genre in music.

Актуальність теми дослідження визначена умовами музичного сьогодення, в якому наявною є
переорієнтація на широке застосування в професійній практиці засобів і цілісних жанрово-стильових
утворень прикладної, у тому числі духовної сфери. А це стимулює усвідомлення іманентно-ідеальної
значущості музики і відповідного розгорнення символогічного й герменевтичного ракурсів мистецтвознавчого аналізу в напрямі культурологічних розробок явищ і їх зазначаючих понять символу-традиціїзвичаю. Герменевтичні розробки, завіщані працями Ю.Лотмана, Д.Лихачова, в музикознавстві
Б.Яворського, А.Швейцера та ін., на сьогодні складають достоїнство числених робіт О.Рощенко,
О.Муравської, Н.Сиротинської, ін. Однак реалії викладення в вузах мистецтва відповідних дисциплін
минає культурологічні-герменевтичні виміри художньої значеннєвості, оскільки філософсько-релігійні,
нумерологічно-знакові виміри тих значеннєвостей недосяжні для фахівської підготовки, хоча базовим
моментом навчання у сфері мистецтва було спирання на філософську й богословську-теологічну виучку спеціалістів-митців.
Метою дослідження є прослідковування змістовного зв‘зку провідних понять мистецтвознавства і філософсько-релігійних смислів, закладених в нумерологічну й іншу символіку жанровофактурних позначень музики. Методологічною основою дослідження виступають герменевтичні накопичення праць О.Лосєва, Е.Уілсона-Діксона, в музикознавстві – розробок Б.Асаф‘єва, Б.Ярустовського
та ін. Герменевтичний зріз мистецтвознавчого аналізу, з опорою на історико-стилістичний, соціокультурологічний принципи у порівнянні смислових позицій епохільного наповнення складає конкретику застосованих методів пізнання висунутого предмета вивчення. Наукова новизна роботи визначається оригінальністю ідеї зіставлення значеннєвостей філософсько-релоігійних узагальнень, в традиціяї О.Лосєва й Б.Асаф‘єва, і показників форми в художніх побудовах. Вперше звернено увагу на
значеннєві паралелі уявлень про епохальні зміни форми від Середньовіччя до Нового часу – в розробку позицій музичної соціології, як вони заявлені в працях А.Луначарського, Т.Адорно, Б.Асаф‘єва,
Л.Мазеля та ін.визначних дослідників мистецтва, виходячи на герменевтичні показники осягання смислового розуміння мистецько-формальних якостей.
Основний зміст. Музична соціологія складає ту частку культурологізованого музикознавства,
яка покликана виконувати головуючу функцію в ряді музичних наукових розробок. Через внесок
Т.Адорно [20] ця наукова сфера була лігитимізована в музикознавстві, при тому що і в «Гармонії»
Л.Мазеля [12], і в працях А.Луначарського [11] знаходимо суттєві розробки у вказаній сфері знання. У
названих авторів, як і у Т.Адорно, мова йде про епохально-фактурні відкриття, які мають значеннєве
наповнення – як втілення у фактурних показниках соціальних відносин, причому, з тенденцією випереджаючої моделі соціо-стосунків. Так, концепція дисгармонічного сполучення тонності у А.Шенберга,
за поясненнями Адорно, складає «правду про суспільство», що являє дисгармонійні показники буття.
Причому такі ознаки дисгармонійної атональності склалися у Шенберга задовго до жахів Світових
воєн, концтаборів і т.ін.
Аналогічно ідея просвіченого абсолютизму задала модель гомофонно-гармонічного стилю, що
вибудувувся від монодії з багатоголоссям перших італійських опер аж до Віденського стилю. І в цьому
ж дусі соціально детермінованого значеннєвого наповнення епохально-фактурних показників зроблені
нариси А.Луначарського типу «Танеєв і Скрябін», з яких перший уособлював гармонію соціалізованих
відносин, тоді як Скрябін демонстрував вибухове перенапруження революційного зламу. Оцінюємо
випереджаючий зміст узагальнень Луначарського, оскільки написані ним у 1920-ті роки нариси на десятки років випереджували стильові моделі переможного соціалізму, в яких традиціоналістськонеокласичний нахил танеєвської музики змоделював офіційний традиціоналізм стилю соціалістичного
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реалізму, тоді як О.Скрябін надовго був відсунений з першочергових засад стильових розробок наших
співвітчизників.
Саме в працях А.Луначарського музично-соціологічні позиції, як це наведено вище, відверто
інтерпретаційно подають сукупні показники фактурного цілого, наполягаючи на соціо-політичних
наслідках витримування певного фактурного типу в музикуванні. Такий підхід співпадає з практикою
культового співу, в якому унісонне або різноінтервальне консонантне тлумачення вертикалі втілювало
ідею ідеальної єдності Духа віруючих. І вказані фактурні «зліпки» епохальних переваг дозволяють
вибудувати історію музики в автономній послідовності, відмінній від економіко-виробничих епохальних
критеріїв, які усталилися в загальній історії від XVIII cтоліття і панують в історичних обрисах до
сьогоднішнього дня.
І саме музично-історичне тло змін соціальних формацій визначило торжество культурноісторичної школи в поясненні логіки стадіально-епохальних перестановок. Адже коли виробничий занепад Середньовіччя й торжество у вказаний період релігійної ідеї в її класичній формі надихав
деіствуючих-атеіствуючих філософів XVIII ст. і їх спадкоємців у ХІХ-ХХ на клеймування його «мракобіссям», «провалом» у прогресивному сходженні людства до інтелектуально-техніцистських завоювань від Античності до Нового часу, - позиції музичних істориків в спадкоємності Х.Ріман Г. Адлер демонстрували принципову наслідуваність середньовічною монодією монодійного ж мислення Старожитності.
Величне відкриття в Середньовіччі, у Візантії як стрижньовій культурній одиниці останнього,
вокалу – відзначило для музичної історії і мислительного обсягу людства у цілому високий духовний
розквіт, що явно покривав виробничо-споживчі досягнення як Античності, так і Нового часу. І романтики, піднявши на щит релігійне відродження, укріпили культурний авторитет Середньовіччя, в якому
Віра і лицарське Служіння, а це вищою мірою стосується і пори Християнського Православного лицарства козацької України XIV-XVI сторіч, музично-художнім авторитетом потіснили «прогресистів» від
історії, ствердивши метафізику історії сьогодення.
Сучасні демографічні розробки відкинули тезу про антитечність соціальних відносин Античності й Середньовіччя як «рабовласницьких» й «феодальних». Оскільки реальними носіями державносоціальних стосунків були в обох випадках: оточуюче правителів воїнство й селянсько-реміснича
більшість, оскільки раби ніколи не були кормлячим шаром в силу неможливості утримування їх в кількісному вираженні більше 10% населення. Музично-фактурні показники монодійності мислення і в Античності, і в Середньовіччі засвідчували ту спадкоємність структури формацій, які прогресисти від
історії таврували в альтернативах культурно-цивілізаційного прогресу – і антицивілізаційного «регресу-занепаду». Музично-історична евристика, висунувши герменевтично-інтерпретаційний підхід,
надала музично-соціологічним узагальненням музикознавства той науково-прогностичний зріз, який
засвідчує музичну культурологію у функції спекулятивної історії музики в тій же мірі, в якій від ХІХ
сторіччя ствердилася музична естетика як спекулятивна теорія музики.
Відмітимо, центральним поняттям для подолання меж теорії музики і музичної естетики стало
поняття форми в широкому значенні – як сукупності засобів виразності. Але складовою тих засобів
виразності постає форма у вузькому значенні, форма – композиційна схема, яка, будучи розглянуваною в класичних зразках художньо самодостатньої музики, орієнтована на театралізований інструменталізм Віденської школи, що категорично не співпадає з історичною першістю вокальних форм і угрунтованістю останніх в культовому гімноспіві. Високе риторичне й богословсько-теологічне наповнення
тих докласичних і класичних форм за історично-фактичним грунтом їх вибудови опинилося втраченим.
І інтуітивно цілком прийнятна теза Б.Асафьєва щодо музичного змісту, яке «не вливається у форми як
вино в келихи», бо цей зміст є невіддільним від форм [4, 273], - наштовхується на нерозуміння, який
саме зміст має на увазі великий музикознавець.
Шанувальниця Асафьєва В.Холопова уточнює вказане положення, заявляючи двоїстість програмного-асоціативного – та іманентного змісту музики, з яких останній є змістом самої форми [17,
144-146]. І таке трактування цілком виправдовує себе на тлі академічної класичної і посткласичної європейської музики, яка, відірвавшись від церкви («втікаюча від Аполона-церкви Дафна-опера», як то
засвідчено сюжетом опери Я.Пері 1596 р., в якій суттєвою є значеннєва християнська ідентифікація
Аполлон – Бог-Отець, Орфей – Ісус [21, 90-91]), поринає у філософсько-тетральні виміри.
Відповідно, висувається сонатна форма, побудована на принципі контрасту і яка стала зосередженням професійного озброєння композитора Нового часу. І тому навіть у вшановуваного сучасниками і нащадками П.Чайковського відсунення сонатних відносин на другий план структури його «Концертних варіацій для віолончелі й оркестру на тему рококо» було розцінене й розцінюється до сього
часу як…непорозуміння, про що свідчить всевизнання редакції В. Фітценгагена (і Р.Ростропович грав,
за доречним спостереженням Д.Андросової [1, 48-51], за Фітценгагеном, але не за Чайковським). Сонатність будови стала високим знаком професійного мислення, освященим причетністю до мислительних стереотипів антитетичності, введених класичною ж, тобто відстороненою від індекативності суб‘єкт-об‘єкт релігійної філософії, і тою що склала головний нерв конфліктності в театральній
драматургії.
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Трактовка значеннєвості сонатної форми з трьохфазовим рядом експозиція-розробка-реприза
усталилася в розумінні її змістовної паралелі до діалектичної тріади (теза – антитеза – синтез)
Г.Гегеля, цілком засвідчуючи театрально-позацерковне смислове наповнення даної структури. Хоча
сама ідея троїчності сягала смислових глибин християнської (Трійця) й дохристиянської (тримурті й
ін.) сакральності, театрально-художньосамодостатнє усвідомлення того символу складало наслідок
прийняття у XVII ст.позацерковного розуміння вказаної формальної ознаки тричастинності. Ця остання
оцінена в музикознавстві і в культурології в повній мірі у ХХ ст. – як абсолютизація троїчності початокрозвиток-закінчення (асафьєвське i:m:t, initium-movere-terminus), усвідомлена в наслідуваності вказаної формули від форми богослужебного діонісійського театру у Арістотеля.
Відомо, що О.Шпенглер, якому належить ініціатива висунення культурології як самостійного
наукового шляху, уніфікує культурні прояви подібністю до «організмів», для яких закон зародженнярозвитку-завершення складає єство їх фізичного буття. Трифазовість і тричастинність з уподібненням
(але не співпаданням) початку і закінчення (див.функцію confirmatio-підтвердження за контрастом з
confutatio-спростуванням) живила й риторичну диспозицію, яка покладена була в основу художньої
композиції. Оскільки, за поясненями теоретиків Християнської історії музики, риторика складала, на
відміну від базису символіки й екстатики Богослужебного мистецтва, «профанну уступку» церковної
музики заради контактності із широкими колами віруючих [16, 7-9].
Але філософською антитечністю насичена сонатна трифазовість в розвиток тої тричастинності, яка виникла з лона процерковної троїчності, але в узгодження з театрально-світськими установленнями не німецької, але італійської філософії в особі Дж.Віко. Саме в італійській музиці, оперній й
інструментальній пройшли генеральні «обернення цінностей», у тому числі нумерологічної символіки,
яка так багато значила й значить для музики. Перш ніж від XVIII на ХІХ ст. ствердилася інструментальна сонатність, в італійській музиці від XVII на XVIII ст. стверджується, і до цього часу нездолана в
музичній практиці тричастинна репризна форма типу АВА. Її репризний розділ гіперболізує риторичний
диспозиційний confirmatio, відкидаючи варіабільність, яка привноситься послідовністю confirmatioperoratio/epilogus. Цю варіабільність обов‘язково привносить виконавець, оскільки принцип da capo al
Fine, що механізував запис композитором репризи безпосереднім повтором, ніяк не сковує органіки
риторичного виявлення виконавця.
Від культури Ренесансу на Новий час йшла хвиля усвідомлення в людському бутті закінченості
життєвого шляху фізичним поверненням до безпорадності дитинства (тоді зовсім без піетизму йшло
сприйняття дітей як «недосконалих дорослих»), як це ущипливо коментували герої У.Шекспіра, живописуючи «беззубість» і «слабкість ніг», ін., як у дітей, так і у старих. Ясно, що у такому світобаченні
релігійна концепція «життя після смерті» не мала сенсу. Виходячи зі сказаного, троїчність, що пролонгувала священу Трійцю в музичні побудови церковного «троєстрочія», набула на зорі Нового часу суто
фізично минущий смисл, який співпадає з театралізованою структурою початку-розвитку-кінця. У
філософії Дж.Віко принцип троїчної циклічності, почерпнутий з узагальнень античного театру у Арістотеля, із послідовності складових театральної вистави виріс до узагальнюючої парадигми усього живого - і протистояв нескінченій варіантності церковної музики Ангелогласія, уславлення Вічного.
Зроблені соціонаповнення значеннєвостей окремих епохально висунутих і затребуваних у сучасності музичних форм поки складають виняток у дослідженнях семантики музики форм, хоч саме
вони, за Б.Асаф‘євим (див.вищеприведену тезу про зміст, що «не вливається у музичні форми як вино
у келихи…» [4, 273]) і його послідовниками, складають музичну змістовну іманентність. Логіка «змісту
музичної форми» закладена у Асафьєва його знаменитим висуненням принципів тотожності й контрасту в теорії форми – в первинності, історичній і логічній, саме перших. Найбільш цікавою тут виглядає класифікація, запропонована видатним музикознавцем, в якій наріжним каменем виступає
підхід до форми рондо: тут, у Асаф‘єва, рондо виступає як форма збудована за принципом тотожності [4, 12-118], тоді як класичне рондо («просте рондо» у В.Холопової та інших дослідників) поєднане з уявленням про «глибину контрастів» [18, 101].
Вважаємо, в такому розходженні оцінки принципу рондо у Асаф‘єва і «асафьєанки» ж Холопової вирішальну роль грає герменевтичний аспект: Асафьєв розглядає музичні форми в широті їх виявлення у музикуванні у цілому, дослідниця ж назвою вказує на більш вузький обсяг («Формы музыкальных произведений»). Тим самим В.Холопова зосереджується на «музичній цивілізації»
композиторської авторської творчості, тобто в розгорнутості до театралізованої «форми-процесу», в
якому контраст складає базисний показник структури-смислу. І хоч подається у другій частині книги
«История музыкальных форм (в связи с жанрами)», із включенням характеристики форм духовної музики Середньовіччя (сумбурно і непослідовно - спочатку чомусь григоріанський хорал без пояснень
структури меси, потім – Монодія знаменного співу у зв‘язку з Православною літургією), все ж установочним постає підхід від художньосамодостатньої творчості театралізованого мислення Віденської
школи.
Для Асафьєва очевидним є хід думки від ритуально-релігійного пласта музичного мислення: у
нього первинним постає принцип тотожності, тоді як похідним від першого йде принцип контрасту
– як історично театр народжується з обряду-ритуалу, а не навпаки. І хоч Асафьєв спеціально не пояснює, але «бажаючий зрозуміє»: дослідник явно уловлює сакральний зміст рондо, буквальне значення
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терміну – круг, коло, виходить на сакральне розуміння Усього, Бога [7, 25]. Холопова ж апелює до
народно-ігрового тонусу, з того виводячи «життєрадісність» - і закономірно минаючи одного з класиків
втілення форми рондо А.Вівальді, композитора-священика, а говорячи про танцювальність французьких витоків рондо, авторка зовсім минає сакральність танцювальності для гальської-галіканської
релігійної традиції Франції до фатального 1789 р. [2, 216 ; 6, 398]. А без вказаних пояснень сакрального кореня розглянуваної форми видається парадоксом звернення до неї в гімнічному всеуславленні
фіналу «Аврори» Л.Бетховена.
Саме сакральні витоки рондо явно усвідомлював Асафьєв, як і глибинні позиції французької
музики; у цілому інтонаційний підхід складає саме французьку лінію розуміння музики-мовлення, на
відміну від тонової природи музики у німецькому музикознавстві. І усвідомлення глибинно-сакрального
смислу Всебожественої охопленості пояснює рондальність вибудови і літургії у цілому (ясно, за принципом старовинного, а не класичного інструментального рондо), і християнської містерії, для якої органічними є танцювальні фрагменти, а з неї ж народилася літургічна драма, що, за Г.Кречмаром [8, 2730] і є початок опери. І хрестоматійне посилання на народно-обрядовий виток рондо, ясно, постає конкретним відгалуженням могутнього древа форми-змісту, незнання якого катастрофічно обіднює
сприйняття музиканта, а усвідомлення тої сакральності Кругової будови надихає виконавця звертанням до Вищого, яка б там не писалася програма твору.
Названі релігійно-соціологічні показчики значень музичних форм змикаються з цифровою –
нумерологічною – їх символікою, справдовуючи формулу О.Лосєва: «музика – життя…але життя нічого іншого як чисел» [9, 84]. І тому не художньо-комбінаторною примхою генія виступає творча акція
глибоко віруючого Ф.Ліста, що культивував поемне «стиснення циклу до одночастинності». Це було
втілення релігійно-сакрального принципу: символіка одиничності – Божествена єдність світу (показове
ім‘я балтсько-слов‘янського Одина, що втілював вищий щабель узагальнення божественої суті) – в
поемності Ліста через монотематизм «покривалася» класицистична чотиричастинність як символізація
«двічі раціо» відношень 2+2.
Остання була запозичена від постренесансної сонати-сюїти як звукової пролонгації торжествуючого раціоналізму: двочастинність першосонати, яка не менш згадуваної опери Я.Пері «Дафна»
була «тою, що біжить від церкви», якщо пам‘ятати про від раннього Християнства йдучу традицію
(див.посилання вище) ідентифікації Орфея й Ісуса, відповідно, Аполлона й Бога-Отця, а також про
похідність двочастинної першосонати від озвучення (буквально sonare) в інструментах арії як духовного [3] і тоді ще не «втягнутого в оперу» жанра.
У дисертації Т.Полянської [14] вказані перехрестя християнської сакральності і міцніючого самодостатнього раціо простежені на бутті тріо-сонати, яка щезла як жанр з падінням авторитету Віри
після 1800-1802 рр., які відзначилися актом вандалізму «прогресивної громадськості», а саме закриттям усіх італійських консерваторій як тих, що існували при церквах [5, 83]. Символіка тріо-структури
(саме символіка, бо виконавців могло бути й 4-5) мала опору у церковному троєстрочії (див.дискант,
гімель, «путьовий» спів і т.п.), тоді як форма циклу тяжіла саме до чотиричастинності.
У контексті еволюційних переходів змістів-структур тричастинності сонати, арії, чотиричастинності сонати-сюїти в межах церковного контрасно-поліфонічного триголосся (зовсім не розробленого в
теорії – за його органічною пов‘язаністю з Богослов‘ям, тоді як раціоналізована концепція імітаційної
поліфонії багато представлена в картезіанському за його реальним буттям музикознавстві) – закономірно виникає питання про долю різновиду тричастинності в музиці, історично-епохально локалізованої. Йдеться про бар-форму, структура якої (Stollen-Stollen-Abgesang) уславилася угрунтуванням її у
творчості міннезінгерів і представників майстерзангу, але реально має місце і творчості трубадурівтруверів.
Повсюдна її поширеність в лицарській поезії готики – Ренесансу (які за О.Лосєвим складають
единий культурний принцип світобачення у всеєвропейських, а не локально-італійських вимірах [10,
12-23]), залуговує на увагу як іманентний зміст музичного оформлення слова, відмітимо, поезії аристократичної (не забуваємо, що «чоботарство» майстерзангу складало надбання превілейованого
шару ремісництва, невідривного від «релігієтворення» передодня лютеранської реформи й певної
змістовної паралелі до неї), віршоскладення-співу вишукано-освіченого й одночасно з підкреслено типологічними показниками образотворення. А це вказує на глибокі релігійні засади авторів, виключаючи егоцентризм їх самовираження. І показово те, що за поріг XVI ст. ця структурна одиниця не переступає, хіба що її моделює Р.Вагнер у «Майстерзінгерах» і в певних структурах «Зігфріда» у ХІХ ст.
Бар-форма – це певне пограниччя дво- і тричастинності (доречі, як і сонатна форма у XVIII ст.:
старовинний тип – без розробки чи з невираженою розробкою, що явно сягає строфічності вихідних
вокальних структур). Відома бар-форма – послідовність ААВ – має такий вигляд у музичному виявленні (заспів-заспів-приспів), тоді як у єдності із словом чітко проявляє ознаки АА¹В, тобто варіювання
першої строфи, але не тотожнє утворення. Ясно, що структурні показники цієї лицарської поезії-співу
пов‘язані з мислительними типологіями, показовими для синтезу Віросповідальності й розумування,
що складало паралель до гуманістичного трактування богоподоби людини-творця.
Епоха готики й раннього Відродження позначена розквітом релігійної філософії, що увійшла в
історію через деістично-атеістичну її критику у XVIII й наступних століттях під ім‘ям схоластики. Її
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прийнято таврувати як «відірване від життя безплідне розумування» [15, 1288], тоді як об‘єктивно це
(від грецького scholasticós – шкільний, вчений) «тип релігійної філософії, що характеризується поєднанням теолого-догматичних засновків з раціоналістичною методикою та інтересом до формальнологічної проблематики» [15, 1288]. Схоластику прийнято протиставляти вченню гуманістів, хоча в основі гуманізму – та ж двоїстість теологічних посилань і раціоналістичних, з тяжінням до емпіристичних
виходів методик, які засвідчували пограниччя богослов‘я-теології й автономізованої від релігії філософії, яка стала основою знання Нового часу. Але найбільш показові ознаки єдності тих мислительних
підходів – в гармонії Віри й Розуму, яка надихала височінь умотворень готики й творчу надмірність
уподібненої Богу тим творчим Служінням людини.
При всіх поворотах схоластики як базового світоглядного мислення, що панувало у XІI-XІV ст.,
вихідною й вирішальною його формулою повставала концепція Ансельма Кентерберійського: «Вірую,
щоб розуміти» [15, 61]. Підхід філософа-августініанця – шляхи до Істини-Бога, що двоїсто охоплювали
«простоту серця» Віри й вишуканість розумових викладень інтелектуала. Єднання тих різних розумових наповнень – в повноті прийняття Божественої суті. Послідовне викладення вказаних шляхів до
Спільного явно фіксує бар-форма, яка опинилася минущою, але симптоматично епохально значущою
в історії музики, відзначаючи дивну й непросто осяганну концепцію культурного світу межі Середньовіччя й Нового часу.
Явно проглядає полеміка світського Просвіщення, персоналізована І.Кантом, із єдністю Релігії
й Раціо готики, коли названий блискучий представник німецької раціоналістичної філософії XVIII
ст.заявляє свою знамениту антиномію Віра – Розум, розділених прірвою (а міст через яку представляє
мистецтво) [13, 280-312]. І сучасні й передуючі Канту розробки сонатної форми у її старовинній двофазовій іпостасі як циклу першосонати і структури окремої частини у ранньокласичній і класичній
структурі Allegro єднали церковну символіку арії й риторичних принципів із запозиченнями жанровості.
Переконаний кантіанець Л.Бетховен наполягав на наявності «двох принципів» як для тематизму театралізованої конфліктності «Патетичної» сонати, так і для кантово-ліричної наповненості тем Сонат
ор.14 (№№ 9 і 10) у перепадах інтенсивності вираження високої абстракції Оспівування [13, 294-300].
І трифазова діалектика Гегеля (теза-антитеза-синтез) постає явно похідною від двофазової
антиномічності І.Канта теза-антитеза, що своєрідно була підхопленою романтиками (як і естетика Канта в цілому). Вже на рівні неокантіанства у ХХ ст. розроблена «двофазова діалектика» Т.Адорно, яка
має паралелі у новій поемності (див. «Вальс» М.Равеля та ін.) і у особливого рода двофазовості сонатних Allegro cимфонізму ХХ сторіччя (це узагальнено Б.Ярустовським у його геніальній герменевтиці
аналізу так званих Воєнних симфоній 1930-1960х років [19]).
Таким чином, не інтелектуальною «надмірністю» і освітнім снобізмом, але повсякденною потребою охоплювати змістовність музики як форми і прийоми виразності продиктована дивна, як на сьогоднішні освітні нормативи, система підготовки музикантів в старих італійських консерваторіях. В них,
поряд з розгалуженими музичними знаннями і вміннями, викладали, від перших класів для семирічних
початківців до випускників семи-, десяти- і п‘ятнадцятирічного навчання, - філософію й Богослов‘я,
тобто їх вчили тим наукам стільки, скільки років вони вчилися музиці взагалі [5, 38-43].
Висновки. Підсумком запропонованого огляду є наступне. По-перше, музичні зміст і значеннєвість зконцентровані в символіці музичних форм – як фактурних цілісностей, що являють єдність
виразних засобів взагалі, і як структурна конкретика форм-схем композицій. Смислова суть і перших, і
других споріднена із релігійними, філософськими концептами, народжених історичними умовами, які
стали живильним витоком і для епохально певних музичних вжитків, тобто очевидна їх генетична
спорідненісчть. По-друге, музична соціологія, як одна з провідних дисциплін ієрархічної зібраності
культурології музики, містить герменевтичну складову, яка утворює фундамент музичної семіотики,
музичної семісеології, музичної герменевтики як такої у цілому, сукупно вчення про музичну
змістовність й музичний образ, які були в центрі уваги класичного музикознавства минучих двох
століть.
І якщо нереально відновлювати курси філософії-Богослов‘я в обсягах, які відповідали потребам перших, базисних, тих що вибудували усю систему музичної освіти Європи консерваторій, то реальним є втілення у курсах музичного, мистецького аналізу у цілому відомостей щодо числовонумерологічних, релігійно-символічної і філософсько-умоглядної навантаженостей музичних звучань
як у текстах композиційного, так і виконавськи-варіабільного оформлення.
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СХІДНОХРИСТИЯНСЬКІ (ВІЗАНТІЙСЬКІ) СТИМУЛИ ПРОТОРЕНЕСАНСНИХ ПОЗИЦІЙ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ Й МУЗИКИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ
Мета роботи – висвітлення феномену впливу східнохристиянської традиції на всеєвропейський культурний ареал епохи Середньовіччя та Відродження, що детермінує взаємообумовленість світових культур, зокрема й музичних, де художньотворче Преображення є символом і образом світу. Методологія роботи має комплексний характер і будується на поєднанні
засад культурологічного, історико-типологічного, герменевтичного та музично-естетичного типу досліджень. Наукова новизна
роботи визначена тим, що в ній уперше систематизовано дані наукової літератури щодо східнохристиянського (візантійського)
культуротворчого чинника в становленні європейських «середньовічних ренесансів», а також художньо-музичного ареалу Відродження. Висновки. Простежено етапи історії середньовічних позавізантійських відроджень (Остготське, Каролінгське, Оттонівське, відродження XII ст.), що дозволяє виявити значущу роль у них східнохристиянської складової, представленої або
через ранньохристиянські європейські традиції й духовно-аскетичний досвід Ірландії, Галлії, Британії або безпосередньо через
Візантію. Вплив останньої позначений культом вченості; освоєнням не тільки латини, а й грецької мови, що асоціювалася з
високою богослужбовою практикою; активною перекладацькою діяльністю, яка запровадила в богословський ужиток західного
християнства праці східнохристиянської патристики. Суттєвою є роль академій, які об‘єднували інтелектуальну високоосвічену,
енциклопедично ерудовану європейську еліту, що групувалася навколо монарха і його християнської імперії. Показовим є інтерес до античної спадщини, але за умови домінування християнського космосу й адаптації в ньому ідей неоплатонізму, які, в
свою чергу, пізніше визначать духовно-філософську й художню специфіку італійського Відродження XIV-XVI ст., ґенезу якого
також формувала греко-візантійська еліта.
Ключові слова: Візантія; візантійська культура; середньовічні відродження; Ренесанс; східнохристиянська культура.
Муравская Ольга Викторовна, доктор искусствоведения, и. о. профессора кафедры теоретической и прикладной культурологии Одесской национальной музыкальной академии имени А. В. Неждановой
Восточнохристианские (византийские) стимулы проторенессансных традиций европейской культуры и музыки Средневековья и Возрождения
Цель работы – освещение феномена влияния восточнохристианской традиции на всеевропейский культурный ареал
эпохи Средневековья и Возрождения, детерминирующего взаимообусловленность мировых культур, в том числе и музыкальных, в рамках которых художественно-творческое Преображение является символом и образом мира. Методология работы
носит комплексный характер и строится на единении средств культурологического, историко-типологического, герменевтического и музыкально-эстетического типа исследования. Научная новизна работы определена тем, что в ней впервые систематизированы данные научной литературы относительно восточнохристианского (византийского) культуротворческого фактора в
становлении европейских «средневековых ренессансов», а также художественно-музыкального ареала Возрождения. Выводы. Прослежены этапы истории средневековых вневизантийских возрождений (Остготское, Каролингское, Оттоновское, возрождение XII в.), позволяющих выявить значительную роль в них восточнохристианской составляющей, представленной или
через раннехристианские европейские традиции и духовно-аскетический опыт Ирландии, Галлии, Британии, или непосредственно через Византию. Влияние последней отмечено культом учености, освоением не только латинского языка, но и греческого, ассоциировавшегося с высокой богослужебной практикой, активной переводческой деятельностью, благодаря которой в
богословский обиход западного христианства были введены труды восточнохристианской патристики. Существенной является
роль академий, которые объединяли интеллектуальную, высокообразованную, энциклопедически эрудированную европейскую
элиту, группировавшуюся вокруг монарха и его христианской империи. Показателен интерес к античному наследию, но при
доминирующей роли христианского космоса и адаптации в нем идей неоплатонизма, которые в свою очередь позднее определят духовно-философскую и художественную специфику итальянского Возрождения XIV-XVI ст., генезис которого также формировала греко-византийская элита.
Ключевые слова: Византия; византийская культура; средневековые возрождения; Ренессанс; восточнохристианская
культура.
Muravskaya Olga, doctor of art history, Professor of the Department of Theoretical and Applied Cultural Studies of the Odessa National Academy of Music named after A.N. Nezhdanova
East Christian (Byzantine) incentives of the proto-Renaissance traditions of European culture and music of the Middle Ages and the Renaissance
The purpose of the article is to highlight the phenomenon of the influence of the Eastern Christian tradition on the panEuropean cultural area of the Middle Ages and Renaissance, which determines the interdependence of world cultures, including music,
in which artistic and creative transformation is a symbol and image of the world. The methodology of the work is complex and is built
on the unity of means of the cultural, historical-typological, hermeneutical and musical-aesthetic type of research. The scientific novelty of the work is determined by the fact that it first systematized the data of scientific literature regarding the Eastern Christian (Byzantine) culture-making factor in the formation of European ―medieval Renaissance‖, as well as the artistic and musical Renaissance area.
Conclusions. The history of medieval non-Byzantine revivals (Ostrogothic, Carolingian, Ottоn, 12th-century revival) is traced, revealing
the significant role of the Eastern Christian component represented by or through the early Christian European traditions and the spiritual and ascetic experience of Ireland, Gaul, Britain, or directly through Byzantium. The influence of the latter is noted by the cult of scholarship, the development of not only Latin but also Greek, associated with the high liturgical practice, active translation activities, thanks
to which works of Eastern Christian patriotism were introduced into the theological everyday life of Western Christianity. The role of the
Academies, which united the intellectual, highly educated, encyclopedic erudite European elite grouped around the monarch and his
Christian empire, is essential. Interesting is the interest in ancient heritage, but with the dominant role of the Christian cosmos and the
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adaptation in it of the ideas of Neo-Platonism, which in turn will later determine the spiritual-philosophical and artistic specifics of the
Italian Renaissance of the XIV-XVI centuries, the genesis of which was also formed by the Greek-Byzantine elite.
Key words: Byzantium; Byzantine culture; medieval revival; Renaissance; East Christian culture.

Актуальність теми дослідження. Питання духовної інтеграції людства завжди так чи інакше було пов‘язане з релігією, яка, за О. Шпенглером, становить основи культури як «продукту людського
духу». Актуальна для християнської духовно-культурної традиції минулих епох ідея протиставлення
«Схід – Захід» на сучасному етапі отримала нове тлумачення. В одній зі своїх промов папа Іоанн Павло II, перефразовуючи слова В. Іванова, назвав обидві християнські традиції «двома легенями Європи». Подібне розуміння позначеної дихотомії обумовлює пошуки їхнього спільного коріння, дослідження ґенези, що сягає, зокрема, культурної спадщини Візантії та її історичних спадкоємців. Сказане є
визначальним і для процесів становлення культури європейського Середньовіччя та Відродження, в
межах яких Візантія й створене в ній багатство освітніх, творчо-будівельних, віросповідних інтенцій
стали стимулом до історичного поступу європейської культури. Позначені процеси взаємодії та
взаємовпливу культур, базовим механізмом яких виступає соціокультурна комунікація, що забезпечує
регулювання культурної сфери людства, трансляцію духовно-художнього досвіду, є актуальними і для
сьогодення.
Аналіз досліджень і публікацій. Осягнення західнохристиянських культур і цивілізацій в протистоянні і, водночас, в усвідомленні їхньої генетичної спорідненості зі Сходом стало парадигмою наукових культурно-історичних досліджень І. Тена, включно з подальшими розробками М. де Унамуно,
О. Шпенглера, М. Гумільова, М. Конрада [7], А. Меза [16], О. Лосєва [10]. У дослідженні проблематики
взаємодії східнохристиянської культури й західної культурно-історичної традиції Середньовіччя
істотне місце посідають роботи, в яких розглядаються питання специфік так званих «середньовічних
ренесансів» [1; 3; 14], наукові розвідки, орієнтовані на вивчення особливостей феномену гуманізму в
його візантійській та італійській іпостасях, а також історії їхньої взаємодії та взаємовпливу [12; 11; 9;
15]. Разом з тим на сьогоднішній момент можна констатувати відсутність узагальнювальних історикомистецтвознавчих досліджень з указаної проблематики, що повною мірою враховують грековізантійську (і не тільки) східнохристиянську складову в становленні європейської культури Середньовіччя та наступних епох.
Мета роботи – висвітлення феномену впливу східнохристиянської традиції на всеєвропейський культурний ареал епохи Середньовіччя та Відродження, що детермінує взаємообумовленість
світових культур, зокрема й музичних, де художньо-творче Преображення є символом і образом світу.
Методологія роботи має комплексний характер і будується на поєднанні засад культурологічного,
історико-типологічного, герменевтичного та музично-естетичного типу досліджень. Наукова новизна
роботи визначена тим, що в ній вперше систематизовано дані наукової літератури щодо східнохристиянського (візантійського) культуротворчого чинника в становленні європейських «середньовічних
ренесансів», а також художньо-музичного ареалу Відродження.
Виклад основного матеріалу. Іоанн Мейєндорф якось зауважив, що «Візантія відкрила щось
фундаментально справжнє про людську природу та її ставлення до Бога <...> Впевненість у Божественному вимірі людської особистості зумовила неможливість розглядати її як виключно мирську
істоту, представляти її в мистецтві як грішну та ту, що постійно спотворює божественний вигляд.
Візантійські богослови сміливо стверджували, що ―…за своєю природою людина ближче до Бога, ніж
ангели‖, а візантійське мистецтво постійно закликає людину не так до покаяння, як до досконалості й
святості» [6, 198].Зауважимо, що означена характеристика виявляє не тільки сутність, власне,
візантійського мистецтва і його духовних якостей, а й очевидний факт передування нею ренесансної
картини світу. Останнє стало предметом активного дослідження в візантознавстві лише в ХХ ст., виявляючи тим самим східнохристиянську ґенезу культури і музичного мистецтва Європи як Середньовіччя, так і Відродження, що і є предметом цієї статті.
У розгляді проблематики взаємодії східнохристиянської культури й західної культурноісторичної традиції Середньовіччя істотне місце посідає питання про специфіку так званих «середньовічних ренесансів», під якими зазвичай маються на увазі Остготське (V – VI ст.), Каролінгське (VIII –
початок IX ст.) і Оттонівське відродження (Х ст.), а також їхні візантійські аналоги – Македонський, Палеологовський ренесанс IX–XII і XIII–XV ст., відмічені явними відродженнями на основі християнської
культури тих чи інших аспектів язичницько-античної цивілізації. Оскільки ці феномени є досить яскравими явищами культури Середньовіччя, вони виявляються вписаними не тільки в культурноісторичний контекст позначеної епохи, але й безпосередньо пов‘язаними з, власне, ренесансною
культурою Європи XIV–XVI ст., відкриваючи в такий спосіб складність, неоднозначність і «багатошаровість» останньої, «знімаючи» почасти з неї ореол як виключно західноєвропейського культурного
явища. За влучним спостереженням А. Ф. Лосєва, «Ренесанс, виявляється, був рішуче всюди, в різні
епохи, з різним вмістом, хоча далеко не завжди перевершував своєю культурою культури середньовіччя та італійського Відродження» [10, 16].
Подібний досить широкий підхід в розумінні феномену «відродження» багато в чому обумовлений етимологією його латинського аналога «Renovatio». Це слово безпосередньо походить від ла-
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тинського «re-novo, avi, atum, are (відновлювати, відновлювати, воскрешати). Звідси італ. Rinascita,
Rinascimento і фр. Renaissance. Renovatio в застосуванні до людини окремо або до суспільства в
цілому, що означало повернення в стан «до гріхопадіння», в Едем.
Отже, очевидним є широкий історичний і духовний контекст цього поняття, що несе в собі,
перш за все, яскраво виражений християнський підтекст, який враховує не тільки духовні пошуки Заходу, але й християнського Сходу (Візантії). Таким чином, мається на увазі очевидна потреба представників цієї епохи в поверненні до першовитоків, до початкового стану гармонії Божественного і
людського, точніше – це й пам‘ять про єдині витоки християнства, ґенеза яких все ж сходить до
східнохристиянської візантійської традиції навіть з урахуванням її історичних і духовних трансформацій.
В умовах культурно-історичної та духовно-релігійної специфіки XIV–XV ст. це не тільки тверде
«стояння» на позиціях ортодоксально-православного християнства (паламіти, ісихасти), але й пошуки
шляхів єднання східної (візантійської) і західної християнської традиції під знаком «Унії», а також апелювання до «єдиного знання», що об‘єднує релігію й природознавство на базі енциклопедично всеохопного інтелектуалізму, показового як для візантійського гуманізму, так і багато в чому похідної від
нього італійської ренесансної традиції.
Акцентуючи увагу на ідеї відродження античних традицій у певні періоди історії Середньовіччя,
М. Л Андреєв формулює базові позиції духовного й культурно-історичного тлумачення феномену
«середньовічних відроджень», зосереджених, по-перше, на певному «обмеженні словесністю» [1,
с.92], що відрізняє їх від, власне, італійського Ренесансу наступних століть, які тяжіли до універсалізму
художнього вираження. Однак, на наш погляд, подібне «обмеження» має досить умовний характер,
оскільки словесність у цьому разі об‘єднувала широкий корпус робіт не тільки античних авторів, а й
християнські богословські праці, що підтверджує чільну роль «Слова» в середньовічній культурі і його
об‘єднавчу роль стосовно інших, не менш значущих для Середньовіччя, форм духовно-мистецького
вираження.
По-друге, як вважає М. Л. Андреєв, «Відродження Середньовічне не усвідомлюється її творцями в цій іпостасі (знову ж на відміну від Відродження в Італії): вони вважали за краще говорити про
―оновлення‖ <...> Культурна діяльність, що розуміється як ―оновлення‖ і навіть не співвіднесена безпосередньо з релігією, передбачає в середньовічному контексті вихід на перший план саме релігійного
сенсу: ―новизна‖ – це, насамперед, новизна християнства, новизна ―нової людини‖ апостола Павла»
[1, 92]. У подібному уявленні очевидна орієнтація на ідеї Господнього Домобудівництва, орієнтованого
на вирішення завдань вибудовування духовного життя людини, що обумовлює таке очевидне в означену епоху тяжіння саме до східного християнства або через ірландсько-кельтську традицію (Каролінгський ренесанс), або через традиції Галльської церкви, або через духовно-політичні контакти
Заходу з Візантією (Оттонівський ренесанс), а також через активну перекладацьку діяльність у справі
поширення в Європі класики східнохристиянської патристики.
Сказане простежується у феномені Каролінгського відродження, мистецтво якого,
«...продовжуючи традицію епох меровінгської Франції і лангобардської в Італії, ґрунтується на
візантійських зразках» [5, 26]. Названий період середньовічної культури позначений в історії як час
інтелектуального й культурного відродження в Західній Європі кінця VIII – середини IX ст., сполученого
з епохами правління Карла Великого, Людовіка Благочестивого й Карла Лисого з династії Каролінгів.
Цьому періоду властивий розквіт в галузі літератури, теології, образотворчого мистецтва, значна активізація у сфері освітніх процесів, що виявлялася у відкритті шкіл, збиранні рукописних бібліотек
(Тур, Корбі, Реймс, Фульда, Райхенау та ін.). Очевидна масштабність державно-освітньої діяльностійі
цієї епохи найбільш показова для часу правління Карла Великого, націленого на ідею «трансляції імперії» й зведення в межах Франкської імперії «Граду Божого» на землі.
За влучним спостереженням М. Л. Гаспарова, «… ‖дух‖ латинської культури Каролінгської епохи залишався релігійним, церковним у всіх своїх підставах, зразком та ідеалом для неї служили не
республіки квітучої античності, а християнська імперія Костянтина» [3, 3], висхідна до перших століть
християнства й раннього етапу існування «Неподіленої Церкви».
Орієнтація на подібний стародавній зразок для наслідування доповнювалася також істотною
роллю в цьому «відродженні» вихідців з Ірландії. Додамо також, що ірландці-християни принесли зі
своєї батьківщини традиції ранньосередньовічного розуміння християнського догматизму (Кельтська
церква), що певною мірою співвідноситься і з позиціями Галльської церкви, поєднаними з традиціями
«давньозахідного православ‘я». Саме з ними було пов‘язане поширення в Європі й особливого роду
тяжіння до духовної вченості, осягнення християнської Істини, котра формувалася, з одного боку, в
суворому аскетично-чернечому середовищі, з іншого – в багатовіковому місіонерсько-просвітницькому
досвіді представників Кельтської церкви.
Повертаючись до характеристики епохи Каролінгського відродження та її репрезентантів, відзначимо властивий їм творчо-особистісний універсалізм, що з усією очевидністю проявився і в образі
Іоанна Скота Еріугени, і в діяльності членів Академії Карла Великого. М. Л. Гаспаров зазначає: «Це
була нібито відразу академія наук, міністерство освіти і дружній гурток: тут обговорювалися серйозні
богословські питання, читалися лекції, тлумачилися автори й влаштовувалися бенкети, де застільники
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складали вишукані компліментарні вірші й розважалися вирішенням хитромудрих питань і загадок.
Членами її були сам Карл зі своїм численним сімейством, найвизначніші духовні й світські сановники,
вчителі та кращі учні придворної школи. Кожен член Академії приймав античний або біблійний псевдонім (це було напівзабутою традицією галльських і британських вчених товариств)» [3, 6].
Водночас, необхідно відзначити, що ця академічна традиція, що стала одним із символів інтелектуалізму Каролінгського ренесансу, генетично сходить не тільки до античності, але й до культури
Візантії, для якої, починаючи ще з раннього періоду її історії, досить показова діяльність різноманітних
інтелектуально-художніх спільнот, відомих ще в V ст. «Об‘єднані спільністю наукових та ідеологічних
устремлінь, вони [візантійські інтелектуали] утворювали напівзамкнуте, порівняно нечисленне,
відірване від народу співтовариство вчених, своєрідну ―вчену республіку‖, яка живе за своїми особливими законами, що дуже нагадують форми інтелектуального спілкування, характерні для італійського
гуманістичного середовища епохи Ренесансу» [13, 211].
Показово, що зазначені вище традиції академічних спільнот, які складалися за принципом
«сімейних» відносин (в їх високому розумінні), генетично висхідні до ранньохристиянської (фактично
православної) й візантійської традиції, стануть пізніше також і надбанням культури Ренесансу XIV–XVI
ст. Відомо, що знаменита «Платонівська академія» у Флоренції (XV ст.), очолювана М. Фічіно, іменувалася також і «Платонічною родиною» [10, 317]. Крім цього, відомий факт, що одним зі стимулів
організації подібної академії за безпосередньої участі Козімо Медичі стало його плідне спілкування з
візантійським філософом-платоніком Георгієм Гемістом Пліфоном. Не забуваємо також про те, що
аналогічного роду співдружність, іменована Флорентійською камератою, вже на початку XVII ст. стане
місцем народження оперного жанру, котрий відродив не лише давньогрецьку трагедію, а й, згідно зі
спостереженнями Г. Кречмара, традиції «літургічної драми» [8, 29], витоки якої знову ж таки сходять
до візантійської культурно-історичної традиції.
Феномен Каролінгського відродження невіддільний від фігур і творчих особистостей Туотіло і
Ноткер Заїки, що представляють музично-історичну традицію даної епохи. Обидва були насельниками
Сен-Галленського монастиря, зарахованими після смерті до лику святих. Концентрація на духовній
діяльності, разом з тим, не завадила їм проявити себе в найрізноманітніших сферах. Так Туотіло був
відомий своїм сучасникам як поет, художник-мініатюрист, механік, скульптор, оратор, знавець грецької
та латинської мов, а також і як музикант. Остання іпостась очевидно проявилася не тільки в його майстерній грі на арфі, але й у створенні численних тропів, генетично висхідних до жанру тропаря. Останній, як своєрідний «позабіблійний коментар», власне, біблійних духовних першоджерел, посів одне з
визначальних місць в середньовічній культурі, позначивши за своїм термінологічним визначенням і
сутністю власне греко-візантійську ґенезу; був однаково значущий і для Сходу, і для Заходу, незважаючи на певну історичну дистанцію між ними в освоєнні даного принципу.
Повертаючись до теми про середньовічні ренесанси й ролі в них східнохристиянського фактора, виділяємо також період, іменований як Оттонівське відродження. Воно безпосередньо пов‘язане з
підйомом культурного життя в Німеччині Х ст. в період правління імператорів Саксонської династії –
Оттонів. Найбільш показовим в цьому плані виступає епоха Оттона II, одруженого з візантійською
принцесою Феофано, що й зумовлює посилення впливу на цей регіон і його культуру грецької
(візантійської) православної традиції. Характеризуючи специфіку культури вказаного періоду, більшість авторів акцентують увагу на значній ролі Південної Німеччини – Швабії та Баварії, які перебували в Оттонівській імперії на особливому положенні й «… зберігали вірність старим каролінгським монастирським традиціям <...> Райхенау, Санкт-Галлена» [3, 10]. Згадувані М. Л. Гаспаровим монастирі
протягом багатьох століть, незважаючи на західнохристиянську конфесійну орієнтацію, фактично виступали також і хранителями духовних цінностей «Неподіленої Церкви» й були відомі своїми
всебічними контактами з Візантією.
Двір Оттона «повністю копіював ритуали візантійського двору. Одяг німецького імператора
створювався в повній відповідності з одягом візантійського імператора. Корона імператорів Священної
Римської імперії являла собою комбінацію двох візантійських парадних головних уборів – діадеми, що
покладається на східних імператорів біля вівтаря патріархами Константинополя, й корони, що вперше
була покладеною Костянтином I Великим на голову його сина Костянтина II» [2, 153-154]. У цьому
плані вельми закономірним є інтерес як каролінгів, так і германців до текстово-смислової і музичної
складової «Laudes Regiae» – «Королівських хвалінь», ґенеза яких сходить до візантійської імперської
традиції. Сказане підтверджує той факт, що «...в Х ст., незважаючи на протиріччя у відносинах, негативні стереотипи сприйняття, Візантія й Захід потребували одне одного й відчували єдність» [2, 154].
Ще однією епохою, яка в свідомості більшості істориків Середньовіччя асоціюється з відродженням-ренесансом, вважається XII століття, що зазвичай визначається як наступний після Каролінгського Відродження значний зліт культурної й творчої самосвідомості західної цивілізації. Наведений вище огляд історії середньовічних позавізантійських відродженнь дозволяє не тільки виявити
їхню специфіку, а й значиму роль в них східнохристиянської складової, представленої або через
ранньохристиянські європейські традиції й духовно-аскетичний досвід Ірландії, Галлії, Британії, або
безпосередньо через Візантію. Очевидним є:
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- культ ученості, прагнення до підвищення освітнього рівня (школи, університети); освоєння не
тільки латини, а й грецької мови, що асоціювалася, перш за все, з високою богослужбовою практикою
й нерідко впроваджувалася в західну месу; активна перекладацька діяльність, яка запровадила в богословський ужиток західного християнства праці східнохристиянської патристики, що істотно вплинули на його духовно-філософську картину світу і культуру;
- значуща роль так званих академій, які об‘єднували (нерідко на засадах патріархальносімейної лексики) інтелектуальну, високоосвічену, енциклопедично ерудовану (для свого часу),
універсальну за охопленням знань і діяльності еліту, що групувалася, як правило, навколо владного
монарха і його християнської імперії; генезис цього явища пов‘язаний з Візантією і її науково-духовним
досвідом, що запліднював не тільки західне Середньовіччя, а й безпосередньо передбачив ренесансну культуру;
- інтерес до античної спадщини, але за умов безсумнівного домінування християнського космосу й адаптації в ньому ідей неоплатонізму, які в свою чергу пізніше визначать духовно-філософську
специфіку італійського Відродження XIV–XVI ст.;
- орієнтація на творче засвоєння традицій візантійської богослужбово-співочої й ладової системи (тропіювання, традиції дисканту школи Нотр-Дам), що символізують різноманітність в межах
непорушного Єдиного.
Феномен, власне, Ренесансу XIV–XVI ст., його творчих відкриттів у культурі Західної Європи є
досить вивченим як у вітчизняному, так і в зарубіжному мистецтвознавстві. Водночас, у контексті проблематики цієї статті цікавим видається також розгляд східнохристиянської ґенези вказаного явища
культури.
Гуманістична ренесансна програма, в якій людина є «співпрацівником Бога» (В. П. Лега), фактично народжувалася в тісному контакті й за безпосереднього сприяння, власне, візантійського гуманізму і східнохристиянської культурної спадщини. За образним висловом Брукера, «… за латинською мовою [в ренесансного гуманіста] постійно присутній шепіт грецької» [4]. Н.-Г. Бек був
переконаний, що «… якщо Марсіліо Фічіно палив перед образом Платона вічний вогонь, то олію для
нього поставляла Візантія» [11, 91]. У подібних метафоричних визначеннях фактично закладено узагальнення сутності впливу візантійського інтелектуалізму на становлення культури західноєвропейського Ренесансу.
Візантійський гуманізм і духовно-інтелектуальна еліта, що репрезентує його в XIV–XV ст., був
представлений різними напрямками гуманістичної думки. Частина візантійських інтелектуалів або
емігрувала з Візантії, або була народжена на території Європи, колись підконтрольній імперії ромеїв
(Латинська Романія). Серед них виділяються постаті Варлаама Калабрійського, що істотно вплинув
свого часу на особистість Франческо Петрарки; Леонтія Пілата, Димитрія Кідоніса, Георгія Геміста
Пліфона (автора ідеї заснування Платонівської академії у Флоренції); Мануїла Хрісолора (викладав у
Флорентійському університеті, виконував важливі дипломатичні місії в Англії, Франції, Іспанії, Італії);
Димитрія Скарана, Віссаріона Нікейського та ін. Іншу частину візантійського інтелектуалізму позначеної епохи представляла її духовна еліта, безпосередньо сполучена з ідеями ісихазму і паламізму.
Розквіт інтелектуальної культури Візантії невіддільний від відповідних форм комунікації й
спілкування, які складалися в межах імперії ромеїв з перших століть її існування. В цьому разі мова
йде не тільки про духовно-монастирські спільноти, але, передусім, про феномен візантійського «театру» (як аналога «гуртка», що мав також інші визначення – «нарада», «рада», «музей», «сади муз»), що
«… збирав освічену аудиторію для обговорення наукових питань, знайомства з новими літературними
творами колег, обміну думками та відкритої дискусії, на яку поширювалися закони ―наукової дружби‖»
[9, 140, 138].
Подібного роду інтелектуальні спільноти, що «змагаються за прекрасне» [9, 149], демонстрували інтерес і сприйнятливість до різних видів художньої діяльності й до театральних форм «подання» художнього матеріалу, що сприяло формуванню стійких моделей комунікації всередині
візантійського соціуму. Як пише І. П. Медведєв, «… сама назва ―театр‖ пояснювалася тим, що літературне дійство розумілося як театральне видовище <...> Нерідко воно проводилося, судячи з листів
Димитрія Кідоніса, за участю співаків і музикантів, які супроводжували проголошення промов співом і
музикою» [11, 18], що безпосередньо передбачило салонну культуру Європи Нового часу.
Можливо, в протистоянні інтелектуалізму й духовної традиції (паламізм та ісихазм), криється
одна з причин драми Візантії, яка встигла все ж передати свою спадщину світу. «Навіть перебуваючи
на порозі неминучої загибелі, Візантія дозволяла собі розкіш багатого духовного життя». «Візантійські
емігранти, покидаючи батьківщину, несли з собою не тільки знання й грецькі рукописи, а й щось набагато важливіше – грецький дух, завдяки якому, навіть після падіння імперії, її культура продовжувала
жити» [9, 414, 413].
Висновки. Таким чином, у статті простежено етапи історії середньовічних позавізантійських
відроджень (Остготське, Каролінгське, Оттонівське, відродження XII ст.), що дозволяє виявити значущу роль в них східнохристиянської складової, представленої або через ранньохристиянські європейські традиції й духовно-аскетичний досвід Ірландії, Галлії, Британії, або безпосередньо через Візантію.
Вплив останньої позначений культом ученості; освоєнням не тільки латини, а й грецької мови, що
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асоціювалася з високою богослужбовою практикою; активною перекладацькою діяльністю, яка запровадила в богословський ужиток західного християнства праці східнохристиянської патристики. Суттєвою є роль академій, які об‘єднували інтелектуальну високоосвічену, енциклопедично ерудовану
європейську еліту, що групувалася навколо монарха і його християнської імперії. Показовим є інтерес
до античної спадщини, але за умов домінуання християнського космосу й адаптації в ньому ідей
неоплатонізму, які, в свою чергу, пізніше визначать духовно-філософську й художню специфіку
італійського Відродження XIV-XVI ст., ґенезу якого також формувала греко-візантійська еліта.
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МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ: ДИСКУРС ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ПОЧАТКУ
НОВОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ (У ТОЧЦІ ПЕРЕТИНУ – CROSSOVER POINT)
Мета статті – охарактеризувати феномен проектної діяльності – «crossover point» і його поширення в сучасній мистецькій практиці. Необхідність такого підходу зумовлена тим, що побутування художньої культури у суспільній практиці здійснюється відповідно до законів бізнесу, у якому комерційна складова набуває вирішального значення. Методологія дослідження
розбудована у річищі міждисциплінарного інтегрування методів сучасного мистецтвознавства і культурології. Наукова новизна
одержаних результатів визначається тим, що розглянуто явище проектної діяльності – «crossover point» і його актуалізацію в
сучасній мистецькій практиці, зумовлену зростанням масового попиту на видовищність та музично-театральний проект як нову
форму синтезу кількох видів мистецтв, породжену втіленням нових технологій. Висновки. Термін «проект» у контексті мистецької практики розуміється не лише як результат оригінального плану, а як унікальна сукупність скоординованих дій, спрямованих
на досягнення конкретної культуротворчої, естетико-художньої мети. Протягом історії відбувається активний пошук нових форм
художньої творчості, щоб відобразити і осягнути зміну дійсності. Мистецькі проекти стали логічним виявом розвитку культури.
Проектна діяльність у сфері культури на новому рівні «підключила» українське мистецтво до світових художніх тенденцій, кардинально змінила картину буття української художньої культури. Мистецькі проекти становлять нову форму синкретичносинтезованого видовища, феномен, опосередкований особливостями й реаліями світової культури початку ХХІ століття. У контексті статті «проектну цілісність» розуміємо як перетини проектного конструювання ідей та їх втілень («crossover point»), різновекторних, але спрямованих в актуальне сьогодні-майбутнє, які розкривають потенціал і суспільне значення культурнокреативної практики. Створення синтезованих художніх «crossover–проектів» потребує зусиль групи менеджерів і виконавців з
урахуванням запитів ринку художніх потреб, комплексного сприйняття їх широкою аудиторією, нетрадиційними підходами до
постановки класичних творів з урахуванням особливостей локації. Показовою з цього погляду є проектна діяльність
Т. Філевської – арт-менеджера, куратора багатьох проектів, присвячених українському авангардному мистецтву, засновниці
громадської організації «Інститут Малевича». Її творчість вписується в концепцію «crossover–проектів» та відповідає головному
принципу – синтезу кількох видів діяльності: мистецько-пошукової, мистецько-просвітницької і художньої із створенням локусу
подієвості.
Ключові слова: проектна діяльність – «crossover point»; мистецькі проекти; crossover–проекти; синтез мистецтв; проектнування у сфері культури.
Поплавский Михаил Михаилович, доктор педагогических наук, профессор, Киевский национальный университет
культуры и искусств
Художественный проект: дискурс художественной культуры начала нового тысячелетия (в точке пересечения
- crossover point)
Цель статьи - охарактеризовать феномен проектной деятельности - «crossover point» и его распространение в современной художественной практике. Необходимость такого подхода обусловлена тем, что бытования художественной культуры в
общественной практике осуществляется в соответствии с законами бизнеса, в котором коммерческая составляющая приобретает решающее значение. Методология исследования строится на основе междисциплинарного интегрирования методов современного искусствоведения и культурологии. Научная новизна исследования определяется тем, что рассмотрены явление
проектной деятельности - «crossover point» и его актуализацию в современной художественной практике, обусловленную ростом массового спроса на зрелищность и музыкально-театральный проект как новая форма синтеза нескольких видов искусств,
порожденная воплощением новых технологий. Выводы. Термин «проект» в контексте художественной практики понимается не
только как результат оригинального плана, а как уникальная совокупность скоординированных действий, направленных на
достижение конкретной культуротворческой, эстетико-художественной цели. На протяжении истории происходит активный
поиск новых форм художественного творчества, чтобы отразить и понять все изменение действительности. Художественные
проекты стали логическим проявлением развития культуры. Проектная деятельность в сфере культуры на новом уровне «подключила» украинское искусство к мировым художественным тенденциям, кардинально изменила картину бытия украинской
художественной культуры. Художественные проекты составляют новую форму синкретично-синтезированного зрелища, феномен, опосредованный особенностями и реалиями мировой культуры начала XXI века. В контексте статьи «проектную целостность» понимаем как пересечение проектного конструирования идей и их воплощений («crossover point»), разновекторных, но
направленных в актуальное сегодня-будущее, которые раскрывают потенциал и общественное значение культурно-креативной
практики. Создание синтезированных художественных «crossover-проектов» требует усилий группы менеджеров и исполнителей с учетом запросов рынка художественных потребностей, комплексного восприятия их широкой аудиторией, нетрадиционными подходами к постановке классических произведений с учетом особенностей локации. Показательной в этом отношении
является проектная деятельность Т. Филевской - арт-менеджера, куратора многих проектов, посвященных украинскому авангардному искусству, основательницы общественной организации «Институт Малевича». Ее творчество вписывается в концепцию «crossover-проектов» и соответствует главному принципу - синтез нескольких видов деятельности: художественнопоисковой, художественно-просветительской и художественной с созданием локуса событийности.
Ключевые слова: проектная деятельность - «crossover point»; художественные проекты; crossover-проекты; синтез
искусств; проектирование в сфере культуры.
Poplavsky Mikhailo, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Kyiv National University of Culture and Arts
Art project: the discourse of artistic culture of the beginning of the new millennium (at the intersection - crossover
point)
The purpose of the article is to characterize the phenomenon of project activity - the "crossover point" and its distribution in
contemporary artistic practice. The need for such an approach is due to the fact that the culture of arts in public practice is carried out in
accordance with the laws of business, in which the commercial component becomes decisive. The methodology of the research is
based on the interdisciplinary integration of methods of contemporary culturology and art criticism. The scientific novelty of the re-
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search is determined by the fact that the phenomenon of the project activity - the "crossover point" and its actualization in contemporary
art practice, due to the growth of mass demand for entertainment and the musical and theatrical project as a new form of synthesis of
several types of art, generated by the implementation of new technologies, are considered. Conclusions. The term "project" in the context of artistic practice is understood not only as the result of the original plan but as a unique set of coordinated actions aimed at
achieving a particular cultural, aesthetic and artistic purpose. Throughout history, an active search for new forms of artistic creation is
taking place to reflect and understand all the changes in reality. Artistic projects have become a logical manifestation of the development of culture. The project activity in the field of culture at the new level "connected" Ukrainian art to world art tendencies, fundamentally changed the picture of the life of the Ukrainian artistic culture. Artistic projects constitute a new form of syncretically synthesized
spectacle, a phenomenon mediated by the peculiarities and realities of the world culture of the beginning of the 21st century. In the
context of the article, "project integrity" is understood as the intersection of project design of ideas and their implementation ("crossover
point"), multisectoral, but oriented to the current today, the future, which reveals the potential and social significance of cultural and
creative practice. Creation of synthesized art "crossover-projects" requires the efforts of a group of managers and performers, taking
into account market demand for artistic needs, a comprehensive perception of their wide audience, non-traditional approaches to the
production of classical works, taking into account the specifics of location. Indicative in this respect is the project activity of T.
Filevskaya, art director, curator of many projects devoted to Ukrainian avant-garde art, founder of the public organization "Malevich
Institute". Her work fits into the concept of "crossover projects", which corresponds to the main principle - the synthesis of several types
of activities: artistic, exploratory, artistic and artistic, with the creation of the event of events.
Key words: project activity - «crossover point»; art projects; crossover projects; synthesis of arts; design in the sphere of culture.

Актуальність дослідження. Із розвитком медіа і комунікаційних технологій, провідних тенденцій
в культурі початку ХХІ століття, відмінність між елітарним і масовим мистецтвом практично нівелюється. Традиційні форми мистецтва і мистецької практики зазнають впливу масової, популярної культури.
Прагнення задовольнити масовий попит на видовищність породжує синтезовані художні «crossover–
проекти». У своїх витоках ці явища пов‘язані з концепцією «Gesamtkunstwerk» Р. Вагнера – синтетичного мистецтва майбутнього, з ідеєю майбутнього синтезу О. Скрябіна – «слухоглядацької поліфонії»
(слухозрительной), із «сеансами» С. Маларме, з мистецтвом «евритмії» Р. Штейнера, композиціями
В. Кандинського тощо. На початку ХХ століття ці ідеї викликали до життя складні за своє структурою
видовища, розраховані на комплексне сприйняття досить широкої аудиторії. Такі артефакти створюються зусиллями групи менеджерів і виконавців відповідно до запитів ринку художніх потреб.
Характеризуючи такі мистецькі проекти, варто звернути увагу, по-перше, на те, що вони не
мають чіткого жанрового визначення, по-друге, у них застосовуються сучасні технічні виражальні засоби і нетрадиційні підходи до постановки класичних творів з урахуванням особливостей локації, яка
унаочнює прийоми вирішення конкретного художнього завдання.
Мета статті – охарактеризувати феномен проектної діяльності –«crossover point» і його поширення в сучасній мистецькій практиці. Необхідність такого підходу зумовлена тим, що побутування художньої культури у суспільній практиці здійснюється відповідно до законів бізнесу, у якому комерційна
складова набуває вирішального значення.
Методологія дослідження розбудована у річищі міждисциплінарного інтегрування методів сучасного мистецтвознавства і культурології.
Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що розглянуто явище проектної
діяльності – «crossover point» і його актуалізацію в сучасній мистецькій практиці, зумовлену зростанням масового попиту на видовищність та музично-театральний проект як нову форму синтезу кількох
видів мистецтв, породжену втіленням нових технологій.
Стан наукової розробки проблеми. Соціальне та соціокультурне проектування як галузь науки і
практики почало формуватися лише в XX столітті. На перших етапах свого становлення воно було
похідним від наукового і технічного проектування, що виникло і набуло поширення в XIX столітті, а
вихідні принципи розроблялися Я.Дітріхом, Т.Тіорі, Д.Фраєм, П.Хіллош, Ф.Ханик та іншими дослідниками. Надалі проблемне поле соціокультурного проектування та моделювання, в тому числі у галузі
мистецтва, досліджувалося Б.Біллітером, О.Генісаретським, С.Зуєвим, Н.Івановською, А.Кравченко,
О. Яковлевим та іншими закордонними і вітчизняними вченими.
Виклад основного матеріалу. «Сrossover point» у перекладі з англійської означає точку перетину, перехрестя, перехресне поєднання. У статті це поняття застосовуємо як методологічний принцип
дослідження синтетичної природи мистецьких проектів, поширених в сучасній культурно-креативній
діяльності.
Такий підхід надасть змогу розглядати різновекторні й різногалузеві види діяльності в їх синтезі, завдяки якому і створюється модель («ідеальний тип») сучасного мистецького проекту. Логіка
теорії «crossover point» спонукає «вписувати» проекту діяльність в «тіло» культури, виявляти такі концептуальні моменти, як «культуротворчий потенціал», «соціокультурний запит», «естетико-художня й
етико-виховна спрямованість», «комерційна складова», «рекреаційно-розважальна складова» тощо. У
контексті художньої культури термін «проект» розуміємо не як певний оригінальний план, а як унікальну сукупність скоординованих експериментальних дій майстрів художньої культури, поєднаних на певний час у межах певної культурної локації для вирішення мистецьких завдань.
В сучасних умовах побутування художньої культури, зокрема й класичної, здійснюється у суспільній практиці відповідно до законів бізнесу, у якому комерційна складова, як і роль продюсера,
набувають вирішального значення. Робота продюсера у проекті поєднує комерційну й естетикохудожню складові: визначає завдання і функції виражальних засобів, роль умов, у яких буде
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здійснюватись певна мистецька акція, аудиторію глядачів, тривалість «життєвого» циклу проекту, залучаючи для цього найсучасніші технології.
Як відомо, певна кількість глядачів звертаються до класичного мистецтва з пізнавальною метою – заради важливої інформації і набуття нового чуттєвого досвіду. Для них це можливість пізнати
високу культуру. Водночас, створення проектних видовищ за зразками світової класики становить
перспективний шлях для формування світового мистецького «crossover»-простору – власне, простору
духовності.
Класичне мистецтво, зокрема й музичне, досить органічно увійшло в сучасний медіакомунікативний простір, у якому поширена як музика «третього прошарку» (за словами музикознавця
В. Конен) – ідеться про джаз-рок-поп музику, так і класична, наявна тут у вигляді транскрипції, парафрази, обробки або вільного прочитання, переінтонування тощо.
Завдяки цьому сучасний музично-театральний проект, який містить класичний репертуар, зокрема й оперний, набуває нових ознак, ознак видовища «crossover»-характеру, сучасної масової культури, адресованої якнайширшому колу глядачів. Серед них лише незначна кількість знавців і прихильників високого мистецтва.
Музично-театральний проект – це нова форма синтезу кількох видів мистецтв, вона породжена
широким упровадженням нових технологій. Для його втілення потрібні не лише продюсери, постановники, виконавці, а й відповідна аудиторія, а також мобільний, обмежений у певному часопрострі склад
реалізаторів-виконавців-сприймачів, зведені у певну спеціально обрану локацію, придатну саме для
цієї акції. Крім того, зазнають змін усталені, стаціонарні форми буттєвості певного виду мистецтва.
Просторовість проекту є його константною ознакою, яка передбачає упорядкування всіх інших складових. Застосовувані сьогодні принципи організації мистецького простору становлять, за словами голландських філософів Тімотеуса Вермюлена і Робіна ван ден Аккера, визначальні ознаки метамодернізму: «Якщо модернізм висловлює себе за допомогою утопічного синтаксису, то постмодерн
завдяки безвихідному паратаксису, метамодернізму, вочевидь, виражає себе як а-топічний метатаксис. Грецько-англійський лексикон перекладає атопос (αηοπορ) як дивний, екстраординарний, парадоксальний. Однак більшість теоретиків і критиків наполягають на дотриманні його буквального значення: місце (топос) для якого немає місця. Можна, таким чином, сказати, що атопос – це водночас і
місце, і не-місце, територія без кордонів, позиція без меж. Ми вже описували метатаксис як перебування одночасно тут, там і ніде. До того ж, таксис (ηάξιρ) означає впорядкування. Отже, якщо модернізм передбачає тимчасове упорядкування, а постмодерн – просторовий безлад, то метамодерн
слід розуміти як простір-час, який одночасно перебуває ані в порядку, ані в безладді. Метамодернізм
замінює кордони справжнього на межі безмежного майбутнього; замінює межі знайомих місць на дескрипцію безмежного. Насправді, це і є «доля» людини метамодерну: переслідувати обрії, які безкінечно відступають» [9].
Відтак, найсуттєвішою в річищі цих роздумів, пов‘язаних зі створенням мистецьких проектів, є
тенденція до пошуку й використання експериментальних просторів-хабів, зокрема сучасного виставкового центру, музейного майданчика, середмістя – від античних руїн до спеціально збудованих літніх
театрів, скверів тощо як точок перетину різних культурних локусів (мистецьких, громадських, ієротопічних тощо). Тобто йдеться про «атопос», який утворюється для досягнення конкретної мети і для
вирішення конкретних завдань оригінального художнього проекту.
Це фіксує ситуацію, в якій набуває вияву новий виток, стрибок у розвитку ключових ідей у
культурі, подібних до поширених наприкінці минулого століття. Згідно з латинським прислів‘ям («після
– означає внаслідок»), можна стверджувати, що після і завдяки постмодернізму в культурі ХХІ століття
зростає позиція ігрового, але не азартного, а спокійного, без пафосу, перебирання культурних
варіантів попередніх епох, коли однозначний вибір не тільки не має сенсу – він не можливий. Це ідеологія, яка «виправдовує» нове розмивання «репресивних» меж, кордонів між видами, родами, жанрами, а головне – між формами культурної діяльності. Новий стан у культурі, коли еклектично поєднуються не лише лірика, епос і драма, не лише поезія, живопис, театр та інші види мистецтва, а й
творчість і бізнес, виконавці і найсучасніші новітні технології.
Незважаючи на «молодість» різних виявів проектної діяльності в мистецтві, саме ці явища
формують сьогодні «тонатмосферу» культурного життя соціуму. Без цих, часом несподіваних, разових
культурно-мистецьких акцій неможливо уявити світовідчування, умонастрій, самопочуття «авангардистського прошарку» інтелектуальної еліти, творчих особистостей, які відбивають певні ознаки масової свідомості у пост(пост-) індустріальному суспільстві.
Тобто ми вступаємо в (над-, пост-) інформаційне суспільство і подібні феномени відображають
його, можливо, першу (ще незрілу) фазу, коли відпрацьовуються адекватні способи «приборкання»
свавілля, користолюбства й захланності власників засобів масової інформації, безпринципності критиків і журналістів, коли налагоджується зворотній зв‘язок між споживачами інформації та її виробниками, коли інтелектуальний і моральний рівень споживачів ще не забезпечує їх впливу на ці процеси.
Такі зміни в культурі відбуваються дуже повільно. Починаючи з кінця ХХ століття, з початком
інформаційної доби і перетворень у сфері культури, зумовлених сучасними інформаційними технологіями, безпрецедентно зросла кількість діячів на ниві масової комунікації й «актуальної» культури.
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Наразі розгорнулася унікальна за своїми масштабом й глибиною деформація культуротворчої діяльності. З одного боку, вона нагадує «фельєтонну добу», описану Германом Гессе в його «Грі в бісер»:
«…саме тоді серед інтелектуалів почала поширюватись жахаюча невпевненість і апатія, стрімко впали до вельми скромного рівня духовні потреби й досягнення» [2, с. 46]. І далі: «Шлях до суспільного
визнання, вшанування, слави й комфорту веде тепер не крізь аудиторії, семінари і докторські дисертації: вкрай занепалі інтелектуальні професії збанкротували тоді в очах усього світу… Тим талантам,
які прагнули блиску й поклоніння, судилося відвернутися від набридлої і невдячної духовності і присвятити себе іншим видам діяльності, у яких їх долею стало добування грошей і благополуччя» [2, 56].
З іншого боку, світовідчування й мислення людини на початку нового тисячоліття безперечно є
більш багатозначним. Це спонукає до аналітики гри як культуротворчого феномена, розпочатої ще
Гейзінгою і активно продовжуваної зарубіжними і вітчизняними дослідниками в сучасному культурологічному дискурсі.
«Гейміфікація» («ігрофікація») просякає й трансформує сучасний культурний простір, спонукаючи до інтерактивності всіх учасників процесу культуротворення. Принагідно зазначимо, що у Скандинавії ігрові форми в шкільній та університетській формах навчання давно вже визнані на законодавчому рівні. Ці питання постають щоразу, коли замислюєшся над докорінними змінами в культурі,
свідками яких ми є, і які апелюють до давньої дискусії щодо ролі гри в культурі. Одні фахівці вважають
гру культротворчим елементом, інші переконані, що гра знецінює серйозне в культурі й мистецтві.
У зв‘язку з цим не може не привернути уваги думка відомого вченого про діяльність сучасних
музейних установ як складових соціокультурної сфери. Її правомірно можна поширити і на заклади
культури й мистецтв. Томислав Шола у своїй праці «Вічність тут більше не живе. Тлумачний словник
музейних гріхів» [6] наголошує на тому, що сучасний глядач, слухач, відвідувач музею, концертного
залу, виставки, прагне відчути себе учасником діалогу, комунікації, під час яких застосовуються елементи освіти і розваги, емоційного піднесення й насиченої інформативності, зрештою, – мистецтва і
реального життя. Ідеться, по суті, про гейміфікацію (ігрофікацію) культурної діяльності, про введення
гри в неігровий контекст. Цей досвід увійшов у сучасний художній дискурс і докорінно змінює принципи
нинішньої культурно-мистецької практики.
Стан і потреби художньої культури, науково-технічна революція, розпочата у другій половині
ХХ століття, зазнали інформаційної, а згодом електронної трансформацій, сьогодні вони перебувають
у фазі «нанореволюції», створюючи принципово нові умови не лише для видозміни жанрів художньої
культури, а їх втілення. Нові технології сприяли уніфікації, а згодом і глобалізації процесів художньої
творчості. У наш час можна говорити про нові формати «споживання» художньої продукції, безпосередньо зумовлені новітніми технологіями, про їх вихід на культурно-художній ринок.
Для створення такої художньої продукції, крім авторів і виконавців, потрібне (і відповідно вже
утворене) нове співтовариство спеціалістів міждисциплінарного профілю. З‘ясувалося, що прибутковість від реалізації створеного художнього продукту істотно зростає, якщо випускати його в різних
«упаковках», тобто в різних форматах споживання. Тому навколо творчої групи у складі авторів і виконавців почала формуватись команда менеджерів під керівництвом продюсера як головної особи, яка
бере на себе всі ризики, можливі протягом життєвого циклу творчого задуму. Постать продюсера починає відігравати роль регулятора економічних відносин. Процес планування, створення й реалізації
сукупності синтезованої культурно-художньої продукції, об‘єднаної спільною концепцією, стали називати проектом.
Термін «проект» (projectus – з лат., буквально, кинутий вперед) – це план, задум, розробка та
ін. [7, 274]. Запозичений із технічних дисциплін, у практиці художнього ринку він набув нового сенсу: це
не лише план, а й задум, підготовка і втілення в різних форматах «споживання» художнього твору. Так
етимологія слова часом всебічно відтворює основні змісти буття ...
А. Маслоу, відомий дослідник питань «самоактуалізації» особистості, зазначив зокрема: «Ми
маємо зрозуміти, що майбутнє – це єдине, що в принципі є невідомим й непізнаванним, а це означає,
що всі звички, всі механізми захисту й нападу – сумнівні і мають подвійний смисл, оскільки вони базуються на минулих відчуттях. Тільки гнучка творча особистість може по-справжньому керувати майбутнім, тільки така особистість може впевнено й безстрашно поглянути в обличчя новизні» [4, 6]. Ці
слова переконують, як серйозно в сучасній теорії культури в умовах кінця «деспотизму» будь-якої
форми, передусім у мистецтві, осмислюються такі явища.
У наш час втрачає свою незаперечність усталена традиція позбавляти об‘єкт контексту, у якому він сприймається, «виривати» його із середовища, відсікати природні зв‘язки з часопростором, в
якому відбуваються певні дійство, акція, подія культурно-мистецького значення. Адже, як пише
Т. Шола «Без «бульйону» з міфів, вірувань, амбіцій, устремлінь, побуту, історичних подій і доль, в які
зазвичай занурені об‘єкти (чи то художні акції, події… – додамо ми), вони мало що значать» [6, 37].
Поняття контексту стало ключовим у розумінні буттєвості мистецтва в ситуації «початку
століття». Тепер можна стверджувати (за Нельсоном Гудменом, ідеї якого становлять основу для подальшого філософського моделювання світу), що знання про «множинність світів, їх залежність від
символічних систем, які ми конструюємо, багатоманітність стандартів правильності, яким підкоряються наші конструкції», впливають і на зрозуміння новітньої «мови мистецтва» [1]. Н. Гудмен у Перед-
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мові до «Способів побудови світу» підкреслює: «… ця книга належить до панівної тенденції сучасної
філософії, яка розпочалась, коли Кант замінив структуру світу на структуру свідомості, продовжилась,
коли К. І. Льюїс замінив структуру свідомості на структуру понять, і коли тепер розпочато заміну структури понять на структуру кількох символічних систем наук, філософії, мистецтв, сприйняття й повсякденного дискурсу. Цей рух спрямовано від однієї єдиної істини й одного від початку даного світу до
процесу породження багатоманітності правильних і при тому конфліктуючих варіантів або світів» [1, 5].
Ще на межі ХІХ і ХХ століть американський соціолог Т. Веблен увів у науковий обіг поняття
демонстративного споживання. Цим він означив прагнення людини отримувати все за найвищою
ціною і завдяки такому типу споживання долучатись до елітних зразків художньої продукції, які вважають «фільтрами для просіювання еліти». Відвідування престижних мистецьких заходів підтверджує
думку про уповільнений, але невпинний процес популяризації елітарного смаку. Це призводить до поступового змішування й переплетіння тих соціальних інститутів і форм, які раніше вважалися взаємовиключними. На цей тип споживання переорієнтовується і культурна індустрія. Отже, якісний художній
проект може суттєво вплинути на суспільне життя своїм поліспрямованим, синтезованим, синкретичним, масштабним характером, надовго залишитись у пам‘яті тієї цільової групи, на яку був розрахований. Відтак, художній проект можна вважати відносно відокремленим, цілісним видом діяльності. Його
основу становить новітній художній задум, і, водночас, – певна інноваційно-технологічна ідея, чіткий
розрахунок показників ефективності у безпосередньому зв‘язку з алгоритмом досягнення мети за допомогою відповідних ресурсів і виконавців, чинників матеріального й нематеріального характеру.
Художні проекти мають високу «собівартість», бо їх втілення потребує залучення різних сфер
суспільства, підтримки й участі творчих особистостей і колективів. Звідси й призначення таких художніх проектів – створювати естетико-художній і морально-виховний комунікаційний простір, виховувати
людей «культурними». Автори цих проектів відходять від будь-яких чітких жанрових, стильових критеріїв і вдаються щоразу до індивідуальних вирішень відповідно до визначеної мети, добираючи для
цього й відповідні виражальні засоби. Інша справа, що історико-культурні аспекти кожного проекту актуалізують інші види художньої діяльності людини: від античних видовищ – театру, музичного, навіть
«агонів», до середньовічних літургій, містерій і карнавалів, до класичного мистецтва і видовищ Нового
часу, зрештою, до модерних і постмодерних виявів художньої культури.
Сучасний художній проект, який передбачає, крім усього іншого, впровадження новітніх
аудіовізуальних технологій, сприяє поширенню нових, глобальних мистецьких жанрів, або метажанрів
(гала-концерти, світло-звуко-вистави, електронні феєрії, сінемасимфонії та інші синтезованосинкретичні видовища), які не надаються для традиційної класифікації. Такі художні проекти виконують естетичну і етично-виховну, рекреаційну і просвітницьку функції.
Поліфукціональність, культуротворчий характер цих мистецьких проектів, їх «технологічність» і
спрямованість на масовість, спонукають вдаватись до креативних прийомів, не обтяжених досвідом
минулого. Такі настанови і принципи повною мірою втілює у своїй проектній діяльності Тетяна
Філевська – арт-менеджер, куратор багатьох проектів, присвячених українському авангардному мистецтву, засновниця Громадської організації «Інститут Малевича». Її творчість безпосередньо вписується в концепцію «crossover–проектів», адже вона відповідає головному принципу – синтезу кількох
видів діяльності: мистецько-пошукової, мистецько-просвітницької і художньої із створенням локусу
подієвості. Її різнопланові проекти об‘єднують як професійну експертну спільноту, так і широкий загал.
Проектна діяльність Т. Філевської розпочиналась відкриттям «українського Малевича»: реконструкцією біографії митця часів викладання в Київській художній академії з подальшим зануренням в
«життєпис» митця, сповнений українських реалій. Постає запитання: чому зацікавлення творчою
біографією великого художника спонукало її до проектної діяльності? Власне, у цьому полягає
відмінність Т. Філевської як дослідниці від інших біографів художника. Відповідь тут очевидна – вона
створює навколо науково-пошукового прецеденту (а це пошук і аналіз нових архівних матеріалів,
культурних зв‘язків і контекстів) розгалужену мережу проектів – акцій, творчих конкурсів, видавничої
діяльності, виставок, лекцій, семінарів разом з їх інформаційною підтримкою та налагодженням належного механізму взаємодії, PR (у межах як вітчизняних інституцій, так і зарубіжних) [8]. Така кроссоверна парадигма проектів дає плідні результати і викликає відповідне зацікавлення: будь-яка культурна подія перетворюється на «модний» престижний контент, запускаючи в одній локації синтетичний
машинаріум з ідей, особистостей, подій, мистецтв. Так, наприклад, була організована і проведена
міжнародна конференція 2016 року «Казимир Малевич: київський аспект», яка не «вписувалась» у
звичну модель подібних заходів. Навпаки, «Інституту Малевича» вдалось належно організувати і провести кілька денних свято-дійств (у різних культурних локаціях Києва). Організатори запросили для
участі представників і діячів різних культурно-мистецьких сфер, створили синтетичне дійство на основі
різних видів і жанрів мистецтва: живопис, музика, кіно, новітні медіа, дизайнерські інсталяції. Завдяки
цьому було сформовано тло для інтелектуального контенту і спілкування. Нетрадиційним видається й
інформаційне висвітлення проекту завдяки належній дискурсивній платформі, яка сприяла перетворенню інтелектуальної події на унікальну культурно-мистецьку акцію, що зацікавила і заохотила
публіку.
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Діяльність «Інституту Малевича» дає можливість не лише виявити і зрозуміти сутність різноманітних культурно-мистецьких проектів, вона спонукає до нових проектних ідей, до визначення перспективи культуро творення.
Зростаючий попит на сучасні культурно-мистецькі проекти, які містять творчо-пошукову, новітню креативну складову, зумовила необхідність увести в навчальний план КНУКіМ для випускників
магістратури з творчих спеціальностей відповідні дисципліни (аудіовізуальне мистецтво і виробництво, театральне мистецтво, музичне мистецтво, хореографічне мистецтво), а також дизайн–захист
кваліфікаційної роботи у формі магістерського творчого проекту.
Створення творчого проекту в межах магістерської програми – це важлива форма набуття
компетентностей теоретика і практика художньої культури в їх гармонійному поєднання. Часто
найбільш слабкою ланкою у такому проектуванні є донесення головного задуму до «замовника», його
актуалізація та конкретизація ресурсів і засобів втілення. Головна увага на цьому етапі надається
визначенню такої його складової, як «концепція-реалізація». Ця лінія ускладнюється залученням синтезованих елементів у виробництво проекту. Тобто студенти мають продемонструвати володіння сучасними мистецькими практиками, а також технологіями створення так званого концептуального пакету, який передбачає наявність наукових публікацій в українських і зарубіжних профільних наукових
виданнях, тез доповідей на міжнародних і всеукраїнських конференціях, симпозіумах і круглих столах.
Ці матеріали мають містити теоретичне обґрунтування головної ідеї проекту, розуміння аксіологічного
значення в моделі певної культурної ситуації, а також розкрити історію виникнення і розвитку концепції
та можливі варіанти її сучасного і майбутнього розвитку. Така концептуальна підготовка зумовлена
тим, що сучасний проект передбачає перетин (сrossovers) різних підходів, принципів, синтез яких забезпечує створення нового художнього продукту.
Магістри мають виявити здатність до самостійного креативного застосування набутих знань
під час вирішення конкретних художніх, наукових, організаційних та інших завдань. Необхідно визнати
діалектичну взаємодію цих напрямів роботи, яка, як стверджують викладачі-керівники проектною
діяльністю студентів КНУКіМ, неможлива в межах такої послідовності. В окремих випадках процесуальність повного творчого циклу зумовлена тим, що студенти відштовхуються від бачення й розуміння
сутності кінцевого продукту, а потім відшукують «зворотній» шлях – до його концептуального ядра. В
інших варіантах, навпаки, теоретична, концептуальна компетентність підштовхує до створення
оригінальних проектних творів. У кожному випадку, важливий шлях (звідси й метод) самостійного виконання (тобто практичної реалізації) свого задуму, оригінальність і доцільність творчого рішення. Та
головне, проект має переконувати, що він не тільки має значення для творців-виконавців, для кафедри, факультету, а й відповідає сучасним культуротворчим запитам і соціокультурним очікуванням.
Власне, в цьому й полягає так звана соціокультурна цінність проекту.
Здійснення художнього проектування в межах університетської освіти надає змогу необхідні
лінії перетинів (знов-таки, суспільний сrossovers) різних мистецьких галузей, спеціальностей і
спеціалізацій, дотриматись необхідної умови сучасної мистецької кар‘єри – підготувати й заохотити
студентів до створення синтетичного (тому актуального) мистецького продукту на перетині різних
видів мистецтв та естетико-художніх традицій («чистота» мистецтва не є сучасним критерієм креативності і професійної успішності). Тому магістерський проект – це прекрасна можливість для здійснення
такого професійного синтезу-перехрестя.
Варто наголосити, що проектний підхід до підготовки магістерських робіт принципово
відрізняється від традиційних відкритістю щодо подальшої творчо-професійної реалізації у креативних
індустріях сьогодення. Він конструюється як матриця-принцип, застосування якого має універсальний
характер. Крім того, нові принципи підготовки творчого проекту на чолі з теоретиками і практиками
формують ідеальну модель поєднання науково-дослідної (аналітичної й теоретико-методологічної) й
експериментальної (практичної) роботи. Кожен магістерський проект демонструється публічно, супроводжується пояснювальною запискою і повним концептуальним пакетом, має показник ефективності
як здійсненого, а не традиційного «мертвонародженого» належного. Мистецький професіоналізм
випускників, якого прагне досягти університет як кінцевої мети навчального процесу, виявляється в
тому, що вони не уникають природності життєвих перепитій, незапрограмованості творчого і креативного. Зорієнтованість на проектність – це і є живе поєднання ідей, намірів, майстерності, переконань,
професіоналізму «університетського корпоративного розуму».
Висновки. Отже, термін «проект» у контексті мистецької практики розуміється не лише як результат оригінального плану, а як унікальна сукупність скоординованих дій, спрямованих на досягнення конкретної культуротворчої, естетико-художньої мети. Протягом історії відбувається активний пошук нових форм художньої творчості, щоб відобразити і осягнути зміну дійсності. Мистецькі проекти
стали логічним виявом розвитку культури. Проектна діяльність у сфері культури на новому рівні
«підключила» українське мистецтво до світових художніх тенденцій, кардинально змінила картину
буття української художньої культури. Мистецькі проекти становлять нову форму синкретичносинтезованого видовища, феномен, опосередкований особливостями й реаліями світової культури
початку ХХІ століття.
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За словами видатного філософа Х. Ортегі-і-Гасета: «Факультет культури виробляє певний тип
наукової вдачі, який раніше розвивався випадково – інтегративний талант» [5, 59]. Цей талант, як пояснює іспанський мислитель, полягає у вмінні конструювати цілісність. У контексті статті «проектну
цілісність» розуміємо як перетини проектного конструювання ідей та їх втілень («crossover point»), різновекторних, але спрямованих в актуальне сьогодні-майбутнє, які розкривають потенціал і суспільне
значення культурно-креативної практики. Створення синтезованих художніх «crossover–проектів» потребує зусиль групи менеджерів і виконавців з урахуванням запитів ринку художніх потреб, комплексного сприйняття їх широкою аудиторією, нетрадиційнми підходами до постановки класичних творів з
урахуванням особливостей локації. Показовою з цього погляду є проектна діяльність Т. Філевської –
арт-менеджера, куратора багатьох проектів, присвячених українському авангардному мистецтву, засновниці громадської організації «Інститут Малевича». Її творчість вписується в концепцію «crossover–
проектів», відповідає головному принципу – синтезу кількох видів діяльності: мистецько-пошукової,
мистецько-просвітницької і художньої із створенням локусу подієвості.
Примітки
1

Пояснення сучасних культурно-мистецьких процесів неминуче веде до спроб принагідно вписати їх у теоретичні конструкти, якими гуманітарії визначають певний парадигмальний зсув у культурі. Тому набули поширення варіанти назв із префіксами «пост», «пост-пост». Відповідно й термін «метамодрнізм» спрацьовує в методологічному процесі моделювання культурної
ситуації «після» - пост-модерн, пост-пост-модерн тощо. Зокрема, Т. Гуменюк визначає цей принцип як «commencement du
siècle» – «початок століття». Усі ці спроби свідчать про необхідність віднайти належні методологічні засади для оцінювання
глобальних світоглядних зрушень (однак, це тема окремої розмови).
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МИСТЕЦЬКИЙ СИНТЕЗ В АРХІТЕКТУРНІЙ ФОРМІ:
ВІД ТОТАЛІТАРНОГО ДО ІНДИФЕРЕНТНОГО
Мета статті полягає у досліджені проблеми стилів та стильових відносин, що призвели до об‗єднання та злиття самостійних напрямків у образотворчому мистецтві та архітектурі періоду зародження та становлення соціалістичного реалізму.
Особливості появи і розвитку синтезу мистецтв в СРСР і його найбільшій республіці – Україні досі залишаються недослідженими. У пропонованому автором тлумаченні синтезу мистецтв «радянського зразка» критерієм цілісного сприйняття стильової
єдності живописних, скульптурних та архітектурних творів є тоталітарна залежність митця від підневільного соціуму. За версією
автора, сприйняття архітектурних проблем в Україні зазначеної доби розглядається у мистецтвознавчій, політичній та економічній площині і доводить злочинність ідеології тоталітаризму. Методологія дослідження задекларованої теми полягає у
об‘єднанні мистецтвознавчих та історичних розвідок. Відповідно до поставлених завдань у статті застосовуються методи дослідження, що доповнюють культурологічний, історичний, мистецтвознавчий аспекти. Також були використані хронологічний
аналіз та синтез, компаративний, біографічний і крос-культурний методи. Наукова новизна полягає у висвітлені і дослідженні
маловідомих фактів, що підтверджують авторську доктрину стосовно викривлення у радянському соціумі такого поняття як синтез мистецтва. Об‘єднання образотворчого мистецтва з архітектурою сприймалося раніше переважно з точки зору праць радянських ідеологів, істориків, мистецтвознавців. Питання індиферентності та відсутності опору в умовах тоталітарної культурної
диктатури стосовно взаємозв‘язку просторових мистецтв та архітектури під кутом культурологічного трактування взагалі не
розглядалися. Висновки. Аналіз архітектурних стилів, їх завдань, шляхів розвитку, визначення ролі особи у творчості (живописній, скульптурній, архітектурній), впливу соціуму і залежності від нього, співставлення часу нинішнього з подіями сімдесятилітньої давнини – є шляхом відродження істини. Результатом цієї праці стало намагання зрозуміти, дослідити і зробити правильні висновки відносно феномену синтезу українського мистецтва і архітектури довоєнних років. Кінцевою відповіддю на
поставлені запитання можуть бути лише ґрунтовні культурологічно-мистецтвознавчі розвідки, що відкриють правду про малодосліджений період української культури.
Ключові слова: стиль; архітектура; синтез; соціалістичний реалізм; ідеологія; тоталітаризм.
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Художественный синтез в архитектурной форме: от тоталитарного к индифферентному
Цель статьи заключается в исследовании проблемы стилей и стилевых отношений, которые привели к объединению
и слиянию самостоятельных направлений в изобразительном искусстве и архитектуре периода зарождения и становления
социалистического реализма. Особенности появления и развития синтеза искусств в СССР и его самой большой республике –
Украине до сих пор остаются неисследованными. В предлагаемом автором толковании синтеза искусств «советского образца»
критерием целостного восприятия стилевого единства живописных, скульптурных и архитектурных произведений является
тоталитарная зависимость художника от подневольного социума. По версии автора, восприятие архитектурных проблем в
Украине указанного времени рассматривается в искусствоведческой, политической и экономической плоскости и доказывает
преступность идеологии тоталитаризма. Методология исследования задекларированной темы заключается в объединении
искусствоведческих и исторических исследований. В соответствии с поставленными задачами в статье применяются методы
исследования, дополняющие культурологический, исторический, искусствоведческий аспекты. Также были использованы хронологический анализ и синтез, компаративный, биографический и кросс-культурный методы. Научная новизна заключается в
освещении и исследовании малоизвестных фактов, подтверждающих авторскую доктрину об искажении в советском социуме
такого понятия как синтез искусства. Объединение изобразительного искусства с архитектурой воспринималось ранее преимущественно с точки зрения работ советских идеологов, историков, искусствоведов. Вопросы индифферентности и отсутствия сопротивления в условиях тоталитарной культурной диктатуры относительно взаимосвязи пространственных искусств и
архитектуры под углом культурологической трактовки вообще не рассматривались. Выводы. Анализ архитектурных стилей, их
задач, путей развития, определение роли личности в творчестве (живописной, скульптурной, архитектурной), влияния социума
и зависимости от него, сопоставление времени нынешнего с событиями семидесятилетней давности - это путь возрождения
истины. Результатом этой работы стала попытка понять, исследовать и сделать правильные выводы относительно феномена
синтеза украинского искусства и архитектуры довоенных лет. Конечным ответом на поставленные вопросы могут быть только
основательные культурологические и искусствоведческие материалы, открывающие правду о малоизученном периоде украинской культуры.
Ключевые слова: стиль; архитектура; синтез; социалистический реализм; идеология; тоталитаризм.
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Artistic synthesis in architectural form, from the totalitarian to indifferent
The purpose of the article is to study the problems of styles and styles, which led to the unification and merging of independent trends in the fine arts and architecture of the period of origin and the formation of socialist realism. Scientific novelty. Features of the emergence and development of the synthesis of arts in the USSR and its largest republic – Ukraine still remains unexplored.
In the author's proposed interpretation of the synthesis of arts of the "Soviet model" criterion of the holistic perception of the stylistic
unity of paintings, sculptural and architectural works is the totalitarian dependence of the artist from the hostile society. According to the
author's version, the perception of architectural problems in Ukraine in the given period is considered in the arts, political and economic
area and proves the crime of the ideology of totalitarianism. The methodology of the research of the declared theme is to combine art
studies and historical intelligence. In accordance with the set tasks in the article applied research methods, complementary cultural,
historical, art-study aspects. Chronological analysis and synthesis, comparative, biographical and cross-cultural methods were also
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used. Scientific novelty consists of highlighting and studying little-known facts, which confirm the author's doctrine concerning the distortion of the concept in the Soviet society of a concept as a synthesis of art. The association of fine arts with architecture was perceived
more predominantly from the point of view of the works of Soviet ideologues, historians, art historians. The question of the indifference
and lack of resistance in the conditions of a totalitarian cultural dictatorship concerning the interrelation of spatial arts and architecture at
the angle of culturological interpretation was not considered at all. Conclusions. The analysis of architectural styles, their tasks, ways of
development, the definition of the role of a person in the work (painting, sculptural, architectural), the influence of society and its dependence, comparing the current time with the events seventy years ago – is the way of true revival. The result of this work was an
attempt to understand, study and make correct conclusions about the phenomenon of the synthesis of Ukrainian art and architecture of
pre-war years. The only answer to the questions can be only solid cultural and artistic intelligence that will reveal the truth about the
little-studied period of Ukrainian culture.
Key words: style; architecture; synthesis; socialist realism; ideology; totalitarianism.

Характерною ознакою мистецького життя в Україні (як складової частини СРСР) у довоєнних
роках минулого століття (до 1941року) стало об‗єднання творчої роботи представників різних видів і
жанрів образотворчого мистецтва та доволі часте втілення в одній особі художника, скульптора, інженера, архітектора [4]. У мистецтвознавчій науці цього періоду виникає теорія «гармонійної єдності»
архітектури, живопису та скульптури. Детально проаналізувавши версію розвитку мистецтва цього
періоду, робимо висновок, що мистецтвознавцями була запропонована не просто теорія синтезу, яка
доволі часто розповсюджувалася у світовій культурній практиці, а пропозиція об‗єднання усіх пластичних мистецтв. У культурологічних працях пізнішого періоду, як, наприклад, у книзі ―Проблеми синтезу просторових мистецтв‖ авторства Є. Муріної [7, 57] зустрічається розповсюджена у 1950-1960-х
роках ідея «гармонійної єдності» архітектури, живопису та скульптури. Тобто пропагується так званий
«тотальний синтез».
У радянському культурологічному мистецтвознавстві протягом 1980-х років була популярною
думка, що нова зацікавленість художників та архітекторів пропонованим синтезом мистецтв пов‗язана
зі змінами у розвитку молодої специфічної радянської архітектури часів закінчення епохи радянського
конструктивізму. Переважна більшість мистецьких критиків досліджуваного періоду зневажливо ставилася до конструктивізму, пов‘язуючи його виключно із впливом західних ворожих держав. У довоєнній архітектурі з‘являються лідери всесоюзного масштабу, такі як І. Жолтовський, І. Фомін,
В. Щуко, А. Щусєв, І. Таманян. Незважаючи на те, що практично кожний із названих архітекторів шанобливо ставився до творчих принципів і здобутків архітектури минулих періодів, їхня творчість
розглядалася виключно як новаторство і досягнення нової влади.
Після оприлюднення умов конкурсу на проект Палацу Рад (1932), до якого долучилися представники різних архітектурних напрямків, питання мистецького синтезу одразу трансформувалося із
другорядного в головне. Одним із учасників перегонів у конкурсі був архітектор Г. Гольц. Він стверджував, що саме цей конкурс слід вважати початком сучасних пошуків у синтезі мистецтв[3].
Конкурс на проектування Палацу Рад, як і переважна більшість інших, менш масштабних, конкурсів, що проходили у багатьох союзних республіках СРСР (включно з українськими конкурсами),
мимоволі утвердив головну умову, без якої перемога була неможлива. Репрезентований проект
обов‗язково мав бути гранично великих розмірів [3]. Звернення до занадто великих проектів, іноді з
порушенням пропорцій будівельних норм, притаманне як СРСР, так і Німеччині. Свідченням цього є
Всесвітня міжнародна паризька виставка 1937 року, де дві могутні держави своїми непомірно високими монументами створили домінантну композицію у просторовому об‘ємі виставкової площі, сперечаючись між собою і одночасно із домінантною вертикаллю Ейфелевої вежі.
Надмірна монументальність «сталінського стилю» в Україні починається саме із конкурсів на
забудову Урядової площі в новоствореній столиці України – старовинному Києві. Хворобливе, гіпертрофічне бачення та розуміння архітектурних домінант стане логічним продовженням великих за
своїми розмірами споруд, що започаткує нове лихо. В Україні почнеться масове знищення церковної
архітектури минулих епох – особливо дзвіниць. Яскравим прикладом слугує руйнація київського шедевру Х століття – Михайлівського Золотоверхого собору при Михайлівському монастирі, який заважав зведенню головної будівлі ЦК ВЛКСМ (архітектор Й. Ланбардт) на Площі Рад. (Наведення прикладів конкурсів, що проходили у Москві, жодним чином не перекреслює розвідку про українську
архітектуру тих часів, адже увесь СРСР залишався одним простором і керувався єдиними нормами та
законами. У переважній більшості союзних республік майже сто відсотків постанов були дубльовані
відповідними документами місцевої влади. Зрозуміло, що їх виконання проходило під прискіпливим
наглядом спеціальних відомств). Вже з перших років ХХ сторіччя чітко окреслився процес, що відбувався на основі об‘єднання фахових інтересів митців. Цей процес тривав до тридцятих років минулого
сторіччя. Власне, аналогічні процеси проходили і в інших країнах світу, що пояснюється спільним полем творців. Майстер живопису, пластик, графік часто були однокурсниками вищої мистецької школи,
а це означало, що вони відвідували одних викладачів на лекціях із теорії культури, мали спільні заняття з малювання, зустрічатися на натурних уроках. Крім того, спільне відвідування музеїв, галерей,
бієнале зближувало митців у розумінні стратегічних мистецьких напрямків.
Залучення архітектора до образотворчого мистецтва тривало протягом довгого часу, але чітко
окреслилося з кінця ХІХ - початку ХХ сторіччя. Окрім соціального об‘єднання, у нагальній необхідності
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співпраці на спільних замовленнях з‘явилася нова важлива причина. Поштовхом стала модна праця
популярного А. Гільдебранда «Проблема форми в образотворчому мистецтві» [2].
Спочатку книгу переклали і видали у Англії та Франції (1893р.). Аналізуючи засади нової теоретичної праці, Г. Вефлін у вступному слові до російського видання сказав, що це «було схожим на
ефект свіжого дощу, що раптово впав на суху землю. Архітектуру я тут розумію як побудову цілісної
форми, незалежної від мови форм» [1, 5].
Визнання синтезу мистецтв, окрім професійної, передбачало і політичну складову. Актуально,
з точки зору керівництва новоствореної соціалістичної держави, було конструювати не лише «нове
мистецтво», а творити виключно «соціалістичне мистецтво», яке, з точки зору правлячої соціалістичної системи, мало стати соціально-реалістичним, зрозумілим для простого народу. Цей «мистецтвознавчий» винахід – «бути зрозумілим для простого народу» – уже протягом наступного десятиліття (до
1941року) наробить чимало лиха. Бо саме за «незрозумілість» для простого народу творів образотворчого мистецтва, літератури та музики до в‘язниці потраплять сотні ні в чому не винних художників,
письменників, композиторів, архітекторів. Потраплять лише за те, що їх творчість не подобалась новим керманичам.
Отже, новій владі було потрібно синтетичне мистецтво, яке б мало усі ознаки співдружності
радянської архітектори, живопису, скульптори, графіки. Таке дійство мусило дати стимул творчим, виробничим, соціальним і організаційним проблемам у мистецтві.
1934-го року у Москві відбулося Перше всесоюзне творче спільне засідання, де були присутні
архітектори, скульптори, живописці новоствореної держави. Після бурхливих виступів і дебатів учасники дійшли до спільного висновку про необхідність створення єдиного керівного і виконавчого органу
усіх мистецтв. Малося на увазі заснування єдиної Спілки, яка б об‘єднувала і консолідувала представників різних мистецьких професій. Підсумком засідання стало видання спеціальної збірки «Питання
синтезу мистецтв». Власне, це друковане видання і було програмою в окресленні завдань теоретичного та практичного напрямку у наступних діях взаємного входження архітектури в образотворче мистецтво і навпаки. Спочатку треба було позбутися інакомислячих. Зрозуміло, що будувати нову Спілку
з тими, хто не підтримує магістрального спрямування, нова влада не могла. Попри те, що на засіданні
були присутні митці, які репрезентували різні течії у образотворчому мистецтві і архітектурі, у підсумку
усі підтримали різку критику розповсюдженого тоді стилю конструктивізму. Починався загальний терор
взагалі і мистецький зокрема.
Конструктивізм потрапив у немилість. «Архітектура як мистецтво від Харкова до Ленінграда
була підмінена первинним функціонально-формалістичним організмом без образу та єдності» (переклад з російської) [7, 16]. Так напише російська дослідниця Є. Муріна у книзі ―Проблеми синтезу просторових мистецтв‖, що побачила світ у 1982 році. Для сучасних культурологів та мистецтвознавців
такий текст розкриває цілу панораму розуміння «правильними» мистецтвознавцями нового мистецького стилю – соціалістичного реалізму. Практично це був приклад офіційного викладу. Питанню
об‘єднання образотворчого мистецтва з архітектурою приділялося багато уваги. Це була одна з небагатьох, а можливо і єдина, відповідь на завдання, поставлені тогочасною ідеологією, які важко
розв‗язувалися новою владою. Офіційна радянська художня культура програвала у безглуздій боротьбі зі зміцнілим у Європі стилем конструктивізму. Мистецтвознавці так і не розтлумачили необхідність підміни конструктивізму «неокласикою сталінського зразка», яка невдовзі запанувала на теренах СРСР.
У 1934 році учасники Першого всесоюзного творчого спільного засідання – митці, літератори,
художники, архітектори – одностайно підтримали рішення, які стосувалися проблем синтезу усього
соціалістичного образотворчого мистецтва. Радянський мистецький синтез у такий спосіб ставав програмним і обов‘язковим для виконання. «В історії мистецтва немає проблеми більш складної і більш
відповідальної, ніж проблема творчої співпраці окремих мистецтв. Ця найскладніша творча проблема
постає перед нами не лише в плані теорії мистецтва, але і як актуальне питання живої художньої
практики наших днів. Радянське мистецтво висуває проблему синтезу трьох просторових мистецтв як
одного із найважливіших пунктів своєї творчої програми» [7, 186].
Зрозуміло, що, як і багато чого іншого, проблеми синтезу мистецтв були не лише радянськими.
Синтез мистецтв спостерігався і в інших країнах світу, але саме радянський його різновид мав суто
політичну складову.
Так, синтезу приділяли увагу у Баухаузі – відомій дизайнерсько-архітектурній школі Німеччини.
Але проблеми розвитку та трансформації у культурі не були так тісно зумовлені політичним контекстом, як це спостерігаємо в СРСР і його найбільшій республіці – Україні. Адже відомо, що архітектори
багатьох поколінь опікувалися концепцією «управління впливом на глядача за допомогою архітектури» [10, 100]. Напрочуд тотожними українській архітектурі є будівлі і розробки того часу у Німеччині
(макет Народного будинку у Берліні авторства А. Шпеєра). Архітектура разом із політикою долучалися
до становлення і керування художнім процесом країни. Будучи образною, декоративною, монументальною та помпезною, архітектура служила інструментом (залежно від того, яку будівлю споруджували) у вихованні, залякуванні та формуванні «патріотичної свідомості».
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Стилістика в архітектурі СРСР була зміщена директивними указами на чолі з Постановою ЦК
ВКП(б) «Про перебудову літературно-художніх організацій» (1932р.). Новонароджена 1933-го року
Спілка радянських архітекторів підтвердила новий магістральний творчий шлях. Соціалістичний реалізм переміг в усіх без винятку напрямках, видах і жанрах образотворчого мистецтва, народного мистецтва і архітектури. Нова доктрина була напрочуд зрозумілою. Архітектура мусила бути досконалою
з технічної точки зору, економічно вигідною для замовника і виконавця, тобто держави, зручною і красивою. Споруди мають нести прапор радянської ери. «Продовжуючи кращі передові традиції російського класичного мистецтва, народів СРСР і світової художньої культури, на базі оволодіння марксизмом-ленінізмом, Спілка художників СРСР стверджує метод соціалістичного реалізму в творчій
діяльності радянських митців» [11,16]. Аналогічні положення зафіксовані у статутах інших творчих
спілок. Члени професійних спілок об‗єднані не за професіями в прямому розумінні цього слова, а за
галузями виробництва. Членами Спілки архітекторів СРСР можуть стати архітектори, які є авторами
проектів та будов, що свідчить про їхню професійну майстерність. Це значить, що не просто архітектор, художник, журналіст, письменник, композитор може бути членом відповідної спілки, а лише той,
чия творча праця досягла відповідного рівня професійної майстерності» [11,16]. Отже, стає зрозумілим, що лише «свій», «правильний», митець, архітектор, літератор міг досягти успіху у новій
країні. Пропонований синтез мистецтв перетворювався на обов‘язкову складову успіху митця. Нині
бажання дослідити власну історію з проблеми філософського осмислення трансформувалося у нове
розуміння і сприйняття проблеми, архітектурних творів того часу, які, власне, завжди йшли поруч і не
розмежовувалися з мистецькими процесами, залишаючись їх вагомою складовою. Стала зрозумілою
етимологія багатьох вчинків представників мистецьких професій. Ми маємо логічне пояснення звернення художника та архітектора до образу і норми, яка подобається художній раді та високопосадовцям, від яких зрештою залежало життя твору і його автора.
Отже, нове гасло революції «хто не з нами, той проти нас», – миттєво стало статутною нормою
професійних відносин. «Чужі» та «не свої» право на працю не мали. Таким чином архітектура, як і всі
інші види пластичного мистецтва, опинялася у повній залежності від ідеології панівних класів і
споріднювалася з українським живописом, скульптурою, графікою. Боротьба з владною машиною
неминуче призводила до поразки. Митці, усвідомивши, чим закінчується така боротьба, мимоволі ставали індиферентними.
Автор погоджується з працями А. Каплуна «Стиль і архітектура» [5], А. Пучкова «Три парадокси тоталітарних середовищ» [8,34],С. Іванова «Архітектура в культуротворчості тоталітаризму. Філософсько-естетичний аналіз» [4]. За версією А. Каплуна, позасвідоме сприйняття поняття «стилі у
епосі» є суто індивідуальним баченням проблеми. Доволі часто пропоновані версії не є стилями культурного споживання, бо епоха залишається категорією сталою і пропонувати або змінювати здобутки
періоду – некоректно і, що важливо, – не фахово [5]. За А. Пучковим, розуміння новостворених стилів
епохи є логічною відповіддю у сприйнятті моделювання несвідомо-свідомої соціальної рефлексії на
появу архітектурних форм [8].
Вірогідно, такий підхід до сприйняття у дослідженнях мистецьких процесів та архітектури пояснює відповідь на питання, чому такої гіпертрофованої величі здобули державні споруди, а також
скульптурні твори та живопис, що їх прикрашали. Йдеться, зокрема, про «…будинок ЦК комсомолу
архітектора В. Лангбардта, будівлю НКВС (нинішня будівля Верховної Ради) І. Фоміна в Києві, гіпертрофованого розміру плакати та транспаранти, багатотисячні мітинги та костюмовані вистави як у
Німеччині, так і в СРСР - УРСР» [9, 54–55].
З нашої точки зору, пояснення слід шукати у психології, а ще точніше – у психоаналізі. Вчення
Карла Ґустава Юнґа — швейцарського психоаналітика, психолога, філософа культури, родоначальника аналітичної психології, який першим запропонував ряд філософських концепцій: архетип, колективне несвідоме, комплекс, синхронність, – надзвичайно точно розкриває сприйняття простору у величі споруди. Вчений писав саме про фізичні розміри споруди, порівнюючи їх зі зростом нормальної
людини. Звернення до пропонованої геометричної формули врешті допомогло знайти модуль у створенні «нової сталінської архітектури». Присутність тисяч однакових «людино-мазків» (це коли на живописних творах, зображуючи натовп, митець промальовував обличчя лише центральних фігур, що
були розташовані у перших рядах, а решта зображених людей ставали мазками) на величезних, у
кілька сотень квадратних метрів, живописних творах була необхідна виключно для прославляння величі керманича та його оточення. Жодного художнього образу у таких творах не було.
Вчені, які досліджували психоаналіз, часто користувалися здобутками філософії екзистенціалізму, зокрема вченням М. Хайдеггера, яке справило великий вплив на естетичне вчення і, що
найбільш цінне, на розуміння і сприйняття простору в архітектурі. Бурхливий злет архітектурного
українського генія доби конструктивізму, а практично – пізнього авангарду 1930-40-х років, був зупинений страхом потрапити до каральних органів за невідповідність їх творчості з загальними правилами.
Пропоновані твори відповідали виключно усталеній доктрині нового образу, що схвально сприймався
владою. Будь-який мистецький супротив до початку Другої світової війни був зламаний.
Для більш повного розуміння проблеми слід звертатися до вивчення конкретних фактів, стильових ознак, політичного та соціального замовлення тих часів, а також до змалювання і осмислення
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вторинних чинників – тиску керівних органів, емоційного стану митця, жорстокої війни, руйнації споруд
та проблем їх відбудови, що внесли «алогізми у розвиток культури і у формування історичного та художнього процесу України – тоді складової частини тоталітарної держави СРСР» [10,103].
Сьогодні, з висоти вдало розпочатого архітектурного буму третього тисячоліття, знаючи, чим
саме завершилися у вітчизняній історії тридцяті, сорокові, п‘ятдесяті роки минулого сторіччя, дуже
легко робити висновки, шукати винних, слухати і сприймати чи заперечувати різні версії давно минулих подій. Як і в будь-якій державі, в українській історії мистецтв обов‘язково знаходяться особи, що
плюндрують вітчизняну історію, борючись із давно померлими героями тих подій, засуджуючи їхні
вчинки та твори, не пояснивши і, що найприкріше, не розкривши усю правду до кінця. Відповіддю на
численні запитання залишаються у першу чергу ґрунтовні наукові розвідки, що допоможуть відкрити
правду про трагічний період вітчизняної історії.
Література
1.
2001. 168 с.
2.
3.
65 с.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Иванов С.Г. Архитектура в культуротворчестве тоталитаризма: философско-эстетический анализ. К.: Стилос,
Муріна Є. Проблеми синтезу просторових мистецтв. М.: Архітектура, 1982. 127 c.
Збірник архітектурно-будівельної інформації. К.: Упр. в справах архітектури при Раді Міністрів УРСР, БНТІ, 1947.
Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве. М.: Изд-во МПЦ, 1991. 137с.:ил.
Вефлін Г. Предисловие к первому изданию ―Проблема формы в изобразительном искусстве‖. СПб, 1896. С.5-9.
Степанов А., Іванов Г., Нечаєв Н. Архітектура і психологія. М.: Стройиздат, 1993. 109 с.
Каплун А. Стиль и архитектура. М.: Стройиздат, 1985. 232 с.
Пучков А. Три парадокса тоталитарных сред // А.С.С. 1998. № 2. С. 34.
Роготченко О. Сьогоднішнє мистецтво здалеку й зблизька // Українське мистецтво. 2003. №1. С. 54-55.
Каракис Йосиф: Судьба и творчество: Альбом - каталог. К.: Символ-Т , 2002. 103 с.: ил.
Творческие Союзы в СССР. М.: Юридическая литература, 1970. 287 с.
References

1.
2.
3.
Ukrainian].
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ivanov S.G. (2001). Architecture in totalitarianism culture: a philosophical and aesthetic analysis. Kyiv: Stilos [in Russian].
Murina Je. (1982). Problems of synthesis of spatial arts. Moscow: Arkhitektura. [in Ukrainian].
Zbirnyk arkhitekturno-budiveljnoji informaciji. (1947). Kyiv: Upr. v spravakh arkhitektury pry Radi Ministriv URSR, BNTI. [in
Gildebrand A. (1991). The problem of form in art. Moscow: Izd-vo MPTs. [in Russian].
Veflіn G.(1896). The Preface to the first edition ―The Problem of form in art‖. Saint Petersburg: SPb. [in Russian].
Stepanov A., Іvanov G., Nechaєv N. (1993). Architectural and Psychology. Moscow: Stroyizdat. [in Russian].
Kaplun A. (1985). Style and architecture. Moscow: Stroyizdat. [in Russian].
Puchkov A.(1998). Three paradoxes of totalitarian environments. A.S.S., 2, 34 [in Ukrainian].
Rohotchenko O. (2003). Today's art is far from distant and close. Ukrajinsjke mystectvo, 1, 54-55. [in Ukrainian].
Karakis Yosif: The fate and creativity: Albom - katalog. (2002). Kyiv: Simvol-T. [in Ukrainian].
Creative Unions in the USSR. (1970). Moscow: Yuridicheskaya literatura, [in Russian].
Стаття надійшла до редакції 18.10.2018 р.

УДК 792.03(477)«196/198»
DOI: https://doi.org/10.32461/22263209.1.2019.166959

Рой Євгеній Євгенійович
доктор історичних наук, професор,
професор НДІ Київського національного
університету культури і мистецтв
ORCID 0000-0001-6076-7236
©

ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА ПАНОРАМА ХОРЕОГРАФІЧНО-ПОСТАНОВОЧНОГО
ДОРОБКУ П. ВІРСЬКОГО НА ОПЕРНІЙ СЦЕНІ В 1930-Х РОКАХ
Мета статті – висвітлити деякі аспекти жанрово-стилістичного різноманіття хореографічних постановок українського
балетмейстера, окреслити його режисерсько-балетмейстерські підходи у процесі сценічних театральних відтворень як основи
хореографічної майстерності митця на ранньому етапі творчого шляху. Методологія дослідження – визначає застосування
мистецтвознавчого та аналітико-синтетичного методу з історико-типологічним, що дало змогу дослідити жанрово-стильовий
спектр творчого доробку українського хореографа в оперних і балетних театрах. Наукова новизна роботи – полягає в тому, що
у ній уперше робиться спроба дослідити творчий доробок митця не лише як балетмейстера-постановника, але і артиста балету
в 30-і роки минулого століття. З‘ясовано, що народно-хореографічні чинники живили творчий талант П. Вірського, допомагаючи
створенню глибоко-психологічні сценічні образи. Висновки – доведено, що, започатковані П. Вірським інноваційні сценічножанрові форми хореографічних постановок на оперній сцені, він використовував як ефективні засоби формування національної
культури глядацької аудиторії. При всій строкатості його балетних вистав у зазначений історико-культурний період чітко вимальовується їх стилістичне забарвлення та мислення яскравими танцювальними образами.
Ключові слова: жанрово-стильова панорама; музична партитура; психологічно-образний характер; танцювальний
фольклор; лірико-драматичний жанр.
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Жанрово-стилевое панорама хореографические-постановочного наследия П. Вирского на оперной сцене в
1930-х годах
Цель статьи - осветить некоторые аспекты жанрово-стилистического многообразия хореографических постановок
украинского балетмейстера, очертить его режиссерско-балетмейстерские подходы в процессе сценических театральных воспроизведений как основы хореографического мастерства художника на раннем этапе творческого пути. Методология исследования - определяет применение искусствоведческого и аналитико-синтетического метода с историко-типологическим, что позволило исследовать жанрово-стилевой спектр творчества украинского хореографа в оперных и балетных театрах. Научная
новизна работы - заключается в том, что в ней впервые делается попытка исследовать творчество художника не только как
балетмейстера-постановщика, но и артиста балета в тридцатые годы прошлого века. Выяснено, что народнохореографические факторы питали творческий талант П.Вирского, помогая созданию глубоко психологических сценических
образов. Выводы: доказано, что начатые П. Вирским инновационные сценически-жанровые формы хореографических постановки на оперной сцене, он использовал как эффективные средства формирования национальной культуры зрительской аудитории. При всей пестроте его балетных спектаклей в указанный историко-культурный период четко вырисовывается их стилистическая окраска и мышление яркими танцевальными образами.
Ключевые слова: жанрово-стилевая панорама; музыкальная партитура; психологически образный характер; танцевальный фольклор; лирико-драматический жанр.
Roy Yevgeny, doctor of historical sciences, professor, professor of Kiev National University of Culture and Arts
Genre-style panorama of the choreographic and stage production of P. Virskyi on the operatic stage in the 1930s
The purpose of the article is to highlight some aspects of the genre and stylistic variety of choreographic productions of the
Ukrainian choreographer, outline his director-choreographer's approaches in the process of stage theatrical plays as the basis of the
artist's choreographic skill at the early stage of the creative path. Methodology determines the use of art criticism and analyticalsynthetic method with the historical-typological, which made it possible to explore the genre-stylistic spectrum of the creative work of the
Ukrainian choreographer in opera and ballet theaters. The scientific novelty of the work is that it first attempts to investigate the artist's
creative achievements not only as a choreographer but also as a ballet actor in the 1930s. It was found out that folk-choreographic factors nurtured the creative talent of P. Virsky, helping to create deep-psychological scenic images. Conclusions - it was proved that
P.Virsky's innovative stage-genre forms of choreographic productions on the opera stage were used as effective means of forming the
national culture of the audience. With all the varied colors of his ballet performances in the specified historical and cultural period, their
stylistic coloring and thinking with bright dance images are clearly evident.
Key words: genre-style panorama; musical score; psychological-figurative character; dance folklore; lyric and dramatic genre.

Актуальність теми дослідження. Піднесенню мистецтва оперно-балетних колективів України та
успішному утвердженню на їх сценах народності і реалізму сприяла постанова ЦК ВКП(б) віл 23 квітня
1932 року «Про перебудову літературно-художніх організацій», яка націлювала митців на розв‘язання
актуальних завдань культурного будівництва в країні.
Наступною постановкою Павла Вірського в Одесі став балетний спектакль «Корсар», який
раніше вже був у репертуарі театру. Щоправда, молоді балетмейстери фактично заново поставили
перший акт, зберігши при цьому все найкраще, що було в хореографії попередників. Все це підсилювало дієвість вистави. Поставлена з великим смаком, витримана в єдиному стилі, котрий відповідав
змісту, ця постановка привернула увагу не лише глядачів та художньої критики, але і художників, які
побачили в цій виставі людей близьких їм по духу. Для балетного спектаклю були підібрані особливі
засоби виразності, костюми і декорації, котрі стилізували ту епоху, під час якої розгорталася дія. Класичний танець набував певного забарвлення в залежності від розвитку подій. Павло Вірський, який
виконував роль ватажка морських розбійників Конрада, добивався, щоб пантоміма була танцювальною, а танець – мімічно виразним. У результаті його характерний танець в цій виставі ніс конкретне
змістовне навантаження. У ньому і приховувалося джерело виразності, чого не можна було вимагати
від класичного танцю. Процес його збагачення призвів до цікавих знахідок. Танець безперервно розвивався. Його віртуозна інструментовка вимагала тонких нюансів, розробки рухів рук, корпусу тощо.
Прем‘єра цього спектаклю, як і вистава «Червоний мак», була торжеством національного хореографічного мистецтва не лише високотехнічного, але і гармонійно суворих форм і обов‘язково
змістовного. Вони стали твердим підґрунтям для самостійної балетмейстерської творчості Павла
Вірського.
Мета статті – висвітлити деякі аспекти жанрово-стилістичного різноманіття хореографічних постановок українського балетмейстера, окреслити його режисерсько-балетмейстерські підходи у процесі сценічних театральних відтворень як основи хореографічної майстерності митця на ранньому
етапі творчого шляху.
Виклад основного матеріалу. Друга половина 1920-х років характеризувалася небувалою
напругою творчих пошуків. У гострій, навіть безкомпромісній боротьбі, палких дискусіях, у нестримному пориві художньої фантазії народжувалося нове. Намагання зблизитись з ідеями революції, освоїти
тогочасний сенс життя ставало головним стимулом творчості багатьох митців. Незважаючи на докори
у відсталості та прихильності темам далеким від дійсності, балетмейстери на свій лад відгукувались
на мистецькі пошуки тих часів. Але шляхи зближення з життям були ще не чіткими. Тому кожен крок
міг бути лише черговим експериментом. Виникала потреба у постійній «лабораторній роботі» сміливій
формотворчості. У балетному театрі нелегко у сценічній формі показати сучасність. Так, наприклад,
спроби з допомогою танцю відтворити революційні події робилися неодноразово, але, на жаль, серйозних творчих перемог вони хореографам не принесли. А використання для цього символіки або алегорії далеко не завжди було переконливим для глядачів. Варто звернути увагу й на те, що балет
помітно зближувався з політичним театром, масовими діями.
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І от на зламі 20-х–30-х років на театральних підмостках країни все частіше почали з‘являтися
вистави героїко-революційного характеру, в яких романтика народних подвигів знайшла віддзеркалення. Нові ідейно-художні завдання формували світогляд і естетичний смак нового глядача зовсім
інші сценічні персонажі стали героями цих вистав. Помітно змінився і сам танець, його ритміка, яка
відповідала пульсу часу. До вищезгаданої тематики зверталися й окремі українські режисери, балетмейстери-постановники. Стали створюватися спектаклі на народно-революційні теми, в яких
своєрідно вимальовувались характери сценічних персонажів. Серед них була і синтетична вистава
одеситів «Червоний вихор» («Більшовики») на музику В. Дешевого, одним з постановників якої був
Павло Вірський. Балет віддавав данину театральному конструктивізму, що проявлявся найбільш видовищно у декораційному оформленні вистави: на сцені символічно закружляв «вихор революційних
подій». Реакція глядачів на побачене на сцені була неоднозначною [7, 11].
Хореографи хотіли створити спектакль, логічно виправданий в кожній деталі. Вони намагалися
дати сучасну інтерпретацію балетному твору. Проте обрали, на думку Павла Вірського, не зовсім
виправданий режисерський підхід, вносячи в балет реалізм, властивий драматичному театру, зневажаючи при цьому специфіку театру хореографічному, і вичитуючи в музиці композитора думки, які вона
не мала. А все це не могло сприяти хореографічному втіленню цієї музики. До цього необхідно додати, що тогочасні події Жовтня передаються сучасним на той час – алегорично-плакатним зображенням і мовою хореографічної пластики, тобто відтворення революційних сил на сцені вирішувалося в
дусі ідей пролеткульту. Павло Вірський вперше у своїй балетмейстерській практиці вивів на балетну
сцену в специфічній формі повсталий народ, протиставивши «єдності характеру» вереницю конкретно-деталізованих характерів героїв п‘єси. Дійових осіб у балеті було умовно розділено на два табори,
тобто на позитивних і негативних сценічних персонажів. Цей умовний розподіл візуально простежувався і на кольоровому оформленні алегоричного спектаклю, який вирішувався балетмейстером
засобами класичного танцю, але помітно спрощеного. Ця спрощена танцювальна лексика з введенням дещо примітивних «фізкультурних» рухів суперечила узагальнено-умовній виразності танцю, специфіці балету як такого [5, 42]. Не виграшним для вистави була зайва натуралістична деталізація та
фактично відсутня єдина сюжетна лінія, а тому цей ілюстративний твір швидше був у дусі не лише
алегоричного плакату, але і політичного лозунгу: два світи, два способи життя. Балетмейстери хотіли
передати в танці філософський тезис: революція, контрреволюція, моноліт соціалізму, розкол тощо.
Все це було складно сценічно здійснити мовою хореографії, в якій герої, володіючи складним психологізованим характером, виростали у багатозначно узагальнений символ. І не дивно, що «Червоний
вихор» був приречений на невдачу. Ні одеський глядач, ані критика не сприйняли спектакль і він не
увійшов до постійного репертуару театру, залишившись лише невдалим творчим епізодом у творчому
доробку Павла Вірського. Проте його поява свідчила про настійливий пошук молодим балетмейстером інноваційних художніх форм і засобів впливу на глядацьку аудиторію.
Проте, фактичний провал вистави підштовхнуло дирекцію театру до думки запросити для постановки запланованого балету «Карманьола» (муз. В. Фемілді) в Одесі вже відомого на той час московського балетмейстера І. Мойсеєва. Ця вистава відповідала курсу театру в контексті переформування і оновлення театрального репертуару. Цей культовий на той час спектакль у повній мірі
відповідав набираючому розвитку нового художнього напряму в мистецтві – реалізму. У хореографії
він, зокрема, суттєво сприяв оновленню тематики балетних вистав, утвердженню нових сценічних
прийомів. Його прототипом вже була поставлена знаним хореографом Ф. Лопуховим вистава під цією
назвою на сцені Ленінградського (нині Петербурзького) театру опери та балету ім. С. М. Кірова. При
цьому необхідно звернути увагу на те, що однією з інновацій в тогочасному хореографічному мистецтві було використання хореографами фольклорного танцювального колориту в балетних спектаклях, що сприяло збагаченню класичної лексики елементами народної хореографії. Окремі його
елементи вимальовувалися і в даному спектаклі.
Героїчна тема дедалі частіше ставала провідною на балетних театральних підмостках країни.
Вона доповнювала хореографічне мистецтво 30-х років, суттєво збагачуючи балети як героїчного, так
і лірико-драматичного жанрів, так звані хореодрами. Лібретисти, композитори, балетмейстери намагалися створити самостійні твори для театру, зберігаючи ідейно-філософський зміст, характер і стиль
першоджерел. Важливим кроком у освоєнні цього тематичного спрямування став і балет «Карманьола», який побачив світ у 1930 році на одеській сцені. Кожний сценічний образ у ньому отримує ще й
свою музичну характеристику. Музика композитора, яку вирізняла глибока стриманість і танцювальність, допомагала створенню хореографічних образів [4].
Звернення до цієї проблематики в значній мірі й визначило шлях, по якому пішов розвиток героїчного та історичного жанру на сценічних підмостках багатьох українських міст. Це призвело до
створення реалістичних балетних спектаклів, побудованих на своєрідній пластиці, гармонійно поєднуючій класичний танець і народний та пантоміму. Утвердження гуманістичних ідеалів сприяло також
посиленню революційно-романтичних начал у цих балетах. Їх сценічним героям (партію Актеона виконував П. Вірський, а партію Карманьоли – Т. Демпель) був властивий пафос мужнього, активного подолання страждань, глибоке переконання в тому, що жалюгідні умови існування не можуть знищити
духовну красу волелюбного народу.
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Не залишались осторонь від героїчного жанру, в якому торжествував герой-борець, і молоді
одеські хореографи П. Вірський та М. Болотов, котрі були запрошені для постановки балету «Карманьола» в Московський Художній театр балету. Його організатором і художнім керівником була відома в
мистецьких колах країни балетмейстер і балерина Вікторина Кригер, з якою вони познайомились під
час навчання в столиці. В основі лібрето, написаного ними, були історичні події, пов‘язані з французькою революцією 1789 року. Особиста драма героїні спектаклю – Карманьоли переплелася з гострим
соціальним конфліктом. Під час подій чітко визначилися два табори – повсталий народ, який штурмом
взяв Бастилію по один бік і аристократи, які уособлювали інший світ – по діаметрально протилежний
бік. Це балетмейстери в своїй виставі розкрили і крізь контрастні інтонаційні сфери музики та пластичну характеристику народу й аристократії. І якщо при відтворенні народних образів П. Вірський запропонував використовувати прийоми характерного танцю, то для характеристики придворноаристократичної знаті, за ініціативою М. Болотова, кращим вирішенням було відтворення сценічних
образів засобами класичного танцю, підкореного ідейно-художньою сюжетною лінією. З початку розвитку сценічної дії по-наростаючій можна було простежити як страждаючий і покірний народ поступово виростав у грізну силу протесту і боротьби [12, 74].
Подібне відбувалося і з юною героїнею, яка, зіштовхнувшись із свавіллям і несправедливістю,
стала активним борцем за свободу. Під час створення цього сценічного образу балетмейстерипостановники застосовували різноманітні виразні засоби – класичний танець, характерний і пантоміму. Проте, варто зауважити, що, незважаючи на використання в цій балетній виставі максимум
виразних засобів, чіткого змалювання узагальнених образів, які відтворюють боротьбу народних мас,
реалістичних і поетично-узагальнених, творці даної постановки все ж не змогли створити повноцінного
художнього твору. В ньому балетмейстери зробивши менше акцент на відтворенні художньосценічних образів, що найкращим чином позначилося на виставі, більше уваги приділили живописності масових народних сцен і показі віртуозної майстерності виконавців, що не кращим чином позначилося на художній якості вистави. Цьому в певній мірі, як зауважував Павло Вірський згадуючи цю
виставу, перешкодила деяка фрагментарність музичної драматургії, строкатість, захопленість жанрово-побутовим колоритом, які відтворювалися засобами нової пластичної мови.
До цього варто додати, що балетна партитура виявилася незвичною і дещо складною для молодих одеських постановників як за змістом, так і за формою. А це, в свою чергу, призвело до того, що
правильно її прочитати викликало труднощі не лише для них, але й для диригента і особливо для виконавців. Все це в кінцевому результаті призвело до того, що «Карманьола» не затрималась в репертуарі московського театру. Зроблені постановниками критичні висновки змусили Павла Вірського переконатися в недостатності своїх професійних знань і досвіду, необхідності більш ретельно готуватися
до постановки хореографічної вистави , вивчати історичні та етнографічні матеріали, літературу і музику. Значно довше балетну виставу під цією назвою можна було бачити на одеських афішах, хоча і
вона по-різному трактувалася критиками за її перенасиченість умовною пантомімою, зайвою жестикуляцією виконавців, що викликало роздратування навіть у лояльно налаштованого глядача.
Здібності українського митця, як балетмейстера, проявлялися не лише в постановці класичного танцю, але і характерного. Сам у минулому характерний танцівник Павло Вірський надавав великого значення національним народним танцям, в які був закоханий і особливо цінував їх у балетних виставах. Всі вони органічно зближувалися з академічним танцювальним мистецтвом, даючи підстави
говорити про те, що митець не сприймав у своїй постановочній роботі стилістичного різнобою. Прикладом може слугувати балет «Раймонда» А. Глазунова, який був спільним проектом з М. Болотовим
по відновленню старих спектаклів на одеській сцені. Незважаючи на занадто заплутаний сюжет, на
дещо слабку і не досить розроблену драматургію лібрето, поставлений ними спектакль, точніше його
блискуче хореографічне вирішення крилося, на відміну від попередньої постановки, в умілому поєднанні класичних і характерних танців та чудової музики, був гідно оцінений одеситами. Пластика
народної хореографії зримо втілилась у цій виставі, в якій були яскраво окреслені риси симфонізованого характерного танцю, елементи якого будуть простежуватися в деяких хореографічних постановках митця в майбутньому. Проте, і на цьому варто наголосити, це було не єдиним новаторством в його
балетмейстерській роботі.
Як людина свого часу Павло Вірський постійно відчував вплив «модних» на зламі 20-х- 30-х
років минулого сторіччя художніх течій - символізму та імпресіонізму, що знайшло наочний прояв у
його трактуваннях балету «Раймонда». В ньому його авторське балетмейстерське бачення, від якого
він, щоправда, невдовзі відмовився, намагаючись звільнити спектакль від багатьох умовностей академізму, на подання історичної достеменності оформлення вистави – були танцями дієвими, котрі
відповідали логіці розвитку сюжету. Поставлений у 1932 році в Харкові балетний спектакль «Раймонда» Р. Глієра пройшов з великим успіхом, який пояснюється насамперед чудово поставленими,
оригінальними танцями і видовищністю. Ця постановка вже свідчила про професійну балетмейстерську зрілість та дивовижний талант постановника як класичних, так і характерних танців з елементами
народності. Вона вирізнялася стрункістю і логічністю хореографічної партитури, простотою хореографічних композицій і, що дуже важливо, дієвістю танцю, яскравими пантомімними мізансценами,
органічним злиттям драматургічного і логічного.
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Використовуючи режисерські принципи театру і досягнення попередніх балетмейстерів, Павло
Вірський змінив загальноприйняті канони класичного танцю, збагативши його деякими елементами
народної хореографії. Він по-новому будував і масові танцювальні сцени. В них, зокрема, окремі групи
виконавців мали чітко визначені конкретні завдання. Від цього загальноприйнята побудова пар у масових танцях настільки змінилася, що практично кидало виклик канонам парного класичного танцю і
вносило особливу чіткість у відтворення змісту спектаклю. Крім того, масові танці комбінувалися з поз
і рухів, хоча і різних у всіх виконавців, але утворюючих в цілому складний, детально продуманий композиційний малюнок. А тому і не дивно, що деякі сцени в цьому балеті стали зразками музичного і балетмейстерського мистецтва. Музично-хореографічні образи відкривали нові виразні можливості в
пластиці народної хореографії.
Глибоко проникнувши в зміст музичних образів і зрозумівши розвиток музичної драматургії балету, постановник створив композиційний малюнок танців у повній відповідності з музикою. В результаті хореографічний образ органічно злився з музичним, а танець достеменно відтворював зміст музики. Це було в той час новим «словом» в хореографії українських театрів.
У своїх наступних хореографічних постановках митець все частіше звертався до вирішення
різних проблем, таких як хореографічна експресія, танцювальний симфонізм, подальше злиття танцю
і пантоміми. То ж він створював свої авторські редакції балетних вистав окрім «Раймонди», ще й
«Жизель» і «Лебедине озеро». Так, продовження симфонізації хореографічного мистецтва особливо
яскраво проявилося в посиленні виразності народного танцю під час роботи над відновленням постановки балету «Лебедине озеро» П. І. Чайковського. Незважаючи на те, що режисерськобалетмейстерський план вистави вже був розроблений до нього, він все ж вніс деякі зміни до сценарію, запропонувавши нову трактовку окремих сцен і образів, які підсилили дієвість спектаклю, більш
гостро змушували звучати тему добра і зла, але при цьому дещо страждала ідейно-філософська концепція балету. В ньому митець також зміг застосувати тут свої глибокі музичні знання і нові балетмейстерські прийоми, суть яких крилася в тому, щоб засобами танцю, гармонією досить визначених поз і
рухів відтворити основну «думку» музики, показати розвиток музичної драматургії.
«Лебедине озеро» стало шедевром симфонічного балету на одеській сцені. Повне злиття музики і танцю сприяло створенню глибоко поетичних образів дійових осіб спектаклю як головних, так і
кордебалету. Програмна симфонічна музика визначала розвиток балетної дії, музичні характеристики
образів, змушуючи вишукувати особливі малюнки танцю, який став танцем-дією. Від виконавців митець вимагав проникнення в художньо-сценічний образ, осмислення кожного свого пластичного руху.
В поставленому балеті не залишалося місця бездумному «танцюванню». У виконанні партії Зігфріда
фактично відточувалася акторська і танцювальна майстерність Павла Вірського [10, 12]. В ньому митець зумів поєднати в єдине ціле реальність і фантастику, а досконалість форм з досконалістю поетично-хореографічних образів. Програмна симфонічна музика, переставши бути просто акомпанементом до танців, висловлювала основну ідею балетної вистави, пояснювала її зміст, відтіснивши
пантоміму і надавши танцю головне місце в спектаклі. Форма і зміст балету зливалися воєдино – музична драматургія вела за собою драматургію танцювальну.
Музика, реалізм у створенні художньо-сценічних образів, прогресивність основної ідеї цього
хореографічного твору, проголошуючій перемогу світла над темрявою, були однією з причин захоплюючого сприйняття балетного спектаклю широкими колами публіки. В ньому юні герої борються за
перемогу добра, за світле майбутнє.
Здібний танцівник зі шляхетною манерою виконання Павло Вірський все ж найбільш повно
проявив свій талант переважно на балетмейстерському поприщі. Продовжуючи пошуки своїх попередників, він був прихильником створення балетів з елементами танцювального симфонізму. Кращими постановками митця були вистави сюжетні, дієві. Їх хореографічна мова вирізнялася єдністю стилю
незалежно від того чи то був класичний танець, чи характерний, вільна пластика або танець сатиричний, гротесковий. В поставлених ним та його соратником по професії М. Болотовим балетні спектаклі
в Одесі, Харкові, Дніпропетровську і Києві «Червоний мак», «Корсар», «Есмеральда», «Лебедине озеро», «Дон Кіхот», «Раймонда», «Марна пересторога», «Міщанин з Тоскани» чітко простежувався
тісний союз музики, живопису і хореографії. І це створювало приголомшливий ефект на глядацьку
аудиторію [11, 80].
Високо цінуючи хореографічне мистецтво минулого і, ставлячи свої постановки, Павло Вірський був ініціатором збереження в них найкращих здобутків, а інколи навіть вважав за необхідне
відновлення танців, які були «забуті» попередніми хореографами. Його завжди дуже хвилювала проблема органічного поєднання музики і танцю, що було однією з важливих складових технічної майстерності виконавців. Він наполягав на тому, що танцювальні рухи і пластика повинні відповідати не
лише ритмічному малюнку музики, але і її емоційним змінам, а розвиток теми танцювальної повинен
співпадати з розвитком музикальної теми сценічного образа, який відповідав музичному.
Поставлені ним у співдружності з М. Болотовим «Марна пересторога» і «Дон Кіхот» на одеській сцені, в яких ролі Марцеліно і Дона Базиля відповідно виконував Павло Вірський – танцівник з
мужньою, вольовою манерою виконання. Він створив у цих виставах новий стиль чоловічого танцю,
високо технічного, дієвого. Крім того, вдосконалюючи техніку свого танцю, митець ввів багато нових,
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цікавих, виразно-ускладнених пластичних рухів з елементами народного танцю, чим помітно збагатив
лексику згаданих вище класичних балетів.
Балетмейстери в цих спектаклях по-новому ставили проблему дієвого танцю. Він перетворився у них на засіб характеристики героїв і відтворення їх почуттів та настроїв, ставши також засобом створення нових хореографічних композицій. Талановиті митці продовжували в своїх балетних
виставах розвивати хореографічні форми і танцювальну лексику. Саме на цьому шляху ними були
отримані нові творчі перемоги, зроблені режисерсько-балетмейстерські відкриття.
Найбільш вдалими балетами лірико-драматичного жанру, створених Павлом Вірським, стали
спектаклі романтичного характеру («Раймонда», «Бахчисарайський фонтан»). Зокрема, приступаючи
до роботи над таким складним спектаклем як «Бахчисарайський фонтан», митець чітко визначив для
себе жанр твору, назвавши його хореографічною поемою. Ця форма дозволяла послідовно і повно в
розгорнутому вигляді викласти всі події у відповідності з сюжетною лінією лібрето. Працюючи над виставою, він скористався широкою і різнобічною характеристикою свого героя, партію якого він виконував. Уважне, вдумливе прочитання деяких творів О. С. Пушкіна, чітке визначення підтексту ролі та
виконавчих завдань допомогло здібному артисту створити переконливий соковитий образ.
Сміливе введення прийомів системи К. С. Станіславського у вирішенні романтичних хореографічних образів по суті трансформувало їх. Так, створення театралізовано-хореографічної поеми
«Бахчисарайський фонтан» на музику Б. Асаф‘єва, в якій превалював ліричний елемент, а трагічна
кінцівка підкреслювала драматичність ситуації, було новим кроком у освоєнні постановниками лірикодраматичного жанру хореографічного мистецтва. Оформлення художника, музика і сценарій утворювали єдине ціле з хореографічною партитурою балету та його режисерським вирішенням. Гармонійне узгодження всіх компонентів спектаклю сценарію, музики і хореографії дозволило балетмейстерам повністю розкрити ідейно-образний зміст ліричної поеми О. С. Пушкіна.
Танцювальний текст давав можливість створити конкретні театралізовано-хореографічні образи Марії (О. Максимова), Зареми (Т. Демпель) і Вацлава (П. Вірський). Зокрема, сценічний образ
останнього вирішувався артистом окрім виразного танцю і пантомімними засобами, з використанням
таких штрихів, як хода, пози і жести. Всі дії його сценічного героя точно співпадали з музикою, набуваючи особливу пластичну завершеність і виразність.
Музична партитура від епізоду до епізоду розвивала драматургію балетного спектаклю давала
можливість органічного злиття танцю і пантоміми. Цей хореографічний симбіоз у поєднанні з драматургічною грою балетних артистів повністю відповідав жанру хореодрами, народжуючи танець в образі. Раніше це було не властивим для вистав лірико-драматичного жанру балету, які йшли на сцені
одеського театру. Ця балетна вистава зіграла свою роль у формуванні акторської майстерності не
лише Павла Вірського, але й інших її учасників. Зокрема, поглиблена робота над створенням
сценічних образів хореографічного твору послужила їм гарною школою.
Беручи за основу все найкраще з балетних вистав, які ці талановиті постановники перейняли
під час стажування в Москві, відвідуючи спектаклі не лише Большого театру, але й інших, вони продовжували розвивати і стверджувати принципи народності та реалізму на театральних підмостках Харкова і Дніпропетровська. Найяскравіше це проявилося у театральному сезоні 1934-1935 років під час
постановки одного з перших в Україні комедійних балетів «Міщанин з Тоскани» на музику В. Нахабіна
на сцені міста на Дніпрі. Пройнята народним гумором і пронизана оптимізмом вистава виявила комедійний дар Павла Вірського, який цікаво задумав її хореографічне рішення не лише як балетмейстерпостановник, але і як виконавець ролі абата Чапелетто. Використовуючи танцювальний фольклор,
ритми та інтонації народної музики, він надав спектаклю яскравої хореографічно-артистичної образності, психологічно і тонко розкриваючи внутрішній світ свого сценічного героя, протиставляючи його
іншим характерам сценічних персонажів.
У цій балетній виставі образне пластичне рішення складало одне ціле з художнім, тому композиція хореографічної постановки давала підстави говорити про особливий стиль, специфічний балетмейстерський почерк митця, який, не впадаючи у побутовизм і натуралістичну деталізацію, відтворив
типові картини життя, в якому діють сценічні герої. А для більшої правдивості хореограф використовував навіть прийоми гротеску, танцювального речитативу, та безумовно, й елементи гострої сатири.
В цьому проявлялася основна риса Павла Вірського – художника, – вміння створювати спектакль класично гармонійним. Зовнішній ланцюг подій тут розкривав внутрішній світ дійових персонажів, кожен з
яких мав свою пластичну характеристику.
Комедійний балет «Міщанин з Тоскани» було вдало побудовано на поєднанні елементів класичного, характерного і народних танців, які не були відірвані від загальної дії та тісно перепліталися з
пантомімою. Новим у виставі було те, що народний танець у поєднанні з класичним піднявся до театрально-образного узагальнення, яке вважалося доступним раніше лише класичному танцю. Численна
преса на цю балетну виставу, вказуючи на окремі незначні недоліки, все ж більше уваги звертала на
вдало поставлені масові танці та на чудово розроблені танцювальні характеристики основних
сценічних персонажів.
Успіх вистави багато в чому визначив не лише напрям подальшого творчого шляху митця, але
і його майбутню долю. Балетна критика визнала як дивний талант балетмейстера, так і глибину та до-
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стеменність створеного ним художньо-сценічного образу, якому він разом з пантомімічною акторською
грою, віддавав перевагу навіть перед технічною досконалістю танцю заради танцю.
Все це не могло залишитись поза увагою прогресивної громадськості, яка побачила великий
творчий потенціал талановитих хореографів Павла Вірського і Миколи Болотова. Незвичність, новизна режисерсько-балетмейстерського підходу до постановки цього балетного спектаклю зробили його
значною подією того часного культурно-суспільного простору України. Будучи людьми передових поглядів, вони намагалися засобами хореографічного мистецтва показати окремі недоліки сучасного їм
суспільства, надавши виставі своєрідну режисерську трактовку та виділивши при цьому мотив
соціальної несправедливості. Після тріумфального завершення театрального сезону 1934-1935 років у
Дніпропетровську (нині Дніпро) своєю постановкою «Міщанин з Тоскани», вони з успіхом переносять її
на сцену Київського театру опери та балету ім. Т. Г. Шевченка, де саме в ньому вони продовжують
свою балетмейстерську кар‘єру, прийнявши запрошення для роботи. Ця пропозиція стала важливим
етапом у творчій біографії Павла Вірського. Пройнятий оптимізмом і народним гумором комедійний
спектакль, який підкорив дніпропетровських театралів неординарністю своєрідного режисерського
трактування соціальних відносин, вже у дещо поновленому вигляді продовжував розвивати і стверджувати принципи народності та реалізму ще й на київській балетній сцені.
Цікаво, що в цей період у ньому намітилася невпинна і копітка робота по збереженню
найцінніших досягнень української культури і мистецтва минулого і створення нового театру – театру
високих ідей і глибокого змісту, йшла боротьба за підйом культурного рівня широкої громадськості, яка
все більше проявляла інтерес до театрального мистецтва.
Ставши до керма балетмейстерського управління і добре розуміючи завдання, які були поставлені перед ними, вони відразу ж включилися в активну творчу роботу. Суть її на початковій стадії
зводилась до того, що треба було дещо поновити репертуар і приступити до створення на київській
сцені спектаклів, пов‘язаних з національною тематикою. Враховуючи досвід своїх попередників
В. Литвиненка і В. Верховинця при постановці балету «Пан Каньовський» на харківській сцені, було
прийнято рішення про створення групи танцівників, які б могли при відтворенні в оперно-балетних виставах театру національних художньо-сценічних образів, поєднати пластику і пантоміму, в основі яких
мав би бути симбіоз народного і класичного танців [5, 111]. Тобто, тут чітко простежується бажання
балетмейстера широко ввести в хореографічну партитуру народний танець, як це було вже зроблено
в балетній виставі «Міщанин з Тоскани» на сцені Дніпропетровського оперного театру. Ця ініціатива
заслуговувала на увагу хоча б тому, що народний танець в балеті у ці роки все частіше ставав важливим засобом розкриття психологічного стану сценічних героїв, правдивої передачі образнохарактерного змісту всього спектаклю, як це можна було спостерігати в його останніх хореографічних
виставах різних міст України, а тепер вже й на київській сцені. Вона характеризувалася не лише
узгодженістю музики і хореографії, яскравістю художньо-образних характерів і глибиною думки, котрі
були донесені талановитими артистами до глядацької аудиторії, але і органічною єдністю сценічної дії
та пластичного рішення балетного спектаклю.
В ній чітко вимальовується вірність традиції, тобто та риса, яка характеризує всю творчість
Павла Вірського. Це виражається у стремлінні його до чіткої сюжетної лінії, гострого комізму хореографічної дії, у зверненні до танцювального фольклору, до конкретики пластичних характеристик
сценічних персонажів. Залишаючись завжди самим собою, митець сміливо слідує відкриттю своїх попередників, але вивчивши їх досвід, вибудовує разом з М. Болотовим свою самостійну концепцію.
Саме в цей період старанно розроблений балетмейстерами-постановниками кожний художньо-сценічний образ, кожна найдрібніша деталь у ньому послуговували розкриттю ідейно-естетичного
змісту балету, в якому були відтворені яскраві, правдиві картини життя сценічних персонажів. Для
відтворення внутрішньо-емоційного стану героїв використовувалися симбіоз народного і класичного
танців, міміка та пантоміма, яка була побудована за законами хореографічної образності.
Помітне місце у виставі зайняли масові народні сцени, які фактично виростали з ігрового
діалогу і стали однією з режисерських вдач балетмейстерів-постановників. В їх основу було закладено
таку головну властивість народного танцю як його винахідливість, яка проявляється хоча б у тому, що
народ у цих танцях не тільки оповідає, але й образно зображує. Доброзичливий гумор у спектаклі
змінювався іронією, заграваючи сатиричними фарбами.
Глядачі побачили цільний, суворо продуманий хореографічний твір. У ньому неможливо було
змінювати послідовність танцювальних мізансцен, робити навіть найменші вставки з творів інших авторів, бо вони були органічно пов‘язані єдиним задумом. Деякі митці його навіть називали «хореографічною симфонією», а тому будь-які перестановки чи вставки могли порушити єдину лінію симфонічного звучання у розвитку музики. Це була, на думку Павла Вірського, саме та музика, про яку
писав Ж. Новерр у своїх «Листах про танець», наголошуючи, що «танцювальна музика … повинна
представляти своєрідну програму, яка встановлює і зумовлює рух і гру кожного сценічного персонажу». Кожен з них володіє пластичною характеристикою, укладеною декількома тактами музики.
За ескізами Павла Вірського художник оформив цю виставу у конструктивістській манері: асиметричність у костюмах і декораціях, контрастність кольорового рішення, різновисотні декораційні
майданчики сприяли динамічності вистави, відповідаючи її загальному танцювальному малюнку.
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Прем‘єрний спектакль викликав найполярніші відгуки, зокрема, одні були в захопленні від нього [8,34],
інші намагалися критикувати [8, 37]. Але об‘єднуючим для всіх було те, що цією виставою хореографи
- постановники змушували глядачів емоційно переживати за її героїв, співчувати їм, симпатизувати
або відкидати. У ній було те нове, що вирізняло їх творчість, роблячи балетні постановки людяними,
сповненими сенсу, незважаючи на те, що події відтворені у спектаклі відбувалися далеко за межами
України. Вистава, на думку критиків, все ж виховувала глядача, змушувала замислюватися над долею
її сценічних персонажів, і це була одна з найголовніших заслуг всіх тих, хто її створював (33). Митці
намагалися у сценічній формі пояснити глядачам сутність оголтілого міщанства, як світу, який обертається по своїй орбіті. А це вже було визнанням зрілості та самобутності балетмейстерського таланту
постановників [12, 38].
Київський балетний спектакль «Міщанин з Тоскани», завдяки різноманітним технічним прийомам, світловим ефектам, новим танцювальним побудовам, в умілому однобокому вип‘ячуванню
найбільш сильних артистичних якостей виконавців, був видовищним дійством. Декорації і костюми,
мелодичність музики, талант виконавців зробили спектакль не лише захоплюючим, але і оригінальним. Він приніс митцям великий заслужений успіх. Емоційно-пластична виразність музики підказувала
правильне рішення хореографічних образів, котрі зайвий раз підкреслювали дивну своєрідність творчості балетмейстерського тандему Павла Вірського і Миколи Болотова. Цей балет став окрасою репертуару Київського театру опери та балету ім. Т.Г. Шевченка і гордістю його постановників на багато
років.
Розкриваючи свої погляди на танцювальне мистецтво після прем‘єрного успіху вистави, Павло
Вірський неодноразово виступав у пресі, наголошуючи, що відроджуючи принципи танцювальносимфонічної драматургії, вони, як балетмейстери, щоразу повертаються до М. Петіпа, а ратуючи за
єдність компонентів балетної постановки, «цитують» М.Фокіна. Розробляючи нові виразні театральнохореографічні прийоми і розвиваючи принципи режисури, вони починають з аналізу хореодрами,
відштовхуючись від розробок Ф. Лопухова. Ці розлогі висловлювання стали нормою творчості митця
протягом всієї багаторічної балетмейстерської практики на ниві української хореографії.
Діячі оперного і балетного мистецтва в процесі обговорення спектаклю подивились на це з позиції можливостей використання цього симбіозу народного і класичного танцю, як на інноваційне джерело обновлення своїх вистав за рахунок збагачення танцювально-образної виразності. Скористалися
цією можливістю і режисери-постановники київської оперної вистави «Запорожець за Дунаєм»
С.Гулак-Артемовського, ввівши в неї танцювальні сценки та запросивши для постановки українських
народних танців вже досить відомих на той час балетмейстерів П. Вірського і М. Болотова. Їх використання логічно доповнювало і розвивало сюжетну лінію опери, що відповідало композиторському задуму, згідно якого вони були органічною складовою оперного контенту. До речі, це було однією з специфічних особливостей творчості не тільки С. Гулака-Артемовського, але й іншого славетного
українського композитора М. Лисенка («Наталка Полтавка»). До них танцювальні сценки в оперних
спектаклях не пов‘язувалися безпосередньо з сюжетом. Пластичне втілення партитури композитора
йшло у них від музики до хореографічних форм, в яких музичне оформлення було міцним підґрунтям
дієвої оперної вистави, котра стала художньо-образною основою танців, тонко передаючи в них образний характер, моральний дух і стійкість українського народу.
Зберігаючи обумовлений укладом життя неповторний характер кожного народного танцю, балетмейстери намагалися якомога яскравіше, рельєфніше висловити його внутрішню сутність, розвити
і збагатити його композицію пластики, задля правдивого відтворення образних характерів персонажів
оперної вистави та тогочасних умов їхнього повсякденного життя. І це їм вдалося досягти лише володіючи багатим арсеналом театральних засобів виразності та всіма досягненнями хореографічної
культури, добиваючись синтезу акторського, режисерського і музичного начал.
У поставлених Павлом Вірським у цьому оперному спектаклі народних танцях не тільки не порушувався розвиток дії, але й навіть вони логічно завершували його музичну драматургію. Створюючи
самобутні образні характери, національні по духу і достеменні, композитор фактично виходив з принципу дієво-симфонічного розвитку танцювальних сцен з використанням народних сюжетів і пісеннотанцювальних мелодій. Запальні танці («Гопак». «Козачок») у виконанні балетних артистів Київського
оперного театру та балету ім.Т.Г.Шевченка помітно збагатили виставу, змінивши усталені уявлення
деяких прошарків суспільства про танцювальний фольклор як про «неповноцінне мистецтво», придатне лише для «звесеління простого люду», вщент розбивши цю принизливу, неправомірну для
українського народно-танцювального мистецтва гіпотезу.
На думку мистецтвознавців і критиків, український композитор С. Гулак-Артемовський і особливо М. Лисенко в певній мірі «прокладали» шлях до симфонічного танцю П. І. Чайковського. Завдання утвердження національного стилю, національної художньо-сценічної образності постали й перед
тогочасним балетним театром. Цю реформацію фактично здійснили вже П. І. Чайковський у «Лебединому озері» та А. К. Глазунов у «Раймонді», які створили зовсім нову танцювальну музику, завдяки
чому балетний театр і став театром музичним.
Завдяки змістовній музиці сценічним персонажам вдається відтворити багатогранні життєво
правдиві образи героїв певних соціальних прошарків суспільства. Кожен пластичний рух артистів, ко-
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жен соковитий з національним колоритом танець були усвідомленими та дуже виразними, сповненими
справжнім національним духом і відповідали характеру української народної хореографії. На сцені
діяли живі люди зі своїми емоційними почуттями, хвилюваннями, пристрастями. При цьому Павло
Вірський, пам‘ятаючи рекомендації своїх кумирів--постановників українських народних танців, одне зі
своїх основних завдань бачив у тому, щоб протиставити «стилізованим», «псевдонародним» танцям
дійсно народні. А тому танцювальні сцени в опері «Запорожець за Дунаєм» митець будував на автентичному етнографічному матеріалі народно-хореографічного фольклору, на що його надихнула
творчість досвідченого українського історика-етнографа і мистецтвознавця В.Верховинця та балетмейстера-постановника М. Соболя.
Танцювальні мізансцени в цьому спектаклі були справжнім відкриттям в українській народній
хореографії, в якій були сконцентровані її найкращі риси, зокрема героїка, виняткова емоціональність,
віртуозність та звитяга чоловічого танцю, граціозність, плавність і жіночність дівочого танцю. Їх правдиве сценічно-образне відтворення у театралізовано-фольклорній формі стало можливим завдяки
вивченню численних існуючих у народі варіантів того чи іншого танцю, його окремих виконавських
елементів, що дозволило віднайти серцевину, їх етичну і естетичну сутність, в основі яких є стрижень
– емоція і думка театралізованих ігрових епізодів.Тобто танець вже не зображував, а відтворював
стан сценічних героїв і глибину їх характерів. Він фактично перетворювався в танець-думку.
Висновки. Розмаїття барв у танцях, майстерність артистів у виконанні карколомних стрибків та
інших складних танцювальних елементів з козацьких народних ігор, їх виняткова техніка у вправах із
шаблями, винахідливість і віртуозність створювали на сцені різні за емоціональним змістом, дійсно
народні та правдиві танцювальні картини, в яких відтворювався характер волелюбного народу
України. У цих танцях балетмейстер продемонстрував чудові знання не тільки народного, але і «акробатичного» танцю, уміння розкрити виразні можливості пластичних рухів.
Введення в оперну виставу нового принципу постановки народних танців дозволяло Павлу
Вірському розвивати традиції українського народно-танцювального мистецтва, за збереження яких
боролися передові діячі національної культури. Новизна цього принципу приховувалася в тому, що
балетмейстер відбирав з них найхарактерніші складові, органічно поєднував їх з елементами класичного та навіть в окремих епізодах і спортивного танцю та ігрової народної культури. Суттєво ускладнивши технічне виконання, митець робив їх естетично привабливішими для візуального сприйняття
художньо-сценічного образного характеру. В результаті виходив танець стилізований під народний,
який у балетному мистецтві підпадав під категорію характерний.
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РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО СТИЛЮ
В ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ МИТЦІВ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Мета роботи. Виконати мистецтвознавчий аналіз творчості декількох українських митців початку ХХ ст. з позиції репрезентації і популяризації національного стилю в України, що дасть можливість показати розвиток українського національного
стилю в образотворчому мистецтві. Методологія дослідження полягає у застосуванні конкретно-історичного методу для
аналізу здобутків митців в популяризації українського національного стилю, а також використанні методу порівняльного аналізу і
історико-культурного підходу, що сприятиме виявленню основних концепцій національного стилю в творчості українських митців
в світовому контексті. Наукова новизна полягає у спробі осмислення і виявлення основних концепцій в репрезентації національного стилю в творчості українських митців на початку ХХ ст., що зумовлено історичним, соціальним, культурним характером. Висновки. Аналіз сутності і репрезентації національного стилю в творчості українських митців вказує на взаємозалежність
давньої спадщини і досягнень початку ХХ століття, що уможливлює розробку концепцій національного стилю і вплине на розвиток національної самосвідомості сьогодення.
Ключові слова: український національний стиль; образотворче мистецтво; національне самоусвідомлення.
Храмова-Баранова Елена Леонидовна, доктор исторических наук, профессор кафедры дизайна, Черкасский государственный технологический университет; Горбатова Надежда Александровна, кандидат исторических наук, доцент
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Репрезентация национального стиля в творчестве украинских художников.
Цель работы. Выполнить искусствоведческий анализ творчества нескольких украинских художников начала ХХ в. с
позиции репрезентации и популяризации национального стиля в Украине, что позволит показать развитие украинского национального стиля в изобразительном искусстве.
Методология исследования заключается в применении конкретноисторического метода для анализа достижений художников в популяризации украинского национального стиля, а также использовании метода сравнительного анализа и историко-культурного подхода, что способствует выявлению основных концепций национального стиля в творчестве украинских художников в мировом контексте. Научная новизна заключается в попытке
осмысления и выявления основных концепций в репрезентации национального стиля в творчестве украинских художников в
начале ХХ в., что обусловлено историческим, социальным, культурным характером. Выводы. Анализ сущности и репрезентации национального стиля в творчестве украинских художников указывает на взаимозависимость культурного наследия и
достижений начала ХХ века, что влияет на разработку концепций национального стиля и развитие национального самосознания.
Ключевые слова: украинский национальный стиль; изобразительное искусство; национальное самосознание.
Khramova-Baranova Elena, doctor of sciences, Professor of the Department of Design, CherkasyStateTechnologicalUniversity; Gorbatova Nadezhda, Candidate of Sciences, Associate Professor of the Department of choreographic art, Kyiv National University of Culture and Arts
Reprezentation of the national style in the creativity of Ukrainian workshops at the beginning of XX centuries
The purpose of the article. Perform an art criticism analysis of the works of several Ukrainian artists of the early twentieth
century from the position of representation and popularization of the national style in Ukraine, which will give an opportunity to show the
development of the Ukrainian national style in the fine arts. The methodology of the research is to apply a concrete historical method
for analyzing the achievements of artists in popularizing the Ukrainian national style, as well as using the method of comparative analysis and historical and cultural approach, which helped to identify the main concepts of the national style in the work of Ukrainian artists
in a global context. The scientific novelty consists in an attempt to comprehend and identify the main concepts in representing the
national style in the works of Ukrainian artists in the early twentieth century, due to the historical, social and cultural character. Conclusions.The analysis of the essence and representation of the national style in the works of Ukrainian artists points to the interdependence of the ancient heritage and the achievements of the early twentieth century, which makes it possible to develop the concepts of the
national style and influence the development of the national consciousness of the present.
Key words: Ukrainian national style; fine arts; national self-awareness.

Актуальність теми дослідження. Питання національного самоусвідомлення є одним з актуальних і його вирішення неможливе без вивчення найкращих зразків матеріальної та духовної культури
нашої країни. Творчість митців має вагоме значення і може вирішити естетичні аспекти питань розвитку культури України, тому актуальність дослідження полягаєв необхідності відродження та популяризації українського національного стилю через вивчення і аналіз творчості митців України початку ХХ
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ст. Дослідження дає спробу осягнути і виявити основні концепції в репрезентації національного стилю
в творчості українських митців на початку ХХ ст., що зумовлено історичним, соціальним, культурним
характером.
Досліджено історіографію проблематики і доведено, що над дослідженням національного стилю працювала невелика кількість науковців. Вагомий внесок в дослідження поняття національного
стилю зробили такі фахівці як М.Бердяєв, Л.Соколюк, Л.Савицька, У.Мельникова та інші [1; 2]. В дослідженні застосовано конкретно-історичний метод для аналізу здобутків митців в популяризації
українського національного стилю, а також використано метод порівняльного аналізу і історикокультурного підходу, що сприяє виявленню основних концепцій національного стилю в творчості
українських митців в світовому контексті.
Мета дослідження полягає в ґрунтовному аналізі процесів становлення національного стилю в
українському мистецтві на початку ХХ ст. на прикладі творчості декількох митців. В дослідженні необхідно виконати мистецтвознавчий аналіз творчості декількох українських митців початку ХХ ст. з позиції репрезентації і популяризації національного стилю в України, що дасть можливість показати розвиток українського національного стилю в образотворчому мистецтві.
Виклад основного матеріалу дослідження.XIX століття позначене процесом інтенсивної розробки філософії національної ідеї, яку започатковують М.Костомаров, П.Куліш, Т.Шевченко та інші. В
цей період відбувся перелом в культурному житті України і діяльність історичних особистостей того
часу (І.Бецького, О.Бобринського, Л.Даля та інших)сприяла цьому процесу. Національний стиль характеризує все багатство художніх явищ народного і професійного мистецтва, а також конкретизує духовний досвід народу. Багатогранність художньої культури створюється неповторними і різноманітними національними стилями, а початок їх становлення ґрунтується на етапі формування етнічної
культури.
Один з перших, хто зробив спробу реалізувати ідею українського національного стилю був
В.Кричевський, який спирався на традиції народного будівництва і декоративно-ужиткового мистецтва
Українив архітектурі. ІдеїВ.Кричевськогобуло втілено у проектібудинку Полтавського губернського
земства, що стало народженням українського архітектурного стилю і привело до дискусії середширокого кола знавців мистецтва. Майбутнє української культури В.Кричевський розглядав як розквіт різних
видів мистецтва у їх єдності, а його ідеї сприяли підвищенню національної свідомості української
інтелігенції, а потім і широких верств населення [3, 26].
О.Мурашко репрезентував національний стиль в живописі, присвятивтворчості біля 20 років і
за цей час зумів вивести українське мистецтво у світовий художній простір. Талант О.Мурашка сформувався під впливом І.Рєпіна, на основі психологічної трактовки образу і реалістичних тенденцій.
О.Мурашко вважав, що найвищим проявом краси є реалістичність буття, тому в його роботах залишається живий світ при використанні прийомів модерну та імпресіонізму з чіткою організацією форм,
декоративністю з підкресленим темпераментом і динамікою. На початку ХХ ст. О.Мурашко очолював
культурне життя Києва і не лише завдяки своїй творчості, але й своїм здобуткам, спрямованим на
поєднання національних художніх сил молодої держави став одним з перших митців в Україні, який у
ХХ ст. почав пошуки нового стилю, а за ним вже були О.Екстер, Г.Нарбут, М.Бойчук та ін.
В 1910-х роках у пресі розгорнулася широка дискусія стосовно шляхів розвитку національної
думки в Україні, де були задіяні відомі діячі української культури, такі як М.Філянський, М.Новицький та
інші. Їх думка сходилася в тому, що майбутнє українського стилю повинне базуватися на барочних
традиціях. Різні погляди щодо шляхів розвитку національного образотворчого мистецтва визначилися
у виборі стильових витоків в творчості М.Бойчука (неовізантизм), Я.Струхманчука (ренесанс),
Г.Нарбута (українське бароко), К.Малевича (супрематизм). Розвиток національного напряму 20–30-х
рр. ХХ ст. супроводжувався підвищеним інтересом до історії народу і його національних традицій,
символіки. Символ – це абстрактна реальність, втілена в конкретному знаку, який здатний передати
найскладніші логічні поняття, ідеї, містичні явища. Вивчення символіки дозволяє побачити таємний
сенс речей, здійснити стрибок від відчутного до незбагненного, отримуючи користь досвіду попередніх
поколінь. Наприклад, І.Нікітіна у своїй праці «Філософія мистецтва» визначає символ як ідею, образ
або предмет, що має власну історію і одночасно представляє в узагальненій, нерозгорнутій формі інший зміст [4]. І.Нікітіна вказує, що символи використовуються людиною в її діяльності та мають певну
мету, слугують виявленню незрозумілого, що не лежить на поверхні. Якщо мета зникає, то зникає і
символ як елемент соціального життя і залишається тільки знак, який використовується для простого
позначення об‘єкта, а людське мислення, починаючи з художнього й закінчуючи науковим, завжди
символічне [5, 388]. Символічні знаки присутні у видах мистецтва впродовж усієї історії його існування
і багато символів з найдавніших часів поступово проникли в сьогодення і стали асоціюватися з елементами національного стилю.Художній авангард початку XX ст. значно відрізнявся від періодів минулого, оскільки його відмінною рисою став різкий розрив з традицією створення реалістичного художнього образу. У багатьох творах початку ХХ ст. художній образ замінюється символом, який
представники авангарду намагалися передати відкритим,без зв‘язку з образом, методом. Яскравим
представником цієї течії став Казимир Малевич, який в своїх творахнадавав вагомого значення символіці жестів за допомогою геометричних фігур, їх положення, кольору.
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Визначним мистецьким етапом стала творчість митців школи М.Бойчука, які прагнули досягти
національної своєрідності мистецтва України. Михайло Бойчук вказував своїм учням, що коли копіюєш
необхідно намагатися зробити більш досконало і тоді індивідуальність визріває сама. Високого мистецького рівня досягли учні М.Бойчука: В.Седляр, І.Падалка, О.Павленко, Г.Колос та ін. За роки
викладання в Київському художньому інституті М.Бойчук запровадив свою методику, основним принципом якої стало загальне оволодіння всіма техніками, етапами розвитку видів мистецтва і органічна
побудова твору. Ці основні постулати і зараз використовуються в провідних мистецьких і дизайнерських школах. Тоталітарний режим знищив практично всі твори М.Бойчука і його учнів, але за кожним
збереженим твором стоїть особиста мужність людей, які прагнули ціною життя і свободи врятувати
праці великого майстра і зберегти національні традиції.
Гордістю України і національного стилю в українському мистецтві став Георгій Нарбут, який
змінив уяву про місце української книжкової графіки в культурному житті країни. Г.Нарбут приймав
участь у створенні грошових знаків, державного герба України і поєднав цю працю з виконанням
ілюстрацій до книжок та періодичних видань, створенням дивовижних графічних композицій. На посаді
ректора Української Академії мистецтв, Г.Нарбут запропонував проект поліграфічного відділення і заснував майстерню скульптури. Геральдика і шрифти Г.Нарбутазайняли визначне місце в багатьох
сферах життя країни як тоді, так і сьогодні. Шрифт Нарбута використовується у більшості державних
документів, а нове покоління українських митців продовжують розвивати нарбутівські традиції в своїх
творах[2; 6]. Георгій Нарбут в своїх творах відродив секрети старих майстрів та виступив новатором,
чим зробив фундаментальний внесок у розвиток українського мистецтва.
Питання національного стилю піднімалося і під час художньої культури доби українізації.
Стилістична винятковість українського мистецтва революційного періоду набувала визнанняі за кордоном, про що свідчать праці провідних художніх критиків О.Сидорова, С.Корбіо. Як відзначав І.Врона,
самобутність українського мистецтва пояснюється своєрідною децентралізацією, коли національна
політика1920-х рр. була спрямована проти централізації мистецтва, щоприводило до культурної
відсталості.Політика того періоду не тільки сприяла кількісному і якісному піднесенню українського
авангардного мистецтва, але і відхиленню від загальноросійського шляху. Проте, як відзначав І.Врона,
оригінальність не стала приналежністю всього українського мистецтва, оскільки в ньому перехрещувалися численні течії та школи, що в результаті створило боротьбу і суперечливість мистецтвознавчих поглядів. До найбільш визначних явищ національно-українських тенденцій в авангардному
мистецтві І.Врона відніс творчу діяльність М.Бойчука, О.Мурашка, Г.Нарбута, які створили самобутні
національні школи. «Спираючись на глибокі, до тонкощів вивчені закони стилю старої української орнаментики, – писав І.Врона, – в особливості розкішної декоративності старих українських гравюр, геральдичних і книжково-графічних документів ХVІ–ХVIII ст., Г.Нарбут із розумінням, відчуттям і майстерністю мистецтва шрифту і книги, заклав основи нової української графіки» [7].
Репрезентація національного стилю можлива і в листівці, яка не тільки передає інформацію,
але й несе естетичне, художнє, виховне значення, а також є безцінним джерелом для популяризації
надбань та національного стилю. Дизайн листівки відображає все, що відбувається навколо, всі історичні події і зрушення, а також узагальнює і інтегрує найвизначніші проблеми людини, викликає інтерес до них, обумовлює їх усвідомлення. Сприймаючи листівки, людина може пізнавати духовні цінності суспільства, вони ж у свою чергу стають надбанням її власного досвіду. Листівка формує
відчуття й думки людей, впливає на розум і серце. Українські художні листівки є частиною матеріальної і духовної культури, відображенням та втіленням національного надбання, особливостей мистецтва нашого народу, що тісно пов‘язано з історією України.Традиції яскраво представлені й у різних тематичних групах листівок, наприклад в біблійних, військових, політичних сюжетах [8]. Серед
листівок, присвячених етнографічній тематиці, можна виокремити вітальні, виконані митцями
О.Кульчицькою і С.Гординським. Краєвиди в листівках теж характеризують національний стиль,
наприклад, репродукції творів художників, які талановито передавали мальовничу природу України, а
також архітектуру на фоні пейзажів (А.Куїнджі, В.Кричевський та ін.).Вагоме значення мали фольклорні мотиви в листівках, а саме: зразки вишивки на рушниках, писанках, геометричні і рослинні орнаменти, як елементи декору. Визначним прикладом стала серія листівок «Українські народні вишивки»,
роботи з українським орнаментом художника Т.Гриневича та листівки з текстами пісень одеського художника А.Ждахи [9–10].А.Ждаха виконав серії з ілюстраціямикозацької тематики до народних
пісень,до історичної повісті «При битій дорозі» і роману «Чорна рада». Митець передавав сюжети
українських народних пісень, серед яких: «Ой, на горі вогонь горить», «Ой, не знав козак», «Ой, ти
дівчино» та ін. З кожної пісні А.Ждаха обирав найемоційніші місця і влучно ілюстрував їх, використав
орнаментальні елементи, а у назвах пісень – українські історичні шрифтові композиції
[9].Використовуючи народні мотиви, митець комбінував їх у певній послідовності, що в результаті
створило враження цілісного рисунка, де декоративне оформлення доповнює сприйняття реалістичного сюжету. Листівки до українських народних пісень з акварелей А.Ждахи мають вагому культурну,
наукову цінність, оскільки за ними можна вивчати етнографію України і її народний фольклор.
А.Ждаха все своє життя віддавав вивченню української народної орнаментики і на їх основі створював
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власні, а також розробив велику кількість ескізів інтер'єрів і меблів, які виконані в стилі українського
бароко.
Популяризація національного стилю відображається і у витинанках. Техніка витинанки є видом
народного декоративного мистецтва, яка включає орнаментальні та сюжетні лінії, для цієї техніки характерна вишуканість і лаконічність[11, 14; 12]. Вперше техніка витинанки як елементу інтер‘єру в будинках українських селян з‘являється в середині ХІХ ст. Основним елементом витинанки став орнамент, здебільшого геометричний, зооморфний і рослинний. З кінця XIX ст. витинанки
характеризуються високою художньою майстерністю, оскільки у кожному регіоні вони набули індивідуальних рис у трактуванні матеріалу, силуету, ритму і пропорцій. Поширеними витинанки були на
Поділлі, Подніпров‘ї, Прикарпатті, де яскраво доповнювалися розписами. Наприклад, на Поділлі
існувало два типи розташування витинанок, а саме: шпалерний і килимний, а на Прикарпатті їх розміщували поздовжніми стрічками під стелею і навколо вікон. У 1920–1930-х р. витинанки використовували для оздоблення шкіл, бібліотек, клубів, а також у плакатному мистецтві. Витинанка стала
найбільшим генератором мистецтва орнаменту, як найменш залежна від обмеження у техніці виконання і як така, що репрезентує сакральну сферу орнаменту. Орнамент – це рисунок, побудований на
ритмічному повторенні геометричних елементів, стилізованих зооморфних і рослинних мотивів. Ці основи орнаменту комбінуються з плетіннямзооморфних мотивів,коли звірі зображуються фантастичними (такий орнамент зустрічається в старовинних книжкових мініатюрах) [13; 14, 117]. Комбінується
рослинний і зооморфний орнамент разом з геометричними мотивами, наприклад як у західноукраїнських вишивках і писанках. Орнамент за тисячоліття став досить складною системою, який компонується
з різними елементами, знаками, символами. Інтерес до орнаменту формується вже у XX ст., коли його
почали використовувати у професійному мистецтві, творчо переробляти мотиви народного орнаменту, використовувати в сучасних виробах національні декоративні мотиви. Народна орнаментика вражає своєю різноманітністю, і зумовлено це географічним розташуванням України, поєднанням світоглядних уявлень і гетерогенним складом населення. Витинанка як характеристика орнаментики є
ціліснісним зоровим і словесним образом, просторовим декоративним рішенням і символічним підтекстом, де відтворюються знаки і символи інформаційних систем. Найпоширенішими в орнаментиці є
мотиви з округлих, чотирибічних, восьмибічних знаків зооморфних, фітоморфних, антропоморфних та
ін. [14]. В українській витинанці і орнаментиці зустрічаються і архітектурні форми, найкращим прикладом таких робіт є витинанки Г.Нарбута.Символічний підтекст елементів витинанок Г.Нарбута розвинутий, оскільки показує світоглядне нашарування традицій багатьох поколінь українців. Набір символів
в українському мистецтві багатий (наприклад, образ калини, винограду, вітряка) і відрізняється стриманістю понять сфери фертильності, оскільки зосереджується навколо прадавніх ідей поклоніння богу
і єдності світобудови. Робота Г.Нарбута над ілюстраціями до байок І.Крилова стала визначною для
митця і для подальшого розвитку техніки силуету або витинанки. Техніка силуету почала бурхливо
розвиватися на початку ХІХ ст., а назва «силует» бере свій початок з ХVІІІ ст., від прізвища Ет‘єна Силуета – міністра фінансів при дворі Людовіка ХV. Ет‘єн Силует займався вирізанням фігурок з чорного
паперу і цим відкрив новий жанр у візуальному мистецтві, а у Г.Нарбута ця техніка досягла рівня шедеврів в ілюстраціях до книги «Крилов. Байки» [11]. Сучасний етап становлення суспільства, підвищення рівня національної свідомості і самосвідомості з одного боку та занепад українських національних традицій з іншого боку висуває проблему перед дизайнерами графіками та художникамиілюстраторами щодо створення нового якісного національного продукту для популяризації національних традицій з урахуванням найкращого досвіду попередників.
Висновки. Творча спадщина митця – це вагомий внесок у національне образотворче мистецтво, у культуру України. Національна свідомість неможлива без духовної культури, а аналіз творчого шляху художників дає можливість показати особливості становлення національного стилю. На
прикладі творчості О.Мурашка, К.Малевича, Г.Нарбута, М.Бойчука, А.Ждахи висвітлено процес цього
становлення, а зібраний матеріал може бути використаний для розробки нових форм та пошуку нових
засобів в процесі національного самоусвідомлення, яке відобразиться в мистецтві. Аналіз сутності і
репрезентації національного стилю в творчості українських митців вказує на взаємозалежність давньої
спадщини і досягнень початку ХХ століття, що уможливлює розробку концепцій національного стилю і
вплине на розвиток національної самосвідомості сьогодення.
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ЦИФРОВІ ВИМІРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Мета дослідження - визначити основні вектори соціокультурних змін, що відбуваються в сучасній музичній культурі під
технічним впливом цифрової революції. Методологія дослідження обумовлена тим, що дана робота має виражений міждисциплінарний характер, з використанням інструментарію сучасної культурології, економіки, мистецтвознавства і соціології. Науковою новизною статті є концентрація уваги не лише на мистецьких процесах, конкретних практиках музичного життя, але й на
сутнісних властивостях медіа-простору, в умовах якого вони існують. Вивчення нового медіа-середовища - інтернету, технічних
комунікативних можливостей, що надані цифровою епохою у взаємодії з музичною культурою, стає одним з центральних принципів данного дослідження. Висновки. Саме сукупністю особистих виборів всіх учасників музичного життя в підсумку визначається пропорційне співвідношення та творчий шлях всіх сегментів музичного простору, що розвиваються за різними сценаріями, а, відповідно, й загальний результат здійснення цифрової революції у світі музичної культури. Сьогодні, коли завдяки
досягненням цифрової революції більшість соціокультурних завдань все успішніше вирішуються в мережевому просторі, нові
перспективи та потенційні напрямки розвитку відкриваються перед суспільством, перед сучасною «інформаційною» цивілізацією. Такі ж саме потенційні шляхи розвитку пропонуються й простору музичної культури: шлях «згортання» мережевої
«свободи», посилення контролю і ієрархічного регулювання мистецтва; шлях повного хаосу, мережевої «анархії» і
безвідповідальності; рух в напрямку того, що має перспективи стати загальнопланетарним глобальним громадянським суспільством, яке вкорінене до цифрової мережі, але здатне активно, відповідально і творчо виробляти, інтерпретувати та засвоювати
продукцію музичного мистецького середовища.
Ключові слова: музична культура; культурний простір; цифрова революція; інформаційне суспільство; мережевий
простір.
Яковлев Александр Викторович, доктор культурологии, доцент, профессор кафедры искусствоведческой экспертизы Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств
Цифровые характеристики трансформации музыкальной культуры конца ХХ - начала XXI века
Цель исследования - определить основные векторы социокультурных изменений, происходящих в современной музыкальной культуре под техническим воздействием цифровой революции. Методология исследования обусловлена тем, что
данная работа имеет выраженный междисциплинарный характер, с использованием инструментария современной культурологии, экономики, искусствоведения и социологии. Научной новизной статьи является концентрация внимания не только на
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художественных процессах, конкретных практиках музыкальной жизни, но и на собственно свойствах медиа-пространства, в
условиях которого они существуют. Изучение новой медиа-среды - интернета, технических коммуникативных возможностей,
которые предоставлены цифровой эпохой во взаимодействии с музыкальной культурой, становится одним из центральных
принципов данного исследования. Выводы. Именно совокупностью личных выборов всех участников музыкальной жизни в
итоге определяется пропорциональное соотношение всех сегментов музыкального пространства, которые развиваются по
разным сценариям, а, соответственно, и общий результат осуществления цифровой революции в мире музыкальной культуры.
Сегодня, когда благодаря достижениям цифровой революции большинство социокультурных задач все успешнее решаются в
сетевом пространстве, новые перспективы и потенциальные направления развития открываются перед обществом, перед современной «информационной» цивилизацией. Такие же потенциальные пути развития предлагаются и для пространства музыкальной культуры: путь «свертывания» сетевой «свободы», усиление контроля и иерархического регулирования искусства;
путь полного хаоса, сетевой «анархии» и безответственности; движение в направлении того, что имеет перспективы стать общепланетарным глобальным гражданским обществом, которое укоренено в цифровой сети, но способно активно, ответственно
и творчески производить, интерпретировать и усваивать продукцию музыкальной художественной среды.
Ключевые слова: музыкальная культура; культурное пространство; цифровая революция; информационное общество; сетевое пространство.
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Digital Characteristics of the Transformation of Musical Culture by the End of the XX - the Beginning of the XXI Century
The purpose of the article is to determine the main vectors of sociocultural changes occurring in modern musical culture under the technical influence of the digital revolution. The methodology is based on the fact that this work has a pronounced interdisciplinary character, using the tools of modern culturology, economics, art history, and sociology. The scientific novelty of the article is to
focus not only on the artistic processes, specific practices of musical life but also on the actual properties of the media space in which
they exist. The study of the new media environment - the Internet, technical communicative capabilities that provided by the digital era in
conjunction with the musical culture, is becoming one of the central principles of this study. Conclusions. It is a combination of personal
choices of all participants in a musical life that ultimately determines the proportional ratio of all segments of the musical space, which
develop according to different scenarios, and, accordingly, the overall result of the digital revolution in the world of musical culture. Today, when, thanks to the achievements of the digital revolution, most sociocultural tasks are being solved more successfully in the network space, new perspectives and potential directions of development are opening up for society, for the modern ―informational‖ civilization. The same potential paths of development are proposed for the space of musical culture: the way of ―curtailing‖ the network
―freedom‖, strengthening the control and hierarchical regulation of art; the path of complete chaos, network "anarchy" and irresponsibility; a movement in the direction of the potential to become a planetary global civil society that is rooted in the digital network, but is able
to actively, responsibly and creatively produce, interpret and assimilate the products of the musical artistic environment.
Key words: musical culture; cultural space; the digital revolution; information society; network space.

Актуальність теми дослідження. Світ мистецтва і технологічний розвиток людства – сфери досить віддалені в суспільній свідомості одна від одної. Але сучасна техногенна цивілізація практично не
передбачає наявності соціокультурних просторів не охоплених дією технічного прогресу, а на багато
видів мистецтва, у тому числі музичне мистецтво, розвиток технологій вже багато часу впливає вельми суттєво, якщо не визначально. Технологічний розвиток суспільства не одноразово радикально
змінював музичний світ. Так, винахід в кінці XIX століття звукозапису став серйозною віхою розвитку
музичної культури, що потягнуло за собою глибинні зміни в соціокультурному побутуванні музики (механізмах продажу і споживання), а згодом в її внутрішніх, мистецьких засадах. Поява радіо і телебачення запустила процесс нових змін, які йшли також напрямком від соціокультурних умов до художніх,
що остаточно сформувало культурний ландшафт, константний для музичного світу більшої частини
XX століття.
Сучасна, початку ХХІ століття, музична культура опинилася в черговій переломній точці,
оскільки відбувається наступна суспільна трансформація, пов'язана з новими технічними проривами,
яка отримала узагальнену назву «цифрова революція». За масштабом свого впливу на простір музики
ця революція на даний момент часу постає настільки фундаментальною і значущою, що, безумовно,
заслуговує самого уважного наукового вивчення. Актуальність даного дослідження обумовлена вже
лише тим, що аналіз і систематизація відповідних процесів може вказувати напрямок керованих змін,
які необхідні для утримання рівноваги у часто дійсно нестабільній соціокультурній ситуації, що неминуче породжується глибинними суспільними трансформаціями.
Мета роботи - виокремити і сформулювати основні вектори соціокультурних змін, що відбуваються в сучасній музичній культурі під технічним впливом цифрової революції.
Методологія дослідження. Для того, щоб вирішити поставлені завдання в цілому, в роботі
аналізується широке коло, джерел, щодо процесів, що відбуваються в сучасній цифровій музичній
культурі. Головне джерело матеріалу надає саме музичне життя, яке розгортається в сьогоднішньому
соціокультурному мережевому просторі: музичні мережеві ресурси, нові музичні медіа, блоги і форуми, інтернет-проекти та ініціативи, що мають глобальний і локальний, масовий і унікальний характер
або мають відношення лише до окремих жанрів, авторів, музичних колективів.
Всебічний аналіз відповідного матеріалу лежить в основі теоретико-методологічної бази дослідження. При цьому застосована методологія в першу чергу обумовлена тим, що дослідження має
виражений міждисциплінарний характер, з використанням інструментарію сучасної культурології, економіки, мистецтвознавства і соціології. Важливим, з точки зору методології даного дослідження, є також концентрація уваги не лише на мистецьких процесах, конкретних практиках музичного життя, але
й на сутнісних властивостях медіа-простору, в умовах якого вони існують. Вивчення нового медіасередовища - інтернету, технічних комунікативних можливостей, що надані цифровою епохою, праг-

273

Мистецтвознавство

Яковлев О. В.

нення визначити їх взаємодію з музичною культурою, стає одним з центральних методологічних принципів данного дослідження.
Стан наукової розробки проблеми. Досить непогано вивченою наукою є сфера, пов'язана з
соціологією музики, з дослідженням різних соціокультурних практик та інституцій на різних етапах розвитку музичної культури, особливо XX століття. Це дослідження від класичних праць Т. Адорно [1], які
стали базовими щодо проблем соціології музики, до робіт С. Фріта [10], який вивчає соціальноідеологічні сенси окремих жанрів і розробляє концепцію індустріалізації музики та від досліджень
соціології «попа» Е. Гудвіна, Б. Лонгхерста, К. Негуса до розвідок Н. Лебрехта, що розкривають принципи соціокультурного устрою академічного музичного світу. В останні десятиліття особливе місце в
соціології музичної культури займає вивчення так званої музичної індустрії, розгляд культурного процесу крізь призму того, що відбувається в потужних бізнес-структурах, які існують всередині музичного
світу (Д. Пассман, Ф. Котлер та Д. Шефф).
Іншою добре розробленою областю, що має безпосереднє відношення до цієї роботи, - дослідження соціокультурного простору інформаційного суспільства. Проголошена цифрова епоха, безумовно, не повністю тотожна інформаційній, хоча деякі дослідники, як, наприклад, М. Кастельс, фактично ставлять між ними знак рівності. Дійсно, більшість соціокультурних процесів, які спровоковані,
на перший погляд, лише розвитком цифрових технологій, добре вкладаються у моделі, що розроблені
теоретиками інформаційного суспільства ще до виникнення цифрового буму кінця ХХ століття.
Д.Гелбрейт, М. Кастельс [2], Д. Нейсбіт, Е. Тоффлер [5], Ф. Фукуяма [6], які описують загальні принципи «інформаційної» концепції, також сформували дуже істотний внесок у формування базових основ
дослідження музичної культури сучасності.
Важливими також є дослідження механізмів функціонування авторського законодавства в
цифрову епоху на правовому та соціокультурному рівнях. Особливе значення для цієї роботи, мають
також наукові праці, авторів що вивчали феномен масової культури (Ж. Бодріяр, X. Ортега-і-Гассет,
К.Ясперс, інші). Нарешті, надзвичайно важливі для дослідження роботи, що присвячені безпосередньо
соціокультурному життю музики в епоху «цифри». Серед них, наприклад, колективна праця під редакцією С. Фріта і М. Маршалла про музичний копірайт [10], роботи М. Мейсона і Д. Беррі про цифрове
«піратство» [9], Г. Джонса щодо занепаду фізичних носіїв музики [8]. Таким чином, питання щодо
впливу технологічного прориву цифрової революції на соціокультурне буття музики, досить активно
розробляється в сучасній гуманітаристиці.
Виклад основного матеріалу. За влучним висловом М. Маклюена, «момент зустрічі засобів комунікації - це момент свободи і визволення з буденного трансу та заціпеніння» [3, 67]. Сьогоднішнє
зіткнення культурних реальностей, сформованих різними технологіями і, зокрема, багатьма технічними засобами, цілком успішно вивело з буденного стану не тільки дослідників, але й безпосередніх
учасників музичного життя, які переосмислили багато з традиційних практик і підходів, надавши тим
самим можливості переосмислення становища речей, що здавалися звичними та природними в музичній культурі протягом вже багатьох років. Висновки такого переосмислення сьогодні являють собою особливу цінність - адже саме на таких біфукарційних етапах вирішуються шляхи розвитку музичної культури майбутнього, сценарії змін, можливі засоби впливу на напрям її подальший рух
музичного мистецтва.
Вплив цифрової революції на таку частину художньої творчості як музика надзвичайно
значний - у цій сфері існує безліч власних актуальних тем, що становлять велике поле для дослідження: виникнення нових стилістик, нові інструментальні можливості створення музики, загроза «автоматизації» мистецького процесу і т.д. «Музика реалізується в музичному житті, але музичне життя суперечить музиці» [1, 108] - зазначив ще в середині XX століття Т. Адорно. З того часу, як простір
музичного життя став асоціюватися з діяльністю інститутів комерційної музіндустрії, подібна думка
стала певною мірою загальноприйнятою. Два заявлених простори - світ соціокультурного побутування
музики і світ її існування як виду мистецтва - безсумнівно перебувають у постійних взаємодіях і
взаємовпливах. Розвиваючись у межах соціокультурних інституцій, постійно відчуваючи на собі вплив
суспільних практик і норм, музичне мистецтво виявляється надзвичайно від них залежним. Те, якими
будуть ці інституції, практики та норми в майбутньому, наскільки сприятливим середовищем вони виявляться для мистецтва, значною мірою визначить сутність музики майбутнього - саме тому вивчення
підстав соціокультурного функціонування музичної культури є важливим сьогодні.
Звичайно, дія соціокультурних механізмів у різних стильових фрагментах музичного світу має
свою специфіку, однак, особливо в ХХІ столітті, соціально-економічне життя різних музичних сфер часто спрямовується одними музичними інституціями (великими музичними корпораціями). Але трансформації, що відбуваються в сучасному музичному просторі під впливом цифрових технологій,
зачіпають без виключення всі галузі музичної культури. Ті новітні явища та засоби комунікації, що
раніше могли б здатися істотними, скажімо, лише для рок або поп культури, вже підхоплюється академічним середовищем, і навпаки.
Самі терміни «цифрова революція» (digital revolution) і наступна за нею «цифрова епоха»
(digital age) набули широкого поширення в кінці ХХ століття. З одного боку, цифрова революція розуміється як масштабний технологічний стрибок, пов'язаний з виникненням цифрових (які використо-
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вують для обміну даними дискретні значення) технологій, що стали ключовим фактором стрімкого розвитку складної електроніки та обчислювальних машин. З іншого боку цифрова революція розглядається як явище соціокультурне, що має під собою глибинні культурні і суспільні зміни, які спровоковані входженням нових технологій (головним чином, комп'ютерних та мережевих) у повсякденне життя
світу. Суто в технологічному сенсі цифрова революція зародилася ще в середині ХХ століття, відколи
були створені перші обчислювальні пристрої, які працювали з даними у системі «двійкового» цифрового коду. З точки зору соціокультурних позицій, цифрова епоха - явище не визначене жорсткохронологічно, оскільки цей процесс розгортається поступово, у різні періоди часу стаючи реальним
для окремих національних, соціальних і культурних груп людства. Що стосується світу музичного мистецтва як окремої культурної сфери, то для музики цифрова епоха технологічно наступила в кінці
1970-х років разом зі створенням перших зразків цифрового аудіо, а фактично ствердилася приблизно
в середині 90-х років ХХ століття, коли сформувалися умови вільного обігу цифрових аудіозаписів в
інтернет просторі.
Тут важливо відзначити, що цифрова революція і цифрова епоха, часто асоціюється з появою
інтернетy і відповідних технологій. Інтернет - дійсно ключова цифрова технологія за своїм соціокультурним впливом - не випадково, за М. Кастельсом, сучасний світ нерідко називають Галактикою Інтернет [2], що прийшла на зміну Галактиці Гутенберга М. Маклюена [3]. Традиційні географічні підходи до
соціокультурних явищ виявилися безсилими, коли мова йде про всесвітній, безмежний простір цифрової Мережі. Процеси соціокультурної трансформації, які відбуваються в сучасній музичній культурі стали глобальними і одночасними для безлічі людей з різних куточків планети. Там, де рівень проникнення цифрових технологій стає достатнім для запуску серйозних суспільних змін, музична культура
практично відразу входить до простору глобальних процесів.
Стрімкий технологічний розвиток останніх десятиріч не просто надав сучасному світові нові
можливості, він спровокував глибинні трансформації культури і суспільства, змінивши звичні норми і
мистецькі практики. Певним чином дещо специфічний устрій музичного простору останнього століття,
зробив музичний світ особливо сприйнятливим до впливу мережевих технологій. Це виявилося
наслідком особливої чутливості мистецтва до глибинних громадських і культурни змін, в зв'язку з чим
М. Маклюен, наприклад, стверджував, що «у визначенні, аналізі та розумінні життя форм і структур,
створених електричною технологією, тепер ніяк не обійтися без митця» [3, 77]. В музичній культурі
трансформації, що відбуваються протягом останніх років, проступають з такою надзвичайною наочністю, ніби спеціально покликані продемонструвати у загостреному вигляді всі перспективи та протиріччя цифрової доби. Такі, здавалося б, суто технічні досягнення цифрової цивілізації, як розвиток
цифрових аудіоформатів, створення мережевого інформаційного простору, розквіт файлообмінних
сервісів, досить несподіваним чином народили в музичній культурі особливу ситуацію.
Торкаючись, на перший погляд, лише окремих, специфічних сторін музичного життя, новітні
технології спровокували в мистецтві справжній соціокультурний переворот. Вони надали можливість
виникненню некерованої системи публікації та поширення музики, створивши інфраструктуру вільного
музичного споживання, що може існувати поза межами традиційної музичної економіки. Цифрові технології зламали фундаментальні підстави старої системи соціокультурного функціонування музики,
поставивши під питання всі домінуючі механізми, правила і норми. Сталий принцип ієрархічного
управління культурним процесом музичними корпораціями, фундаментальні основи їх діяльності, виявилися мало прийнятними для нової, «цифрової» культури, яка розвивається всередині демократичного комунікативного інтернет простору.
Процес освоєння нової технологічної реальності і пошуку нових соціокультурних моделей,
здатних стати основою музичної культури майбутнього, триває надзвичайно активно. Саме нові моделі соціальної взаємодії, що зародилися всередині музичної культури останніх років, дають надію на
те, що цифрова революція може стати силою, що не тільки породжує суперечності, а й ефективно
вирішує їх. Цифрова музична епоха виявилася здатною створювати нові, поза-ієрархічні системи
соціокультурного функціонування музики, які народжуються з горизонтально-мережевої взаємодії людей. При цьому формування цієї нової горизонтальної системи надало можливості для вирішення не
тільки нових, але й багатьох колишніх протиріч, іноді навіть шляхом послаблення авторського законодавства.
Розвивається також зворотній процес розробки можливості контролювати та егулювати процеси в новому мережевому інформаційному просторі. Оскільки досить деструктивний, потенційно загрозливий шлях розвитку цифрової музичної культури пролягає через домінування безконтрольних
тенденцій, що погрожує остаточному руйнуванню системи музичних ієрархій і перемоги простору повної мережевої свободи стосовно дотримання авторських прав, що може зруйнувати цивілізований музичний світ у формах беззаконня і безладдя. Масове поширення безконтрольного розповсюдження і
споживання музичного продукту на фоні неможливості упорядкування безмежного музичного мережевого простору – характеристики, дія яких достатня для руйнування музичної інфраструктури взагалі та
колапсу професійної музичної творчості, панування безсистемної діяльності любителів-ентузіастів.
Висновки. Саме сукупністю особистих виборів всіх учасників музичного життя в підсумку
визначається пропорційне співвідношення та творчий шлях всіх сегментів музичного простору, що ро-
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звиваються за різними сценаріями, а, відповідно, й загальний результат здійснення цифрової революції у світі музичної культури. Ті ж саме фактори - рівень розуміння процесів, що відбуваються і сукупність індивідуальних виборів людей - визначатимуть й особливості становлення цифрової, інформаційної епохи для соціокультурного простору у цілому. Трансформація соціокультурного поля
функціонування музичного мистецтва є в цьому ракурсі яскравим, але лише окремим відображенням
трансформаційних зрушень, актуальних щодо всього суспільного простору, що охоплює основи
соціокультурного устрою світу. У нових мінливих умовах сталий соціокультурний порядок, що тривалий час забезпечувася певною соціально-підприємницькою ієрархією, виявляється нестабільним та
небезбечно мінливим. У світі, де ствердилася мережева свобода і виникли принципово нові можливості для взаємодії, колишні соціальні інституції все частіше починають поступатися в ефективності
новим моделям прямої горизонтальної самоорганізації особистостей, новим підприємницьким
напрямкам інформаційної доби.
Сьогодні, коли завдяки досягненням цифрової революції більшість соціокультурних завдань
все успішніше вирішуються в мережевому просторі, нові перспективи та потенційні напрямки розвитку
відкриваються перед суспільством, перед сучасною «інформаційною» цивілізацією. Такі ж саме потенційні шляхи розвитку пропонуються й простору музичної культури: шлях «згортання» мережевої
«свободи», посилення контролю і ієрархічного регулювання мистецтва; шлях повного хаосу, мережевої «анархії» і безвідповідальності; рух в напрямку того, що має перспективи стати загальнопланетарним глобальним громадянським суспільством, яке вкорінене до цифрової мережі, але здатне активно,
відповідально і творчо виробляти, інтерпретувати та засвоювати продукцію музичного мистецького
середовища.
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ПРО ВПЛИВ СПОСОБУ ДІЇ НА ІНТОНАЦІЙНИЙ ХІД
СЦЕНІЧНОГО МОВЛЕННЯ АКТОРА
Мета роботи. Стаття присвячена проблемам словесної дії актора на сцені та аналізу способу подолання декламації
та фальші на основі власного багаторічного сценічного досвіду авторки, спираючись на систему поглядів П.М.Єршова. Методологія роботи полягає у застосуванні аналітичного, мистецтвознавчого, функціонального, системного методів дослідження способів словесної дії у процесі сценічного мовлення актора. Наукова новизна дослідження полягає у використанні для досягнення означеної мети особистого досвіду діяльності автора на багатьох вітчизняних театральних сценах, що дозволило зробити
обґрунтовані висновки щодо ефективності різноманітних засобів і прийомів акторського сценічного мовлення. Висновки. Спосіб
дії завжди впливає на інтонацію, оскільки слова, фрази вимовляються вголос і з певною метою. Його вплив тим більший, чим
активніше той, хто говорить, домагається своєї мети. Він може залишатися непоміченим тільки у випадках млявого, невизначеного дією слова. Прикладом може служити незацікавлене читання вголос чужого тексту; тут можуть бути відсутніми бачення, а
отже, інтонації визначатимуться майже виключно логічним ліпленням фрази; втім і вона навряд чи буде в цьому випадку рельєфною. Отже, вироблення «інтонаційної майстерності» полягає, по-перше, в тренуванні уяви – уміння бачити яскраво, образно
те, про що говориш; по-друге, у виробленні дикції слова і фрази, і по-третє, в майстерності користуватися способами словесної
дії. Це три ланки єдиного ланцюга, три поверхи єдиної будівлі або три взаємодіючі частини єдиної працюючої конструкції. Дефект будь-якої з них є дефектом цілого, є недоліком у майстерності словесної дії, що неминуче збіднює інтонаційні барви мови
актора на сцені.
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О влиянии способов воздействия на интонационный ход сценической речи актѐра
Цель работы. Статья посвящена проблемам словесного действия актера на сцене и анализа способа преодоления
декламации и фальши на основе собственного многолетнего сценического опыта автора, опираясь на систему взглядов
П.М.Ершова. Методология работы заключается в применении аналитического, искусствоведческого, функционального, системного методов исследования способов словесного действия в процессе сценической речи актера. Научная новизна исследования заключается в использовании для достижения указанной цели личного опыта деятельности автора на многих отечественных театральных сценах, позволило сделать обоснованные выводы об эффективности различных средств и приемов
актерской сценической речи. Выводы. Способ действия всегда влияет на интонацию, поскольку слова, фразы произносятся
вслух и с определенной целью. Его влияние тем больше, чем активнее тот, кто говорит, добивается своей цели. Он может оставаться незамеченным только в случаях вялого, неопределенного действия слова. Примером может служить незаинтересованное чтение вслух чужого текста; здесь могут отсутствовать видение, а следовательно, интонации определяться почти исключительно логическим лепкой фразы; впрочем и она вряд ли будет в этом случае рельефной. Итак, выработка
«интонационной мастерства» заключается, во-первых, в тренировке воображения - умение видеть ярко, образно то, о чем говоришь; во-вторых, в выработке дикции слова и фразы, и в-третьих, в мастерстве пользоваться способами словесного действия. Это три звена единой цепи, три этажа единой здания или три взаимодействующие части единой работающей конструкции.
Дефект любой из них является дефектом целого, является недостатком в мастерстве словесной действия, неизбежно обедняет интонационные краски языка актера на сцене.
Ключевые слова: сценическое действие; способы словесного действия; «оценка»; «приспособления»; опорные словесные действия; видение; «вылепливаниe» фразы; способ воздействия; технология действий.
Khorolets Larysa, People's Artist of Ukraine Member of the National Union of Writers of Ukraine Head of the department of
stage and audiovisual art, Professor at the National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts
Regarding the influence of the method of the action on the intonations of the actor's scenic speech
Purpose of Research. The purposes of the article are to analyse the problems of the verbal action of the actor on the stage
and to research the way to overcome the recitation and falsehoods, using the author's stage experience, based on the system of P. M.
Yershov views. Methodology. The methodology of the papers consists in the application of analytical, art history, functional, systemic
methods to study the ways of verbal action in the process of the actor‘s stage motions. Scientific Novelty. The scientific novelty of the
article is to use the author‘s personal experience of the playing at the various Ukrainian theatrical scenes to determine the efficiency of
the various techniques and methods of acting stage speech. Conclusions. The way of the action always affects the intonation, because
words, phrases are pronounced aloud and for a certain purpose. Its influence is greater and more active if the one who speaks, seeks to
achieve his/her goals. It can remain unnoticed only in cases of sluggish, indefinite pronunciation. For example, an uninterested reading
aloud to someone else's text means the lack of the vision of the text. Therefore the intonations will be determined by the logical modeling of the phrase. However, it is unlikely to be relief in this case. Consequently, the development of «intonation skills» includes the training of the imagination – the ability to see figuratively what you are talking about; the development of the diction words and phrases, and
the skills to use the methods of the verbal action. They are three levels or three interacting parts of the entire working structure. Their
defect leads to the defect of the verbal action skills, which inevitably spoil the intonation colors of the actor‘s speech on the stage.
Key words: scenic action; methods of verbal action; «estimation»; «adaptation»; fundamental verbal actions; vision; «constructing» phrases; way of influence; technique of actions.

Актуальність теми дослідження. У своїй понад чвертьстолітній акторській практиці в київському
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Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка та багаторічній праці на каналах "Культура" та Державному українському радіо я зіграла сотні спектаклів і здійснила багато десятків записів літературних творів. Часто-густо доводилося спостерігати, як на практиці здійснюється не
відчутна багатьма, і професіоналами, зокрема, підміна: замість того, щоб зробити вчинок, актор на
сцені починає лише органічно розмовляти або "розмальовувати" текст. Але органічно розмовляти зовсім не означає органічно діяти, хоча з боку здається, що це майже одне й те саме. Органічна, але
бездіяльна розмова не заражає, і часто зі сцени віє нудьгою. При органічній дії приводиться в рух
весь психофізичний апарат артиста. Якщо артист лише органічно розмовляє – цього не відбувається.
Органічне діяння передбачає активну роботу мозкових і м'язових центрів. Для того, щоб органічно розмовляти, ні темпераменту, ні нерву, ні пристрасті не вимагається. Організм при цьому залишається
аморфним і млявим. Слово повинне стати необхідним не для того, щоб поговорити на сцені, а для
того, щоб з його допомогою зробити ту або іншу дію, здійснення якої без слова неможливе. Тим часом
багато артистів, навчившись органічно розмовляти, на цьому заспокоюються і вважають, що професія
вже освоєна. Головним бажанням, прагненням у моїй повсякденній роботі був пошук способів і методів, які виявили б для театрального мистецтва скарб, пов'язаний з розробкою і освоєнням виразного і
образотворчого матеріалу мовлення в акторському мистецтві.
Аналіз досліджень і публікацій. У своїх пошуках ми спиралася на практику митців, які продовжували справу, почату К.С.Станіславським. Зокрема, Г.А.Товстоногова, А.В.Ефроса, П.М.Єршова та
інших.
Мета роботи. Стаття присвячена проблемам словесної дії актора на сцені та аналізу способу
подолання декламації та фальші на основі власного багаторічного сценічного досвіду авторки, спираючись на систему поглядів П.М.Єршова.
Виклад основного матеріалу. Важко не погодитися з тим, що справжній професіоналізм в акторському мистецтві виявляється в тому, що ніколи дві фрази авторського тексту артист не вимовляє
однаково на тій же висоті голосу, з тим же ступенем крупності, з тим же підтекстом. Оснастити навіть
актора-початківця професійними уміннями допомагає, на мій погляд, технологія дій П.М.Єршова, яка
дозволяє набагато ефективніше визначити особливості спілкування персонажів у відповідності з розумінням виконавців цілей і завдань цих персонажів.
Діяти свідомо людина може тільки тоді, коли мета дії виникне в її свідомості. Так будь-яка свідома дія зароджується. Це перший момент (або «сходинка») всякої усвідомлюваної суб'єктом дії.
Відбулося в навколишньому середовищі щось таке, що спонукало мене звернутися до нього, загостривши мою увагу на тому, що мені потрібне. Це перший момент або «перша сходинка» дії. Позначимо
цей момент терміном оцінка.
ОЦІНКА. Зі стороони психічної це – момент встановлення у свідомості зв'язку між інтересами
(загальною метою) і тим або іншим зовнішнім, об'єктивним явищем. У момент «оцінки» загальна суб'єктивна мета, конкретизуючись, перетворюється на особисту об'єктивну мету, тобто мету одночасно
і суб'єктивну і об'єктивну.
Із зовнішнього, м'язового боку «оцінка» – це завжди більш менш тривала або більш менш повна нерухомість. Поки мета не конкретизувалася (поки вона ще тільки конкретизується) – м'язові рухи
не можуть бути доцільно підпорядковані їй. А оскільки вони завжди доцільні, то у момент «оцінки» вони мають тенденцію припинятися. Якщо актор на сцені оцінив той або інший побачений або повідомлений йому факт легко і швидко – це означає, що даний факт або не зачіпає інтересів зображуваної
ним особи, або не є для нього несподіванкою. І навпаки – якщо він довго і з зусиллям оцінює факт – це
означає, що факт цей «зачепив його за живе» і був для нього несподіванкою.
Дія завжди триває в конкретному середовищі і є наслідком змін, що відбулися в цьому середовищі. Тому другий момент (або сходинка) будь-якої дії – пристосування діючого самого себе до якостей, властивостей об'єкта і до обставин, в яких йому потрібно переробити об'єкт згідно своєї мети.
«Оцінка» відбулася. Тепер потрібно пристосувати себе для того, щоб діяти далі. Тут може знадобитися: перейти в сусідню кімнату, перейти через кімнату, обернутися до партнера лицем, нахилитися,
привернути його увагу і сконцентрувати на ньому свою увагу і тому подібне. Це – прилаштування. Воно починається негайно після «оцінки» – в той самий момент, коли в свідомості виникла конкретна,
предметна ціль. «Прилаштування» – це, по суті, подолання фізичних перешкод, перешкод на шляху
суб'єкта до його мети, поки його увага поглинута не ними, а метою подальшого діяння. Для цього вони
повинні бути звичними, такими, що не вимагають оцінки. Такими перешкодами є, по-перше, непристосованість до дії на даний об'єкт свого власного тіла і, по-друге, незручне для цієї дії розташування добре знайомих предметів, поводження з якими не вимагає до себе уваги. Одна й та сама людина до
різних об'єктів прилаштовуватиметься по-різному; до одного й того ж об'єкта різні люди прилаштовуватимуться знову ж таки по-різному. Нерідко по «прилаштуванню» вже видно ставлення людини до
того об'єкта (партнера) на котрий він збирається впливати.
«Прилаштування», звісно, можуть бути нескінченно різноманітними. Проте, вони піддаються
деякій загальній професійно-технічній класифікації.
Передовсім, усі «прилаштування» можуть бути розділені на дві групи:
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1. «прилаштування» для дії на неживі предмети (рухи, що входять до складу «прилаштувань» цієї групи, абсолютно очевидно продиктовані реальними або передбачуваними об'єктивними
властивостями предмета і обставинами, в яких здійснюється дія).
2. «прилаштування» для дії на партнера – живу людину (характер такого «прилаштування»
визначається, перш за все, тим, якою буде згідно уявлення того, хто діє, реакція партнера на подальшу дію. Головну роль тут грає уявлення того, хто діє про співвідношення сил своїх і партнера).
«Прилаштування» для дії на живу людину можна розділити на групи. У характері «прилаштування» знаходять своє віддзеркалення внутрішній світ людини – його минулий життєвий досвід, і те,
як він сприймає і оцінює наявні обставини, що оточують його:
 «прилаштування знизу» (пов'язане з м‘язовою тенденцією «бути нижче» партнера).
 «прилаштування зверху» (характеризує тенденція бути вище за партнера. «Бути вище» –
означає, перш за все, випрямити хребет, тобто відхилитися від партнера).
 «прилаштування на рівних» (характеризується відповідно м'язовою свободою, або навіть –
розпущеністю, недбалістю).
Прилаштування «знизу» і «зверху» відрізняються одне від одного не тільки за своїм психічним
змістом, але й із зовнішнього м‘язового боку.
«Прилаштування» для дії на партнера – це своєрідна «мускульна мобілізація» (При розгляді дії
у ще детальнішому об'ємі «мобілізація» (так само як і «вага тіла», про що мова піде згодом) стає самостійним безсловесним елементом дії. Терміном «мобілізованість» позначається ступінь готовності
людини до діяльності до з'ясування мети. Після ж з'ясування невизначена готовність переходить в ту
або іншу концентрацію уваги людини на цілі, тобто в мобілізацію. Ступінь мобілізації, безумовно позначається на ретельності прибудови і є однією з «цеглин» її побудови), що лише частково виражається в здійснених рухах, причому іноді найдрібніших і якнайтонших, проте завжди ясно видимих і зрозумілих. Тому прилаштування «зверху», як і прилаштування «знизу», жодною мірою не є позою для дії. У
тій самій позі можна прилаштуватися і «зверху», і «знизу», і «на рівних». Поза залишається однією і
тією ж, «мобілізація» ж (м‘язова готовність) у кожному випадку буде інша і виразиться вона в безлічі
найдрібніших рухів, з яких кожний окремо ледве вловимий, трохи помітний і не міняє пози в цілому.
Цю м‘язову мобілізацію, готовність тіла до виконання конкретної дії, К.С. Станіславський називав «позивом до дії» і надавав їй велике значення.
Ділячи логіку дій, можна «прилаштування» перетворити на свідому цілісну дію; освоюючи його
шляхом тренування, можна повернути в сферу дій мимовільних.
Багато особливостей «прилаштувань» (і взагалі поведінки людини) пов'язано з відчуттям (зрозуміло, підсвідомим) ваги власного тіла.
Виразне розуміння ролі «ваги тіла», по-перше, як чинника фізичного і, по-друге (особливо), як
чинника психічного, важливе не тільки для пояснення характеру рухів, що входять до складу «прилаштувань».
Для актора знати, «в якій вазі» діє в кожному даному випадку особа, що зображується ним, –
означає мати в своєму розпорядженні додаткові дані для побудови логіки дій цієї особи. Кожна людина, оскільки вона певного віку, певної фізичної комплекції і нервової конституції, певного суспільного
становища і тому подібне, діє переважно «в своїй», характерній для неї вазі. Отже, і кожен сценічний
образ повинен мати «свою вагу». Далі, якщо з нею щось значне відбувається, то і вага її в тій же мірі
змінюється. Якщо «змін ваги» не відбувається, то це означає, що нічого не відбулося і в її свідомості.
Зміна «ваги тіла» входить в логіку дій, якій вона підпорядкована. Логіки дій без змін «ваги тіла», нею спричинених, просто не існує.
Трудність або легкість «оцінки» (важливість, несподіванка) виражається у відносній її тривалості; зміст «оцінки» (тобто відповідність або невідповідність сприйнятого інтересам того, хто оцінює)
завжди виражається в зміні «ваги його тіла».
Нарешті, власне дія – пристосування об'єкта до суб'єктивної мети того, хто діє. Це – третій
момент дії – дія у повному сенсі слова. Він не можливий без перших двох моментів, які пов'язані з
ним так нерозривно, що всі три моменти, по суті, є ланками або сходинками єдиної, цілісної дії. Після
того, як моє тіло пристосоване до того, щоб впливати на партнера («прилаштовано»), наступає сама
дія.
ДІЯ – це перероблення об'єкта, як таке. «Прилаштування» переходить в «дію» так само безпосередньо, як «оцінка» переходить в «прилаштування».
При всьому різноманітті всі «дії» так само, як і «прилаштування» можуть бути розділені на дві
групи:
 дії на неживі об'єкти
 дії на людську свідомість.
В результаті третього моменту неминуче змінюється співвідношення інтересів діючого з навколишнім середовищем. Ця зміна відбивається у свідомості того, хто діє, і знову спричиняє виникнення найближчої конкретної мети, яка чимось відрізняється від попередньої. Так знову виникає перша сходинка (нового змісту), за нею друга, за другою – третя і т. ін.
Така загальнообов'язкова елементарна логіка будь-якого процесу дії.
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Жодна свідома «дія» на об'єкт не може виникнути без попереднього «прилаштування» і жодне
«прилаштування» не може виникнути без попередньої «оцінки».
Все те, з чого складається найскладніша людська дія, входить і до складу простої, опорної або
«основної» словесної дії. Тому, навчаючись на опорних, простих словесних діях свідомо виконувати
весь ланцюжок «елементів» дії – «оцінку», «прибудову», «дію» - актор у той самий час тренується і в
оволодінні всіма «елементами» будь-якої дії, тобто привчає себе оперувати саме дією.
Для того, щоб виконати достовірно, по-справжньому, будь-яку просту словесну дію, конче необхідні, з одного боку, увага, уява, мислення, пам'ять, відчуття і воля; з іншого боку, так само необхідні
– певна робота м‘язів, виразна дикція слова, логічне ліплення фрази і володіння своїм голосом, тобто
його інтонаційними барвами.
Спеціальна турбота про інтонації, як відомо, призводить зазвичай до декламації, фальші і награвання. Тим часом, актор, що не оволодів у достатній мірі інтонаційними барвами свого голосу, не
може виконати скільки-небудь складний малюнок логіки словесної дії, взагалі не може діяти словом
яскраво і виразно. Тому йому й доводиться дбати про інтонації, попри всі застереження щодо цього.
Для того, щоб ця турбота не завела в безвихідь формалізму, необхідно лише дотримуватись
умови – в інтонаціях голосу вбачати засіб дії. Адже тренування навичок достовірно (по-людськи, а не
по-акторськи) діяти не може завдати шкоди.
Розглядати інтонацію як засіб дії – означає розглядати її в єдності зі всіма іншими елементами
дії і перш за все в єдності з метою дії; це означає - ніколи, ні за яких обставин, не розглядати її окремо від найближчої, конкретної мети мовлення даного слова або даної фрази; це означає фіксувати не
саму по собі інтонацію, а мету, яка вимагає цієї інтонації.
Зазвичай те або інше звучання кожної даної фрази, що вимовляється задля реальної необхідності (а не за завданням, як це буває на сцені) викликане трьома чинниками, які, так би мовити накладаються один на одного. Цими чинниками є:
1. БАЧЕННЯ – що саме людина бачить, коли говорить фразу;
2. ВИЛІПЛЕННЯ ФРАЗИ – як вона розташовує у картині, що бачить, її елементи - як вона вибудовує її композицію;
3. СПОСІБ ВПЛИВУ ДІЇ – якому психічному процесу в свідомості партнера вона її адресує, на
яку психічну здатність партнера вона розраховує, впливаючи на його свідомість в цілому.
Зазвичай ці три чинники діють одночасно і тоді буває важко визначити, який саме інтонаційний
хід викликаний образною уявою, який – логікою, який – конкретною дієвою спрямованістю. Самі причини ці виникають мимоволі. Людина діє словом, фразою: коли і оскільки у неї для цього є певні бачення – її уява малює належні картини; коли і оскільки їй для цього потрібно показувати свої бачення
в певній якості, в певному зв'язку елементів – вона ліпить належним чином фразу; коли і оскільки їй
для цього потрібно викликати певний психічний процес у свідомості партнера або партнерів – вона
вдається до того або іншого способу словесної дії.
Але, залежно від конкретних обставин, один з цих чинників інтонації впливає на неї тією чи іншою мірою і не завжди всі три чинники або джерела інтонації, діють в рівній мірі. Так, чисте питання,
задане одним словом, має яскраво виражену інтонацію способу дії, але в ній, очевидно, відсутнє логічне ліплення фрази і можуть бути відсутніми ясні, конкретні бачення. Якщо двоє науковців обговорюють питання, залишаючись абсолютно у сфері другої сигнальної системи, то вони можуть не бачити
того, про що говорять. Наприклад, якщо вони говорять про такі абстракції як математичні категорії –
тут діє логічне ліплення фрази і спосіб дії.
Наукова новизна дослідження полягає у використанні для досягнення означеної мети особистого досвіду діяльності автора на багатьох вітчизняних театральних сценах, що дозволило зробити
обґрунтовані висновки щодо ефективності різноманітних засобів і прийомів акторського сценічного
мовлення.
Висновки. Спосіб дії завжди впливає на інтонацію, оскільки слова, фрази вимовляються вголос
і з певною метою. Його вплив тим більший, чим активніше той, хто говорить, домагається своєї мети.
Він може залишатися непоміченим тільки у випадках млявого, невизначеного дією слова. Прикладом
може служити незацікавлене читання вголос чужого тексту; тут можуть бути відсутніми бачення, а отже, інтонації визначатимуться майже виключно логічним ліпленням фрази; втім і вона навряд чи буде
в цьому випадку рельєфною.
Отже, вироблення «інтонаційної майстерності» полягає, по-перше, в тренуванні уяви – уміння
бачити яскраво, образно те, про що говориш; по-друге, у виробленні дикції слова і фрази, і по-третє, в
майстерності користуватися способами словесної дії. Це три ланки єдиного ланцюга, три поверхи
єдиної будівлі або три взаємодіючі частини єдиної працюючої конструкції. Дефект будь-якої з них є
дефектом цілого, є недоліком у майстерності словесної дії, що неминуче збіднює інтонаційні барви
мови актора на сцені.
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ЕМОЦІЙНА ПАМ’ЯТЬ ЯК СКЛАДОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ ТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
АРТИСТА ТЕАТРУ В ЙОГО ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Мета роботи. Висвітлення основних питань вдосконалення технології професійної майстерності артиста театру як царини художньо-творчої діяльності, визначення ролі емоційної пам‘яті у процесі сценічної діяльності артиста для надання
відповідної життєздатності персонажу, розкритті його характерних рис для особистісного трактування образу. Методологія
дослідження полягає в застосуванні аналітичного, мистецтвознавчого, функціонального, системного методів дослідження технології професійної майстерності артиста театру та емоційної пам‘яті як елементу внутрішньої техніки актора, інструменту вдосконалення творчого процесу артиста у його професійній діяльності. Наукова новизна дослідження полягає у ствердженні, що
процес професійної художньої діяльності артиста театру виникає через свідому психотехніку митця до підсвідомої творчості
його органічної природи, в якій не останнє місце посідає емоційна пам‘ять. Висновки. У результаті здійсненого аналізу дослідження можна зробити висновок, що кожна артистична індивідуальність має свій ключ від скарбниці художньої творчості, яка
виникає і спонукає майстра до сценічної діяльності завдяки натхненню, емоційному настрою, і насамперед, талановитості до
створення неповторного витвору мистецтва театру. Великим бажанням кожного сучасного артиста театру є винайдення такого
способу техніки гри, який би спонукав ефективну емоційну пам‘ять з‘являтися у певній театральній сцені в певний час і фіксував
її для подальшої досконалої витонченості та певної результативності сценічної діяльності. Але, на жаль, сьогодні такого загального технічного інструменту, єдиних критеріїв та структури побудови майстерності артиста для всіх діячів сцени не існує.
Ключові слова: гра; емоційна пам‘ять; артист; театр; техніка актора.
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Эмоциональная память как составляющая совершенствования творческого процесса артиста театра в его
профессиональной деятельности
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Цель работы. Освещение основных вопросов совершенствования технологии профессионального мастерства артиста театра как основы художественно-творческой деятельности, определение роли эмоциональной памяти в процессе сценической деятельности артиста для предоставления соответствующей жизнеспособности персонажу, раскрытию его характерных
черт для личностной трактовки образа. Методология исследования заключается в применении аналитического, искусствоведческого, функционального, системного методов исследования технологии профессионального мастерства артиста театра и
эмоциональной памяти как элемента внутренней техники актера, инструмента усовершенствования творческого процесса артиста в его профессиональной деятельности. Научная новизна исследования состоит в утверждении, что процесс профессиональной художественной деятельности артиста театра возникает через сознательную психотехнику творца к подсознательному
творчеству его органической природы, в которой не последнее место занимает эмоциональная память. Выводы. В результате
проведенного анализа исследования можно сделать вывод, что каждая артистическая индивидуальность имеет свой ключ от
сокровищницы художественного творчества, которое возникает и побуждает мастера к сценической деятельности благодаря
вдохновению, эмоциональному настроению и, прежде всего, таланту к созданию неповторимого творения искусства театра.
Большим желанием каждого современного артиста театра есть изобретение такого способа техники игры, который бы побуждал эффективную эмоциональную память возникать в определенной театральной сцене в определенный момент времени и
фиксировал ее для дальнейшей совершенной утонченности и необходимой результативности сценической деятельности. Но, к
сожалению, сегодня такого единого технического инструмента, единых критериев и структуры построения мастерства артиста
для всех деятелей сцены не существует.
Ключевые слова: игра; эмоциональная память; артист; театр; техника актера.
Donchenko Natalia, Honored Artist of Ukraine, professor of directing and actor‘s art department of the Kyiv National University of Culture and Arts; Vynar Olga, assistant director of the department of directing and acting of Kyiv National University of Culture and
Arts
The emotional memory as a key point of perfection of creative process of the actor of theater in its professional work
Purpose of Article. Coverage of the main issues of improving the technology of professional actor‘s skill as the basis for artistic and creative activity, determining the role of emotional memory in the process of stage performance of the artist for providing the
appropriate vitality to the character, revealing its characteristics and personal interpretation of the image. Methodology. The methodology of the research consists in the application of analytical, art, functional, system methods of researching the technology of professional skill of the theatre actor and emotional memory as an element of the actor's internal technique, a tool for improving the artist's creative
process in his professional activities. Scientific novelty. The scientific novelty of the research consists in the assertion that the process
of professional artistic activity of the artist of the theater arises through the conscious psychotechnics of the creator to the subconscious
creativity of his organic nature, in which emotional memory is not the last place. Conclusions. As a result of the analysis of this article,
we can make the following conclusion, that each artistic individual has its own key to the treasury of artistic creativity that arises and
induces the master to stage activities through inspiration, emotional mood and, above all, talent for creating a unique creation of the art
of theater. The great desire of every modern theater‘s actor is the invention of such a technique of playing the game that would induce
an effective emotional memory to appear in a certain theatrical scene at a certain point in time and fix it for further perfect refinement
and the necessary effectiveness of stage activities. But, unfortunately, nowadays, there is no such single technical tool, common criteria
and structure for constructing the artist's skill for all actors of the scene.
Key words: game; emotional memory; artist; theater; actor's technique.

Актуальність теми дослідження. Сьогодні як ніколи акторська майстерність проникла в усі види
сценічного мистецтва і навіть у деякі сфери людської діяльності, стала важливою в професії бізнесмена, дипломата, менеджера тощо. Навіть релігія вже не так заперечливо ставиться до гри майстрів театру. Багатогранність та витонченість творчого професіоналізму актора з кожним днем набирає
обертів у пошуку нових методів, засобів удосконалення сценічної майстерності, набуття ефективних,
універсальних навичок та вмінь внутрішньої і зовнішньої техніки театрального ремесла, розкриття таланту, розуміння тонкощів органічної поведінки на сцені для створення образу ролі сучасного героя
театру нової епохи, зберігаючи скарбницю дорогоцінних традицій майстрів театрального мистецтва.
Метою роботи є висвітлення основних питань удосконалення технології професійної майстерності артиста театру як царини художньо-творчої діяльності, визначення ролі емоційної пам‘яті у процесі сценічної діяльності артиста для надання відповідної життєздатності персонажу, розкритті його
характерних рис та особистісного трактування образу.
Аналіз досліджень і публікацій. Питання логічного використання емоційної пам‘яті, розуміння
артистом її функцій у роботі над роллю, її ефективності у повноцінному розкритті характеру образу
досліджували – фундатор театрального мистецтва К. Станіславський [8]; його учень, актор і педагог
М. Чехов [12]; засновник американської акторської школи Лі Страсберг [11], який виховав плеяду відомих зірок сценічного мистецтва Голівуду; питання ролі почуттів та емоцій духовної субстанції людини
досліджував психолог Т. Рібо [7]; роль загального емоційного почуття в процесі життєздатності дійової
особи, виправданої актором, розглядав у своїй сценічній практиці режисер, соратник К. Станіславського В. Немирович-Данченко. Їхні наукові дослідження неодноразово підкреслювали те, що проблема
досконалості акторської майстерності завжди буде актуальною в професійній діяльності артиста театру, бо кожного разу в роботі над образом артист перебуває в пошуку нових ефективних методів
надання органічної сценічної дієвості персонажу, розкриття його характеру з точки зору сучасності та
неповторності.
Виклад основного матеріалу. Кожна людина на своєму життєвому шляху обирає професійну
діяльність за покликанням або за відповідними обставинами. Кожна професія, секрети її ремесла вимагають застосування відповідних умінь та навичок, які досягаються за допомогою техніки володіння
відповідними інструментами, розумовими зусиллями всієї духовної та фізичної субстанціями людини. І
якщо це відбувається, то можна з упевненістю сказати, що особистість має талант і в усіх випадках до
своєї професії підходить творчо.
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Коли ми аналізуємо художньо-творчу діяльність особистості, то можна зазначити, що початкове знайомство з інструментарієм майстерності в тих чи інших видах мистецтва відбувається з дитинства – малювання; гра на музичних інструментах; танцювання. А от оволодіння мистецтвом артиста
потребує спеціальних, комплексних навичок та вмінь, які необхідні для сценічної майстерності, де не
останнє місце посідає зрілий світогляд.
Артист театру – це феномен культури, який є об‘єктом не тільки театрознавства й мистецтвознавства, але й філософії, психології, педагогіки. Тому потрібен і філософсько-естетичний, і загальнопсихологічний, і культурно-історичний розгляд основних питань: що таке актор, яке його місце і роль у
людській культурі, якими особливими здібностями повинна володіти людина, щоб стати майстром
сценічного мистецтва?
Акторська професія – одна з найдавніших. Одне століття змінювало інше, виникали нові держави, але незмінною залишалася професія артиста, яка закликала народи до мирного співіснування,
розкривала високі почуття, розуміння смислу життєдіяльності особистості та буття взагалі. „Артист –
володар душ. Артист – розум свого часу. Артист – дзеркало свого часу. <…> Артисти були богами.
Імператори поважали артистів і самі мріяли бути ними. <…> Але артистів і виганяли за межі міста, і
переслідували, їх спалювали на вогнищах, як єретиків, бо не дарма велике перевтілення народжує
саме таке, навіть божественне почуття захоплення – цього почуття боялася влада, боялася церква‖[10, 23]. І сьогодні, як ніколи, акторам потрібна велика майстерність, уміння передавати найрізноманітніші переживання й роздуми людини, формувати світогляд майбутнього покоління.
Вся людська професійна діяльність вимагає уваги, уяви, пам‘яті, взаємоспілкування – всіх тих
навичок та вмінь, яких потребує майстерність артиста. Бо завданням акторської професії є трактування людських особистостей, тлумачення характерів образів, обґрунтування взаємовідносин у запропонованих обставинах. І тут постає питання – як цього майстерно досягти, які тренінгові вправи й завдання необхідні артисту для показу відповідної емоційної реакції у творчому тлумаченні персонажа, у
визначенні характерних критеріїв створення образу ролі? Тут на перший план і виходить внутрішнє
опанування характером і характерністю персонажа та зовнішнє зображення реакції дійової особи на
сприйняття конкретної події або почутої інформації і здійснення зовнішнього відповідного сприйняття
за допомогою всіх компонентів акторської техніки, включаючи емоційну пам‘ять актора як творчий
особистісний виконавський інструмент. Отже, однією з головних досконалостей техніки акторської гри
є емоційна пам‘ять, завдання якої полягає в показі відповідного емоційного стану образу та відображення емоційної зовнішньої реакції у вигляді прийомів та засобів сценічної дії, обов‘язком якої є
виклик відповідної емоції глядача.
Що таке емоційна пам‘ять? За словником В. Даля „… пам‘ять – уміння згадувати, не забувати
минулого, властивість душі зберігати, згадувати про минуле. Пам‘ять стосовно минулого те ж саме,
що підсумок, здогад та уявлення щодо майбутнього‖[3, 14]. Емоційна пам‘ять в акторському мистецтві
досягається й виникає завдяки спогадам власних переживань та спостережень за емоційним станом
навколишнього середовища, суспільства, яскравого індивідуума. Художній образ створюється на
злитті особистості актора й особистості героя – обидві існують у ньому порівну. „Гамлет – найулюбленіша роль. Нелегко вона мені дісталася. Іноді здається: ні, це в останній раз, більше не витримаю...
Я не граю принца Датського. Я намагаюся показати сучасну людину. Так, можливо – себе. Але який
же це важкий шлях до себе‖, – говорив Володимир Висоцький [2, 7].
З давніх-давен театр вдавався до видовищних форм виразу емоції дійової особи. Так, наприклад, античний театр фіксував емоційний стан персонажа методом маскування. У своїх виставах актори застосовували дві форми масок: одна чітко зображувала трагедійну гримасу персонажа; інша
личина – комедійну посмішку лицедійства. Ці маски й до сьогодні залишаються головною емблемою
театрального мистецтва.
Продуктивність емоційної пам‘яті у професійній діяльності артиста, в розвитку творчих здібностей майстра сцени безпосередньо пов‘язана з системним проведенням акторського тренінгу-процесу
свідомої активної участі індивіда у виконанні спеціальних вправ-завдань, які моделюють окремі операції майстерності сценічної діяльності та посилюють можливості артиста розвинути талант спеціальної психотехніки.
Асоціація, як абстрактна умовність, відіграє важливу роль у відтворенні емоційної пам‘яті,
адже поява такої пам‘яті пробуджує у свідомості артиста згадку про будь-яке реальне явище або образ дійсності. Тому артисту в роботі над роллю необхідно застосувати таку конкретну асоціативну низку явищ, предметів, подій, яка й викличе конкретну потрібну емоцію, яку артист відобразить у пластичній або словесній дії, що й буде притаманною образу персонажа. І ось так повинна виникнути
формула майстерності, що надасть народженому образу ролі природної життєздатності, яку артист
будує на особистісній трактовці дійової особи, на своєму ставленні до неї. Формула-інструмент створення характеру персонажа можна побудувати таким чином: асоціація – емоційна пам‘ять – логічна
сценічна дія актора. І на чолі цього інструментарію безумовно завжди постає віра артиста в те, що саме він створює на сценічному майданчику.
Театром накопичена величезна література щодо практики акторської творчості, вивчаючи яку,
молодий актор повинен усвідомити необхідність теорії й виховувати в собі прагнення до освіченості. З
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цього приводу Станіславський зазначав: „Неважко зрозуміти розумом зміст слів цих великих традицій,
але, на жаль, дуже важко відчути артистичним почуттям їхню духовну сутність. Однак, саме цей бік
минулого важливий для нас, тому що саме він спроможний принести артистам практичну користь‖ [8,
481]. Самі традиції не можуть творити, вони лише можуть допомогти творцю, направити творчу роботу
й застерегти від помилок. Артист повинен проникнути в скарбницю духовної суті традицій. Не просте
знайомство, а розбір традицій минулого з точки зору їхньої внутрішньої сутності дасть дійсну користь
практичній діяльності артиста.
У кінці XIX – на початку ХХ ст. французький вчений Т. Рібо присвятив свої дослідження аналізу
людської емоційної пам‘яті, увазі та уяві. Вивчаючи психологічний стан людини, Т. Рібо намагався затвердити психологію як експериментальну науку, що вивчає пам‘ять візуальних, тактильних, слухових
і словесних образів. І зробив висновок, що наші емоції можуть залишати за собою стійкі спогади, які
назвав терміном „афективна пам‘ять‖[7, 153]. Вчення Теодюля Рібо досліджував К.Станіславський і
активно використовував у творчій роботі над роллю та в тренінгових вправах з театральною трупою.
Костянтин Сергійович навіть запозичив у французького науковця термін „афективна пам‘ять‖ для своєї
системи, яку раніше називав живими спогадами. „На жаль, Станіславський не закріпив у словнику системи свій більш зрозумілий і образний термін – "живі спогади"! Мабуть, термін "афективна пам‘ять" –
не найбільш вдалий. Він породжує плутанину – замість пропонованого "афективна" чується частогусто слово ефективна <...> Але Станіславський вирішив все ж таки скористатися науковим терміном,
що підкреслює свою цілеспрямованість на наукову об‘єктивність‖[11, 72]. Під час проведення репетиційного процесу, підготовки мхатівських учнів К.Станіславський всіляко використовував різноманітні
тренінгові вправи та завдання щодо розвитку афективної пам‘яті як провідного, головного елементу у
створенні самопочуття актора та в подальшому його сценічному житті в образі ролі.
Концепцію емоціональної пам‘яті у розвитку внутрішньої техніки актора широко використовували учні К.Станіславського у своїй професійній діяльності. Так, М.Чехов, видатний актор-педагог,
який періодично сперечався зі своїм вчителем, все ж таки погоджувався з тим, що „Станіславський,
який запропонував метод „емоційної пам‘яті‖, зовсім не хотів щоб ми, його послідовники й учні, використовували його як є. Він пропонував це лише як засіб, що може викликати справжні сценічні почуття‖[12, 189].
Учень К.Станіславського, режисер Вс.Мейєрхольд, був протилежної думки щодо важливості
емоційної пам‘яті, спогадів, почуттів у професійній діяльності артиста. Він вважав, що складовою
вдосконалення творчого процесу актора є пошук правильного вирішення фізичного стану під час роботи над створенням характеру персонажа у рефлексі, який випереджає почуття. І створив свою систему біомеханічної сценічної гри, в основу якої покладено вчення Вільяма Джеймса, американського
філософа і психолога, одного з засновників прагматизму й функціоналізму [5].
Відомий театральний педагог Лі Страсберг, який заснував акторську студію і виховав не одне
покоління видатних американських майстрів театру й кіно, завжди звертався до системи Станіславського у своїй науково-творчій та педагогічній діяльності. „Всебічний розгляд механізмів емоційної
пам‘яті, вивчення засобів її активізації і розвитку, дослідження методів її застосування у творчості актора, <…> була й наскрізною лінією його досліджень протягом всього життя‖[11, 616].
Наукові здобутки майстрів сцени, практичний досвід акторів минулого й сучасного театрального мистецтва потрібно вивчати, професійно аналізувати, а не помилково прагнути за будь-яку ціну бути оригінальним чи використовувати манеру гри, копіювати майстрів сцени минулого, вражати глядачів будь-якими надзвичайними сценічними штампами-ефектами. Бо що вищий рівень техніки
актора, то він вищий на щабель у своїй професійній діяльності. „Я щиро вірю в те, що в недалекому
майбутньому... всі види мистецтва, поряд з наукою, набудуть всеосяжного значення. Готуймося ж усі
до цього часу, пізнаваймо одне одного й вивчаймо спільні для всіх творчі закони людської природи.
<…> Ці незмінні, обов‘язкові для всіх закони творчості єднають нас, артистів усіх національностей. Ці
закони ми повинні вивчати разом, опановуючи їх і виробляючи для них відповідну психотехніку актора... нехай кожна нація, кожна народність відображають у мистецтві свої найтонші національні людські
риси...‖ [9, 342-343].
Глядача завжди хвилює живий персонаж, який повинен з‘являтися на сцені в ролі сучасника;
завдяки майстерності артиста навіть зміст низки подій у спектаклі відходить на другий план. Для виконання такого завдання артист повинен досконало, засобами сценічної творчості, віддзеркалювати всі
тонкощі характерності образу. І, розкриваючи ідею драматурга та надзавдання режисера, артист зобов‘язаний вкласти у загальний малюнок трактування дійової особи своє власне ставлення до персонажа, своє бачення образу ролі. І тільки тоді глядач зрозуміє професіонала театру й зацікавиться
сценічним дійством. „У сфері особливого біополя, яке об‘єднує шедевр з тим, хто його приймає, розкриваються найкращі сторони нашої душі, й ми прагнемо їх виявлення. Ми пізнаємо й відкриваємо себе в ці хвилини в безодні наших можливостей, в глибині особистих почуттів‖ [1, 141].
Наукова новизна дослідження полягає у ствердженні того, що процес професійної художньої
діяльності артиста театру виникає через свідому психотехніку митця до підсвідомої творчості його органічної природи, в якій не останнє місце посідає емоційна пам‘ять.
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„У кожного артиста свій індивідуальний шлях у професійній сценічній діяльності, і творчий процес вдосконалення майстерності не можливо затвердити один раз і назавжди. Але основних етапів і
психофізіологічних прийомів цієї роботи, взятих із самої нашої природи, все ж таки потрібно чітко дотримуватися. Їх важливо знати, перевіряти, випробувати актору на собі. Але, крім цього, необхідно
володіти всілякими варіантами, які можна використовувати у відповідності до умов творчості та
індивідуальних особливостей виконавців‖ [4, 19].
Висновки. Ключі від скарбниць творчої підсвідомості надані самою органічною природою людини-артиста. Їй одній відомі таємниці натхнення і шляхи до нього. Тільки природа здатна творити чудо, без якого не можливо оживити мертві букви тексту ролі, проникнути в душевні глибини художнього
образу. Кожна артистична індивідуальність має свій ключ від скарбниці художньої творчості, яка виникає й спонукає майстра до сценічної діяльності завдяки натхненню, емоційному настрою, і насамперед, талановитості до створення неповторного витвору мистецтва театру. Великим бажанням кожного
сучасного артиста театру є винайдення такого способу техніки гри, який би спонукав афективну
емоційну пам‘ять з‘являтися у певній театральній сцені в певний час і фіксував її для подальшої досконалої витонченості та певної результативності сценічної діяльності. Але, на жаль, сьогодні такого
загального технічного інструменту, єдиних критеріїв та структури побудови майстерності артиста для
всіх діячів сцени не існує.
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POLYASPECTNESS OF CREATIVITY OF SERHII NAIENKO
Purpose of Research is to recreate the whole panorama of creativity of Serhii Naienko. Methodology. Application of a set of
methods (analysis and synthesis, induction and deduction, chronological, art study analysis) allowed to reveal the main components of
the creative way S. Naienko. Scientific novelty. For the first time, a complete panorama of performance, choreography, and pedagogical creativity of Serhii Naienko was reproduced. Conclusions. For many decades, the basis of productive creative activity of S. Naienko
was studying at the Leningrad State Choreographic School named after Agrippina Vaganova, the leading educational institution in the
world for the preparation of ballet actors. The main components of Naienko's creative way in Lviv were: the performance of leading ballet parties of a wide genre range in the Lviv Opera and Ballet Theater; acquiring actor and choreographer experience in dramatic performances at the city's theaters; the formation of ballet master's skill in parallel with the performing career under the influence of domestic (G. Isupov, A. Shekera etc.) and Russian (M. Dolgushin etc.) choreography schools; production of classical ballets and original
works; choreographer's quest for expanding the lexical range of performances (a combination of classical dance, modern dance elements, characteristic dance, free plastic etc.); creating a large number of dance scenes in operas; a combination of choreographer's
activities with a pedagogical at the Lviv State Choreographic School, the Lviv School of Culture and Arts, at the Department of Directing
and Choreography at the Ivan Franko National University of Lviv.
Key words: Naienko Serhii; Lviv Opera and Ballet Theater; ballet actor; choreographer.
Петрик Олег Олегович, народний артист України, соліст балету Львівського національного академічного театру опери і балету імені Соломії Крушельницької, професор кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка
Поліаспектність творчості Сергія Наєнка
Мета дослідження – відтворити цілісну панораму творчості Сергія Наєнка. Методологія. Застосування комплексу методів (аналіз та синтез, індукція та дедукція, хронологічний, мистецтвознавчий аналіз) дозволило виявити основні складові творчого шляху С. Наєнка. Наукова новизна. Вперше відтворено цілісну панораму виконавської, балетмейстерської, педагогічної
творчості Сергія Наєнка. Висновки. Фундаментом продуктивної творчої діяльності С. Наєнка упродовж багатьох десятиліть
стало навчання в Ленінградському державному хореографічному училищі імені Агрипини Ваганової – провідному навчальному
закладу в світі з підготовки артистів балету. Основними складовими творчого шляху С. Наєнка у Львові стали: виконання провідних балетних партій широкого жанрового діапазону у Львівському оперно-балетному театрі; набуття акторського та балетмейстерського досвіду в драматичних виставах у театрах міста; формування балетмейстерської майстерності паралельно з виконавською кар‘єрою під впливом вітчизняної (Г. Ісупова, А. Шекери тощо) та російської (М. Долгушин тощо) балетмейстерських
шкіл; постановка редакцій класичних балетів та оригінальних авторських творів; балетмейстерські пошуки по розширенню лексичного діапазону вистав (поєднання класичного танцю, елементів танцю модерн, характерного танцю, вільної пластика тощо);
створення великої кількості танцювальних сцен в операх; поєднання балетмейстерської діяльності з педагогічною у Львівській
державній хореографічній школі, Львівському училищі культури і мистецтв, на кафедрі режисури та хореографії Львівського
національного університету імені Івана Франка.
Ключові слова: Наєнко Сергій; Львівський театр опери та балету; артист балету; балетмейстер.
Петрик Олег Олегович, народный артист Украины, солист балета Львовского национального академического
театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой, профессор кафедры режиссуры и хореографии Львовского национального университета имени Ивана Франко
Полиаспектность творчества Сергея Наенко
Цель исследования - воссоздать целостную панораму творчества Сергея Наенко. Методология. Применение комплекса методов (анализ и синтез, индукция и дедукция, хронологический, искусствоведческий анализ) позволило выявить основные составляющие творческого пути С. Наенко. Научная новизна. Впервые воспроизведена целостная панорама исполнительского, балетмейстерского, педагогического творчества Сергея Наенко. Выводы. Фундаментом продуктивной творческой
деятельности С. Наенко на протяжении многих десятилетий стало обучение в Ленинградском государственном хореографическом училище имени Агриппины Вагановой – ведущем учебном заведении в мире по подготовке артистов балета. Основными
составляющими творческого пути С. Наенко во Львове стали: выполнение ведущих балетных партий широкого жанрового диапазона во Львовском оперно-балетном театре; приобретения актерского и балетмейстерского опыта в драматических спектаклях в театрах города; формирование балетмейстерского мастерства параллельно с исполнительской карьерой под влиянием
отечественной (Г. Исупова, А. Шекеры и т.д.) и российской (М. Долгушин и т.д.) балетмейстерских школ; постановка редакций
классических балетов и оригинальных авторских произведений; балетмейстерские поиски по расширению лексического диапазона спектаклей (сочетание классического танца, элементов танца модерн, характерного танца, свободной пластика и т.п.);
создание большого количества танцевальных сцен в операх; сочетание балетмейстерской деятельности с педагогической во
Львовской государственной хореографической школе, Львовском училище культуры и искусств, на кафедре режиссуры и хореографии Львовского национального университета имени Ивана Франко.
Ключевые слова: Наенко Сергей; Львовский театр оперы и балета; артист балета; балетмейстер.

Actuality of Research. The reproduction of a comprehensive panorama of the development of the
Ukrainian ballet theatre is one of the most important tasks of contemporary art studies. It can only achieved
by the multidimensional studies, devoted to performers and choreographers, who took part in the development of the national ballet in various opera and ballet theatres. The personal plan of the ballet actors and
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choreographers of the Lviv National Academic Theatre of Opera and Ballet after Solomiya Krushelnytska is
rather little researched problems. The creativity of Sergei Nyanenko, the Honoured Artist of Ukraine, a choreographer-director, has been fragmentarily under the scientific reflection.
Analysis of Research and Publications. There is a special scientific work by A. Tereshchenko [10],
which devoted to the Lviv Opera and Ballet Theater does not highlight the work of S. Naenko because it was
published in 1989. In his fundamental work, Yu. Stanishevskyi, mentioned S. Naenko as an actor of the Lviv
theatre among others [9, 372]. Some aspects of the ballet development in the Lviv Opera and Ballet Theatre
of the late XX - early XXI centuries were analysed in the work of O. Palamarchuk [6], who noted the prospects of S. Naenko ballet mastery. The publications in the periodical press, devoted to the premiere shows
of S. Nyanko ballets (G. Kanarska [1; 2], Yu. Chekan [12], etc.) are very important for our further studies.
However, there is no any comprehensive researches of S. Nanenko creativity and works.
The purpose of the research is to recreate the whole panorama of Sergey Naienko creativity.
Main part. Sergey Niaenko has been working as a ballet dancer and choreographer in Lviv for thirty
years. The formation of professional mastery began from his education. In 1985, Sergii Naienko graduated
the Leningrad State Choreographic School after Agrippina Vaganova, which was one of the most famous
institutions of choreographic education in the USSR [8]. At the school, his teachers were Natalia Sakhnovska
and Robert Herbeck, who were one of the most famous in the USSR ballet dancers of the Leningrad Opera
and Ballet Theatre after S. M. Kirov.
S. Naienko told enthusiastically about the creative atmosphere of the Lviv theatre: «I thank God for
getting to the theatre of Eugen Lysyk. I was in space, in the wonderful worlds, created by him ... Moreover, it
did not matter my parties in his performances: whether in «Spartacus», «Medea», or «Esmeralda». For me,
my emotional exciting from the playing on the stage was the most important. There were a magic, a great
magic of arts, created by people generously endowed with divine gift. At that time, I understood little, whereas my desire to master or get closer to that creative impulse, to know the nature of its source, helped me to
form my professional skills. With a clear choreography, there was the free ballet plaster, built on soft transitions» [5].
Some time passed, S. Naienko began performing the leading parties of the most theatre repertoire
ballets. He was a talented artist with a wide genre range. He played the following ballet parties: Rothbart in
«Swan Lake» by P. Tchaikovsky, Hans in «Giselle» by A. Adam, Tibald in «Romeo and Juliet» by S. Prokofiev, God in «Creation of the World» by A. Petrov, Fakir Magadavea and Hindu dance (solo) at «La Bayaderca» by L. Minkus, Prince and Pervo at «Lilia» K. Dankevych, Drosselmeyer in «Nutcracker» by P. Tchaikovsky, Eskamillo and Fatum at «Carmen Suite» by G. Bizet, and R. Shchedrin, Don Quixote and Hammock in
«Don Quixote» by L. Minkus, etc. [8].
The academic ballet scene was too small for him. So, S. Naienko wanted to experiment in ballet as
well as in dramatic theatres. The Theatre «Room No. 089», created together with director Vadim Sidletsky
was the platform where S. Naienko tried himself as a dramatic actor. In addition, S. Naienko collaborated
with the Theatre «Gaudeamus», headed Boris Ozerov, and participated in the performances of other Lviv
theatres [2].
In addition to self-realization as a drama actor, S. Naienko worked on the plastic design of dramatic
performances in many Lviv theatres. S. Naienko collaborates with the Polish Folk Theatre and
Z.Khshanovskyi, its director, helping to find figurative and plastic solutions of the dramatic performances [2].
At the turn of the centuries, S. Naienko is active as a choreographer. O. Palamarchuk highly appreciated the work of S. Naienko as a director, noting that, being a soloist, he was in success «in his own performances ... As the director created his own ballets, which attracted the audience attention by the choice of
non-standard themes and the unordinary choreographic lexica» [6, 340].
Sergii's works were based on a deep analysis of the works of the choreographers – Nikita Dolgushyn, Semen Drechyn, who periodically staged performances in Lviv. S. Naienko also analysed the
achievements of the national choreography school – G. Isupov, A. Shekera and others.
O. Petryk, the People's Artist of Ukraine stated that S. Naienko had demonstrated the outstanding
abilities at the beginning of his choreography career. «Lviv got simply lucky with S. Naienko, a very talented
person. In addition, being a great ballet actor, he seemed to have the internal sensation of a stage ... That
choreographer understood the movements and gestures in correspondence with flows of music. Our director
has never worked himself, whereas he has been working with the actors. This is the very creative and lively
collaboration when you see how the choreographer creating the plot of the future performance according to
music» [4]. The ballet master's method of S. Naienko became the close cooperation with the performers,
which contributed to the organic nature of the parties, created taking into account technical, dance and actor‘s skills of the artists.
S. Naienko is the author of the one-act ballet «Music on the Water, or the Wedding of Neptune» on
the suite of G. F. Teleman; the choreographic sonnets for B. Britten's «Simple Symphony». The opera inspired him to create the ballet «Bel canto» on the music of the famous opera arias, which were performed on
stage of the Lviv Theological theatre «Resurrection». In addition, the opera arias became the musical basis
of the performance «Double Nonsense», where the arias were combined with the light jazz. These performances were the forerunners of the ballet, dedicated to the opera singer.
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The ballet «Madam Butterfly's Return» is characterized by the extraordinary artistic originality. Its
music was written by M. Skoryk. The performance was devoted to Solomiya Krushelnytska. Her beautiful
voice of the singer was embodied in a dance. The ballet performance had the features of the great opera,
every life event of S. Krushelnytska was reproduced in the play with «the most subtle psychological nuances» [2]. The choreographer focused on the complicated psychological collisions of the image of Solomia
Krushelnytska – her endless love to art, her relationship with Niusya, her younger sister and her creative
friendship with Giacomo Puccini. The ballet dancer involved to the performance the whole troupe. Myroslav
Skoryk's music was organically combined with Puccini's music.
The main idea of the ballet «Little Prince» was the relationship between the creator and his works.
The choreographer put in practice his desire to highlight the idea of creating a composition.
The ballet «The Night of Federico Garcia Lorca», by A. Sirenko was staged by S. Naienko and became a kind of plastic choreographic transcription of the poetry. The ballet master used many elements of
dance-modern and the stylistic features of the Andalusian dance folklore dance – flamenco.
Today, «Carmen Suite» by G. Bizet and R. Shchedrin, staged by S. Naienko is the popular performance of the repertoire of the Lviv Opera Theatre. The choreographer has been working on the ballet since
the 1990's. There was its premiere in 2007. The image of Carmen got the new interpretation as a teenage
girl in spite of the popular concept of the woman of vamp.
In 2017, S. Naienko staged the original performance of «Man, or Mystery of Master Pinsel», written
by Yu. Laniuk. Its demonstration was held in the Mirror Hall of the Opera within the Music Festival «Yuriy
Lanіuk and his Friends» [2]. The dancer told the story about the famous sculptor of the Baroque era, whose
work became a history of Lviv as well as Galicia.
S. Naienko staged a choreography of the second act of the monumental performance «When the
Fern is Blooming» on the music of Yevhen Stankovych. It impressed Ukraine in 2018 (the first part was
staged by A. Shoshin). The choreographer illustrated the humanitarian catastrophe, war, chaos in Ukraine
from the Cossack times to the present. Yu. Chekan, a well-known critic, analysing the performance, tells
about the directing reception of the opposition between the choir and the ballet - «a static choir-commentator
and a dynamic active ballet» [12].
In March 2018, to his 30th anniversary of the creative activity, S. Naienko created the ballet «Love is
a Sorceress», which consisted of three one-act ballets: «The Fragments» V.-A. Mozart, «Hamlet» to the music of the eponymous overture-fantasy by P. Tchaikovsky (edited by M. Dolgushin), «Love is a Sorceress» by
Manuel de Falla. In fact, the first ballet was the jubilee because the dancer played the part of Salieri [7].
In addition, there are many dance scenes in operas among S. Naienko ballet performances. In 2001,
the premier of the opera «Moses», by M. Skoryk was the great artistic event in Lviv as well as in Ukraine.
The Success of the play was the outstanding ballet, directed by S. Naienko [6, 338]. In general we can see
the choreography of S. Naienko in the following operas: «Aida» by D. Verdi, «Orpheus and Eurydice» by C.W. Gluck, «The Magic Flute» by V.-A. Mozart, «Carmen» by G. Bizet, «Don Pasquale» by G. Donizetti, operetta «Gypsy Baron» by J. Strauss. All of them are included in the repertoire of the Lviv National Opera.
The choreographer provided the significant work in K. Orff's opera «Carmina Burana», created in
2011. It got a great success during the a tour of the cities of France. The plastic palette of S. Naienko enhanced the content of poetry and depth of music. The choreographer introduced many elements of Ukrainian
dance. Anastasia Isupova, a soloist of the ballet, believes that «the most modern choreography» of «Carmina Burana» impresses the European audience and attracts their attention. In her opinion, the future of the
theatre is precisely the contemporary vision of the work, which requires the understanding of the world of
opera and ballet [11].
Sergii Naienko has been teaching at the Lviv State Choreographic School since 1990. At that period
he staged more than three hundred original choreographic miniatures and one-act ballets «Flow of Time»
(music of «Morning Serenade» by F. Pulenko), «Seasons» by O. Glazunov, and the original the version of
«Nutcracker» by P. Tchaikovsky, the original version of «Aubade» by F. Pulenko for the graduate performance of the Lviv State Choreographic School. In 2011, he opened the Children's Ballet Theatre at the
school where S. Nayenko staged «Mykyta Fox» by I. Vymer. His students participated in the VIII International Ballet Performances Festival «Gran-Pa» in Donetsk [3, 206].
Working in the theatre, S. Naienko gives the courses of the lectures Lviv State Choreographic
School, Lviv college of Culture and Arts and at the Department of Directing and Choreography in Ivan
Franko National University of Lviv.
Scientific Novelty. For the first time, the directing, choreographic and pedagogical creativity of Sergii
Naienko was analysed.
Conclusions. Thus, the basis of productive creative activity of S. Nayenko was his education at the
Leningrad State Choreographic School after Agrippina Vaganova, the leading educational institution in the
world for the preparation of ballet actors.
The main components of N. Naienko's creative way in Lviv are the performance of the leading ballet
parties of a wide genre range in the Lviv Opera and Ballet Theatre; the gaining of the actor and choreographer experience in the dramatic performances at the city's theatres; the formation of the ballet master's skill
in parallel with the performing career under the influence of domestic (G. Isupov, A. Shekera, etc.) and Rus-
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sian (M. Dolgushin, etc.) choreography schools; the directing of classical ballets and original works; the choreographer's seeking for the new lexical range of performances (a combination of classical dance, modern
dance elements, characteristic dance, free plastic, etc.); creating a number of dance scenes in operas; the
combination of choreographer's activities with the pedagogical carrier at the Lviv State Choreographic
School, the Lviv college of Culture and Arts and at the Department of Directing and Choreography at the
Ivan Franko National University of Lviv.
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УНІВЕРСАЛІЗМ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ П.ХІНДЕМІТА
Метою роботи є усвідомлення універсалізму П.Хіндеміта в контексті араціоналістичних тенденцій культурної орієнтації Новітньої історії, яку виділив ще у кінці ХІХ ст. П.Валері як «систему Леонардо да Вінчі», відмітивши феноменомальне поєднання наукового і мистецького мислення, які принципово розрізнялися в Новий час. Відповідно, внесені корекції в музикознавчі
описи творів Хіндеміта, в яких класичний мімезис європейського мистецького мислення тонко переплітався з високою абстракцію математично-астрономічних значень. Методологічною основою роботи є інтонаційний підхід школи Б.Асафьєва в Україні
із властивим йому лінгвистико-культурологічним аспектом трактування музикознавчого методу, з опорою на аналітикоструктурний принцип і опорою на порівняльні стилістичні характеристики, герменевтично-інтерпретаційний ракурс музичної
семіотики «інтонаційного словника епохи» за Асафьєвим і подальших розробок в працях О.Сокола, О Маркової та ін. Наукова
новизна роботи детермінована оригінальністю підходу від концепції «системи Леонардо да Вінчі» до конкретики творів Хіндеміта, вперше в українському музикознавстві здійснений аналіз ряду творів композитора, а також його контрабасової Сонати з
позицій заявленої «системи». Висновки. Виконанний аналіз творів Хіндеміта виявляє проекцію на музично смислові-структури
нового універсалізму композиторської особистості: теоретична вибудуваність сукупної творчої продукції даного автора
своєрідно визначає риси концептуального мистецтва в його підсумкових творах. Ця властивість вмонтованості в художню
структуру абстракцій алегоричної містеріальності найбільш яскраво виявляється в опері «Гармонія світу» і в більш опосередкованому вигляді представлено як впровадження в художній продукт «примітивістської блоку» - в контрабасовій Сонаті. Новий
універсалізм музичної виразності у П. Хіндеміта переводить театральну творчість і театралізованість вираження в інструментальних композиціях в план поза-патетичної алегоричності і самозначущої дидактичності в опері і дидактичної ж орієнтованості
«серйозної гри» в інструментальній творчості.
Ключові слова: універсалізм творчої діяльності; стиль мислення; стиль в музиці; система Леонардо да Вінчі; концептуальне мистецтво.
Батанов Виктор Юрьевич, кандидат искусствоведения, старший преподаватель Педагогического университета в Ханчжоу
Универсализм творческой деятельности П.Хиндемита
Целью работы есть осознания универсализма П.Хиндемита в контексте арационалистических тенденций культурной
ориентации Новейшей истории, которую выделил еще в конце ХІХ в. П.Валери как «систему Леонардо да Винчи», отметив феноменомальное объединение научного и художественного мышления, которые принципиально различались в Новое время.
Соответственно, внесенные коррекции в музыковедческие описания произведений Хиндемита, в которых классический мимезис европейского художественного мышления тонко переплетался с высокой абстракцией математически-астрономических
значений. Методологической основой работы является интонационный подход школы Б.Асафьєва в Украине с присущей ему
лингвистико-культурологическим аспектом трактовки музыковедческого метода, с опорой на аналитико-структурный принцип и
опорой на сравнительные стилистические характеристики, герменевтично-интерпретационный ракурс музыкальной семиотики
«интонационного словаря эпохи» по Асафьеву и дальнейших разработок в работах А.Сокола, Е. Марковой и др. Научная новизна работы детерминирована оригинальностью подхода от концепции «системы Леонардо да Винчи» к конкретике произведений Хиндемита, впервые в украинском музыковедении осуществлен анализ ряда произведений композитора, а также его
контрабасовой Сонаты с позиций заявленной «системы». Выводы. Виполненный анализ произведений Хиндемита обнаруживает проекцию на музыкальные смыслы-структуры нового универсализма композиторской личности: теоретическая выстроенность совокупной творческой продукции данного автора своеобразно определяет черты концептуального искусства в его итоговых произведениях. Это свойство вмонтированности в художественную структуру абстракций аллегорической
мистериальности наиболее ярко обнаруживается в опере «Гармония мира» и в более опосредствованном виде представлено
как внедрение в художественный продукт «примитивистского блока» - в контрабасовой Сонате. Новый универсализм музыкальной выразительности у П. Хиндемита переводит театральное творчество и театрализованность выражения в инструментальных композициях в план вне-патетической аллегоричности и самозначимой дидактичности в опере и дидактической же
ориентированности «серьезной игры» в инструментальном творчестве.
Ключевые слова: универсализм творческой деятельности; стиль мышления; стиль в музыке; система Леонардо да
Винчи; концептуальное искусство.
Bаtаnоv Viktor, the candidate of arts according elder teacher of Pedagogical university in Hanchzhou
Universality to creative activity of P.Hindemith
The Purpose of the article given work there is realizations to the universality of P.Hindemith in context of non-racionalistic
trend to cultural orientation to the most Latest history, which has selected as far back as end XIX ct. P.Valéry as "system Leonardo da
Vinchi", swept away phenomenal association scientific and artistic thinking, which in principal differed at New time. Accordingly, contributed correction in the musicogy description of the works of Hindemith, in which classical mimesis of european artistic thinking finely
intertwined with high abstraction mathematically-astronomical importances. Methdological base of the work is intonation approach of
the school B.Asafiev in Ukraine with inherent him linguistics- culturology aspect of the interpretation musicology method, with handhold
on analyst-structured principle and handhold on comparative stylistic features, hermeneutics-interpretation forshortening of the music
semiotics " intonation dictionary of the epoch" on Asafiev and further developments in work A.Sokol, E. Markova and others. Scientific
novelty of the work by deterministic originality of the approach from concept "systems Leonardo da Vinci" to cоnkrеtеness of the works
of Hindemith, for the first time in Ukrainian musicology is realized analysis of the row of the making the composer, as well as his Sonata
for contrabass of the with position, declared "systems". Conclusions. Made analysis of the works of Hindemith finds the projection on
music senses-structures new universality to composer personalities: theoretical completeness total creative product has given author
original defines the line conceptual art in his total works. This characteristic implantationess in artistic structure of abstraction allegorical
of mystery ideas most brightly comes to light in opera "Harmony of the world" and in diffusion type is presented as introduction in artistic
product of the "primitinism block" - in contrabass Sonata. New universality of music expressiveness beside P. Hindemith translates the
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theatrical creative activity and theatrical type of expressions in the instrumental composition in a plan outside of-passionate allegorical
character and manifest didactics in opera and didactic orientation "serious play" in instrumental creative activity.
Key words: universality of creative activity; style of the thinking; style in music; system Leonardo da Vinci; conceptual art.

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що геніальний німецький композитор, виконавець-альтист, теоретик Пауль Хіндеміт складає надбання мистецтва і його теорії ХХ сторіччя.
Унікальне поєднання в особистості творця «Гармонії світу» художньо-мистецького і теоретичного дару
склало відмітне явище, назване П.Валері «система Леонардо да Вінчі», творчої діяльності Новітньої
історії, жорстко тим відмежовуючись від здобутків віку романтизму як фіналу епохи Нового часу. Постпоставангардне сьогодення демонструє особливого роду дифузію діялшьнісних розмежувань класичних епох, в силу чого творчо-продуктивний діяльнісний симбіоз П.Хіндеміта виступає цінним досвідом
сучасних розвідок в науково-творчій сфері. Численні дослідження спадщини П.Хіндеміта, у тому числі
нариси Б.Асафьєва, монографія О.Леонтьєвої та Т.Лєвої, описи терії Ю.Холоповим, статті М.Друскіна,
книги німецьких науковців Е.Реблінга, І. Хойслера, Х.Штукешмідта і багатьох інших засвідчили високу
значущість зробленого митцем і науковцем Хіндемітом. Але вказані та інші публікації, констатуючи
високоплідну різнобічність зробленого П.Хіндемітом, не торкалися культурно-класифікаційного виміру
того роду діяльнісного симбіозу, який складає показове для Новітнього часу поєднання діяльніснотворчих переваг.
Метою роботи є усвідомлення універсалізму П.Хіндеміта в контексті араціоналістичних тенденцій культурної орієнтації Новітньої історії, яку виділив ще у кінці ХІХ ст. П.Валері як «систему Леонардо да Вінчі» [3], відмітивши феноменомальне поєднання наукового і мистецького мислення, які
принципово розрізнялися в Новий час. Відповідно, внесені корекції в музикознавчі описи творів Хіндеміта, в яких класичний мімезис європейського мистецького мислення тонко переплітався з високою
абстракцію математично-астрономічних значень. Методологічною основою роботи є інтонаційний
підхід школи Б.Асафьєва в Україні із властивим йому лінгвистико-культурологічним аспектом трактування музикознавчого методу, з опорою на аналітико-структурний принцип і опорою на порівняльні
стилістичні характеристики, герменевтично-інтерпретаційний ракурс музичної семіотики «інтонаційного словника епохи» за Асафьєвим [2] і подальших розробок в працях О.Сокола [10], О. Маркової [6] та
ін. Універсалізм П. Хіндеміта поєднує відпрацьований від кінця XVIII ст. творчий симбіоз композитор виконавець з параметрами творчості, завойованими в ХХ столітті: теоретик-естетик-фізик / математик.
Дане суміщення, принципово не прийнятне у ХІХ cторіччі (не один з відомих композиторів віку романтизму не торкався науково-теоретичних розробок, проте з охотою займаючись музичною публіцистикою художньо-літературного наповнення), отримало у «антиромантизмі» ХХ віку Науково-технічної
революції особливого роду ентузіастичне схвалення, що засвідчене поєднанням теоретично-наукової і
творчої енергій в діяльності А.Шенберга, Б.Асафьєва, Б.Яворського, О.Мессіана, К.Штокхаузена та ін.
авторів. Предметом спеціального вивчення, у тому числі автора даного нарису, став діяльнісний
симбіоз творчо-практичної і організаційно-державної, педагогічної діяльності С.Кусевицького, Е.ВіллиЛобоса, К. Орфа, З.Кодаі, в Китаї Сяо Юмея та ін. П.Хіндеміт більш солідаризується із першим з
названих рядів творчих суміщень, оскільки єдність наукової і композиторської-виконавської сфер для
нього е природним, хоча не чужою для нього була і громадсько-політична активність.
Відповідно, в композиторській спадщині П.Хіндеміта літературно-візуальна запрограмованість,
літературно-симфонічна побудова в операх та інші прикмети музично-творчого професіоналізму залишаються для нього сутнісними, проте не «правда почуттів» або «правда характеру» становить основу вираження в його музиці, але правда ідеї і Віри (позаконфесійного і навіть позацерковно
вирішення) представляє суттєву значеннєвість його творів. Головний виразний показник музики Хіндеміта - марш-крок, який займає виняткове місце як знак того, що Повинно Бути (рос. Долженстование) в художньому розкладі його композицій. Ліричний момент його творів - комплекс замилування і
подолання страждання. В результаті істинно особистісним в його образах виявляється надособистісний стрижень установки індивіда.
Осередком лірики композитора став цикл «Житіє Марії» - і така констатація виразності тої композиції в роботах, присвячених опису спадщини великого музиканта. Така ж позиція самого автора,
який здійснив дві редакції, в другій з яких композитор виступив «проти не виправданими ніякими
істинно художніми причинами технічних труднощів» [5, 322]. Чотири групи пісень з циклу «Житіє Марії»
в якості завершальних, представляють три номери, складаючи сукупно «епілог», «і вони носять більш
абстрактний характер», «чисто музичні ідеї представлені тут в абстрактних формах». І, як пояснення
змісту цієї відокремленості й абстрактності, вказана ремарка композитора щодо того, що «люди і події
більше не грають ніякої ролі» [5, 323].
Зазначена висока абстракція надіндивідуальної лірики Хіндеміта виявилася цілеспрямованою
- до опери «Гармонія світу», в якій виражена замилувальна інтонація, складовий компонент «об'єктивної лірики» композитора, відстороненої від якої б то не було чуттєвості і «відчутої» душевності. Твір
зосередив духовність музичного мислення автора, реалізувавши той міфопоетичний заряд творчості,
який намічений в етимології прізвища Hindemith, що включає смислові елементи Mith (міф) і Hinde
(Олениха), героїня легенд нації.

291

Мистецтвознавство

Батанов В. Ю.

Отже, твір, що ввібрав весь сукупний досвід Хіндеміта - композитора / фізика / естетика / громадянина - є «Гармонія світу» - опера, в жанрових поворотах «історичної хроніки» та симфонічного
триптиха, яка фіксує богословсько-естетичні критерії в межах зазначеного твору. Головним чином у
цих грандіозних творах постає тема того, що Повинно бути як структуруючий принцип Всесвіту і землі.
Це - тема «інструментальної музики», що створена концентрацією кварт і малосекундовим хордом на
інтонації «бідувань землі» (mi-fa-mi, miseriа-famеs-miseriа - злидні-голод-злидні як стан людського духу) [5, 198-199], в кореляції з рухом послідовностей «сatabasis». Зауважимо, мотив «бідувань землі»
трактується в рамках символіки Круга (як повернення до вихідного), що є символом Всього, Бога: послання випробування для слабких - в уготовленні до позаособистісної досконалості Космосу.
Ідея опери - це присвячення, в особі обранця Істини І. Кеплера, людей в Порядок світу, який,
за підсумками розвитку сюжету, здійснюється відстороненням від земної недосконалості - у смертівтішенні. Так здійснюється не релігійно-христичнська, але абсолютизована Поротестантизмом концепція смерті-підсумку, Благої смерті, яка наближує до Бога. Проступає житійне підгрунтя цієї «історичної хроніки» П. Хіндеміта (в монографії: «... страсний шлях Кеплера, його мучеництво на землі і
смерть»), в якій показники «музичної драми», що втілюють пристрасті людські, підлягають відстороненню перед лицем смерті-Позбавлення/ Прилучення.
У монографії «Пауль Хіндеміт» О. Леонтьєвої і Т. Лівої йдеться про аналогію «Гармонії світу»
Хіндеміта і «Парсіфаля» Вагнера [5, 196]. У Вагнера - це опера-містерія; містеріальність-пасіонність
яскраво виражена у Хіндеміта. У тому числі це і басове забарвлення партії головного героя (баритон),
що є традиційним у трактуванні партії Христа в жанрі німецького Пассіону. Але є в даному оперному
творі є і щось інше: це історично раціоналістично фіксована подійовість, яка подається в «контрастній
поліфонії життя». Більш того, композитор, категорично пориваючи з театральними «єдністю часу,
місця і дії», кожну дію і навіть окремі сцени актів відзначає різними історичними датами, охоплюючи (в
житійній традиції!) 1608-1630 роки. У сюжеті опери абсолютно відсутня лінія любовних волевиявлень
головного героя, майже завжди присутніх в оперних лібрето трьох століть. Темброва співвіднесеність
баритонової партії Кеплера з символікою Ісуса в жанрі німецького Пассіона має тенденцію відтіснення
даної місії трьома іншими партіями, які також претендують на обраність у вибудові Порядку: Кайзер Сонце; Хізлер / Пастор з Лінца - Меркурій; Танзур – Сатурн. Усі – баси.
Головний драматургічний прийом - «контрастна поліфонія» сцен на сцені, що припускає умогляд в сприйнятті музичного наповнення. В опері - епічна драматургія, що несе не емоційнийузагальнюючий пафосний образ (як і в російській опері у Бородіна, як і в духовних кантатах Й. С. Баха), але ідейно-демонстраційний сенс, не пов'язаний ні з подіями опери, ні зі структурою характерів
персонажів . І, тим не менш, це ближче до духовних Кантат Баха, які суміщають художнє в композиції
варіаційно-сюїтного вокально-хорового циклу з ідейно-проповідницьким навантаженням тексту. Однак
тексти в бахівських Кантатах звернені до духовної лірики і цим, вже за змістом, вирівняні, тоді як жанрова строкатість-контрастність сцен у П. Хіндеміта скоріше наближена до ренесансних містерій, в яких
життєві реалії «увічнювали» історичну достовірність священних історій.
Ідеологічна аналітичність текстів опери «Гармонії світу» вносить надмузикальну складову в сукупний зміст цього твору, що охоплює проблеми космічно-світоглядного, ідеологічно-релігійного та
естетико-морального порядку. Так складається в опері старомотетна структура художньої вертикалі, в
якій текстові відмінності «поверхів» звучання були значимі і самостійні, тоді як типове музичне триголосне трактування (в характері дисканта-кондукта) виконувало об'єднуючу функцію по відношенню до
доданків голосів. При цьому показова алегоричність характерів, представлених у вигляді історичних
персонажів, в тому числі Йоганна Кеплера як головного героя опери - історичної хроніки.
Жанрової основою оперного звучання у Хіндеміта стає гімн, представлений в розмаїтті його
пісенного, аріозного, мадригального і мотетного переломлення. Але, головне, стрижньовим смисловим моментом тут стає надіндивідуальний пафос славлення, відсторонення від індивідуалізованого
вираження. Головне, що відрізняє численні вокально-гимнічні номери в цьому творі - це надособистісна нота висловлення, завдяки чому сольні номери легко перетворюються в ансамблеві і хорові.
Відсторонення від оперного музично-драматичного співпереживання вирішується інструменталізмом сценічного оформлення, в якому розкреслена сцена на нижче - вище і різнобічні ділянки, що
створює зорову установку на спостереження дії, але не на «занурення» в неї. Цей поліфонізм сценічного простору наочно втілює поліфонічні тенденції музично-фактурного рішення, причому, як і в
сценічних структурах, що трактувались в контрастно-поліфонічній якості. Такими є змінності у всій
сцені, в її частинах в І дії і наступних, відчого весь сценічний обсяг усвідомлюється як часовий стан
спостереження, вирішуваного висвітленням «малих сцен» вистави.
Ще один пласт символіки опери «Гармонія світу», підказаний однотональною спрямованістю
масштабного музичного полотна - це перегуки значеннєвого навантаження кожної з п'яти дій із значущістю частин католицької меси. Меса не визначила специфіку богослужбової музики німецьких протестантів-лютеран, проте в якості допустимого типу богослужбового музичного оформлення пов'язувала
лютеранство з сукупною німецько-європейської церковною практикою, що показово для фігури Кеплера, вихованого в протестантизмі, однак який жив і працював в католицькій Австрії. У європейській музичній практиці, в цілому, асоціювання п'ятичастинності композиційних структур з п'ятьма частинами
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музичної форми меси створювало істотний аспект трактування п'ятиактності в романтичній, символістської опері і т.ін.
Зазначені алюзії в композиційно-смислових акцентах опери до католицької меси Західної
церкви підтримують сакрально-житійні зрізи образного наповнення композиції, в якій геройстрастотерпець, що з'єднує високу математичну підготовку зі знанням музичної гармонії, привносить
містичний відблиск на фігуру автора твору П. Хіндеміта, музично-художній універсалізм якого
поєднувався з блискучою фізико-акустичною та математично-логічною підготовленістю. Такого роду
зплетеність в опері свого - чужого, особистісного - надособистого, які подаються сюжетних колізіях і в
їх музичних проекціях узгоджувалася з індекативними тенденціями філософських установок дослідників ХХ століття, а також з ідеєю «потоку свідомості» в модерністській літературі минулого
століття.
Як бачимо, універсалізм мислення Хіндеміта в трактуванні опери визначився в певних концептуально-музичних, театральних та жанрово-узагальнюючих позиціях. Ідея поліфонізму як ієрархії
світу, що створює «поліфонію пластів», утворює певну всеохоплюючу концепцію - композиції, постановочного сценічного рішення вистави, над- і позатеатрального доторканості образу в межах сценічного шоу, нарешті, привнесення в характеристику героя «індекативності», страстний шляхякого що є
аллегорією людськиї долі і гідності, представляє собою також уособлення авторськоої сутності та ін.
Національна ідея в опері «Гармонія світу» вплавлена в світову і вселенську концепцію Єдності
сущого, яка вирішується релігійно-філософськи-міфологічно - в одиничності персоніфікаций і дій постає абстракція загального. Це створює універсалізм нового порядку, що виростає з вагнерівської
оперної містеріальності, але абсолютно не зводиться до неї.
Універсалізм композиторського мислення П. Хіндеміта, на прикладі концепції «Гармонія світу»,
проявляється у вищевказаних напрямках жанрового вибору опери: німецький світовий театр, що
формувався від Р.Вагнера до Б.Ціммермана і К.Штокхаузена. Але структура персонажів має принципові відмінності від емоційно-пафосної душевності трактування особистості в ХІХ столітті. Воістину, це
хіндемітівський неокласицизм, де персонажі виступають не тільки в якості класичних героїв - «носіїв
ідей», але також представляють релігійно-філософські алегорії, утворюючи міфологенні дифузії
втілень мікро- і макрокосмічних даностей. В результаті опера Хіндеміта «Гармонія світу» виходить за
межі художньо-міметичного призначення, представляючи концептуальне мистецтво, про яке в музиці
йдеться з моменту осмислення музичного мінімалізму [1, 7-9]. Однак зауважимо, що сама ідея впровадження в художній твір природознавчо-наукового компоненту, також експериментальносоціологічного, обговорювалася всерйоз з часу появи натуралізму в літературі та мистецтві, а дифузія
науково-теоретичного винахідництва і музичної творчості простежується в концепції вибудови музики
у А. Шенберга, М. Обухова, І. Вишнєеградського, О. Мессіана та ін.
П. Хіндеміт, композитор, що здійснив теоретичну рефлексію свого творчого методу і затвердив єдність цих двох складових в акції «Ludus tonalis», в опері «Гармонія світу» виходить на нові рубежі художнього концептуалізму як єдності музичної композиції і містичного символу світового етосу.
Один з ракурсів усвідомлення музичного універсалізму Хіндеміта - Соната для контрабаса і
фортепіано (1949), що вважається одним з істотних досягнень композиторського мислення автора,
твором, що вінчає «триптих» Сонат для скрипки (1935), альта (1939), віолончелі (1948) з фортепіано.
У монографії Т. Лівої і О. Леонтьєвої цікаве спостереження щодо того, що відрізняє композитора в Сонаті, створеної для «суто облигатного інструменту» від його досвіду роботи для струнних в попередніх сонатах: «У порівнянні з усіма попередніми, цю сонату відрізняє нова невимушеність висловлювання, результат духовного досвіду композитора і вдосконалення майстерності» [5, 270].
Як відмінна риса контрабасової Сонати справедливо підкреслюється відсутність «емоційного
натиску» і, що особливо цікаво, «повне заперечення пафосу» [там же]. Відмовившись від сонатних
структур в контрабасовій Сонаті, композитор однозначно повертає до стилістики та виразності барокової версії цього жанру, при тому, що тричастинність (рондо - скерцо - варіації) абсолютно не відтворює барокової довготності німецько-італійської сонати. Автори монографії, до речі, підкреслили також
важливість духовного досвіду Хіндеміта у формуванні концепції Сонати: театральні контрасти відсторонені, розлогий фінал Варіацій своїм джерелом зобов'язаний темі в характері арії, що втілює духовний виток сонатної форми як такої [10, 193-194].
У побудові тричастинного циклу Хіндеміт дотримується загального критерію сонатно-сюїтної
конструкції, показової для німецької традиції, при тому, що, в принципі, ігнорується конкретика традиційного трактування кожної зі складових частин: німецька еклектика (див.у О. Овсяннікової-Трель
[7, 14]). Бо написання у формі рондо початкової частини сонатно-концертного циклу складає традицію італійського концерту (А. Вівальді) і французької «рiéces»; останнє перекладається як «сюїта»,
проте не відповідає опозиції сонати - сюїти, що має місце в німецькій та італійській жанровій версії,
однак не може так проявлятися у французькій за релігійно-галліканським установками трактовання
інструменталізму (про це маємо в роботі Т.Полянської [8]).
В цілому рондо, що символізує «кільцеве», Коло як символ досконалості світобудови і позначення Всього, Бога [4, 25-27], становить містичний знак, який Хіндеміт змушує помітити, категорично
відступивши від концепції першої частини сонатного циклу в німецькій музиці, в тому числі і в своїх
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сольних Сонатах і концертно-симфонічних формах. Особливого роду енергійність моторної темирефрену першої частини становить рудимент музичної «нової діловитості», яка стала знаком покоління Хіндеміта від 1920-х років. «Варварський» [5, 271] відтінок цієї енергійності, бувшої, безумовно,
позитивним знаком для сучасників часів Б. Бартока, в післявоєнній Європі звучить насторожено. Однак ліричні пісенні образи в епізодах Сонати вводять в той ракурс спостережливості, який становить
моральний базис музичного вираження автора.
Ігрове Скерцо - «острів радості» в сукупному потоці думок-спостережень Сонати: інтермедійність закладена в концепції трактовки жанру, в тому числі завдяки цитаті з «третєрядного» джазового світу, який становив реальність життєвих музичних запасів Хіндеміта з часів Сюїти для фортепіано «1922».
Третя частина - Варіації, що утворюють фінальну конструкцію, співставні, в концепції цілого, з
варіаційним рішенням фіналу Третьої симфонії Л. Бетховена, фіналу його ж Тридцять другої фортепіанної сонати, фіналу Четвертої симфонії Й. Брамса, вже не згадуючи про деякі ранні фортепіанні
сонати Й. Гайдна та інших творів німецької симфонічної і сонатно-концертної традиції.
Зазначений вище вибір арії в якості витока Варіацій зближує з Arietta фіналу Сонати ор. 111
Л.Бетховена і тим втілює духовний знак тематичного прочитання форми. Потік класичних варіацій доповнюється поемною наповненістю сьомої, завершальної варіації, що переводить музичну дію в інтермедійний лірично-скерцозний план: завершальна точка циклу - це визнання поетики життєвої прози. І такий смисловий акцент утворює щось протилежне пафосу Світової гармонії в його опері
«Гармонії світу», над якою П. Хіндеміт працював в період написання контрабасової Сонати і закінченою декількома роками пізніше.
Наведене зіставлення творів, що створювалися практично одночасно і неспіввідносні за масштабами і за концепцією фінальних побудов, могло б означати хіба що комплементарні комплекси, в
яких монументальність опери і камерність контрабасової Сонати визначалися психологічною
парціальністю розподілу творчої енергії автора .
Однак звертають на себе увагу і принципові структурно-смислові співвіднесеності цих двох
надзвичайно різних творів. Вище відзначені були духовні структурно-тематичної знаки в музиці Сонати: рондо в першій частині, арія в темі фіналу та ін. Додамо до цього ще використання композитором
одного надзвичаної важливості прийому контрабасової Сонати: «розведеність» регістрів контрабаса і
фортепіано, принципове уникнення оркестральних ефектів у фактурі фортепіанної партії. Така
«скромність» клавірного рішення партії фортепіано в даній Сонаті усуває театральні контрасти оркестрального фортепіано, що об'єктивно становить спадщину бетховенського підходу до специфіки
названого інструменту.
При цьому нарочито звуженою предстає і партія контрабасу, сольні виходи якого, в традиціях
італійської та російської шкіл XIX-ХХ століть, також уникають театрально-концертних контрастів.
Впровадження джазових мотивів в середині Скерцо не дає протиставлення обрамляючим фрагментам, створює деяке «інтермедійним згущення» в сукупності музики скерцо-інтермецо. Така фактурнотембральна стриманість в трактуванні інструменту постає нарочитою і явно орієнтована на понадзавдання ансамблевої компенсатівності, яка, судячи з усього, мала для Хіндеміта спеціальний і виплеканий ним сенс: показник фактурної поверховості, контрастна поліфонія пластів звучання, яке в «Гармонії світу» символізує ієрархічний порядок світу. Контрастна поліфонія - це також і образ
ангельського посланництва (див. Музику «Концерту ангелів» з симфонії «Художник Матіс»).
Не забуваємо, що відмічена вище «розведеність» тембрів-регістрів ансамблевої Сонати,
настільки демонстративно представлене в контрабасовому варіанті, кидає виклик технології майстерності композитора, виявляється навмисним «примітивізмом», що сприймається в повноті художньої
довіри в контексті сукупних заслуг даного творця. Подібного підкресленого розділення-поєднання
тембрів-регістрів не знали інші Сонати для струнних Хіндеміта – воістину концентрація духовного досвіду автора в завершенні полотна «Гармонії світу» підказала відповідне творче відкриття структурисенсу в контрабасовій Сонаті. Контрастно-поліфонічні «розведені» тембри-регістри складають відтворення ідеї ранньої готичної поліфонії, вплив якої явно простежується у таких корифеїв мистецтва ХХ
століття, як С. Прокофьєв, А. Онеггер, Е. Вілла-Лобос та ін. Звернення до ідеї ієрархічності світу становить, судячи з усього, виклик тій абсолютизації ідеї мелодійного «вождизму» класичної гомофонногармонійної системи або функціонального вподобання-зрівнювання персонификаций в імітаційній
поліфонії, які склали надбання минулих двох попередніх століть.
Готичні стимули мистецтва Ренесансу та раннього бароко захоплювали П. Хіндеміта - в паралель до знакової спрямованості відповідного принципу мислення у вищезазначених та інших великих
сучасників німецького майстра. Його контрабасова Соната представляє собою новий порядок фактурно-смислових музичних прочитань: не діалектика фактурно-тематичних взаємодій, але константність одного разу Зверху даного принципу в варіантах буттєвого відзеркалення – такою є логіка побудов як музичних, так і «макро-абстракцій» світобачення і Віри. Тим самим виразність музичного твору
набуває рис смислової універсальності, яка охоплює поза-художні компоненти - в характері нової духовності прояви досвіду духовної музики у позацерковних творах.
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Наукова новизна роботи детермінована оригінальністю підходу від концепції «системи Леонардо да Вінчі» до конкретики творів Хіндеміта, вперше в українському музикознавстві здійснений
аналіз ряду творів композитора, а також його контрабасової Сонати з позицій заявленої «системи».
Висновки. Виконанний аналіз творів Хіндеміта виявляє проекцію на музично смисловіструктури нового універсалізму композиторської особистості: теоретична вибудуваність сукупної творчої продукції даного автора своєрідно визначає риси концептуального мистецтва в його підсумкових
творах. Ця властивість вмонтованості в художню структуру абстракцій алегоричної містеріальності
найбільш яскраво виявляється в опері «Гармонія світу» і в більш опосередкованому вигляді представлено як впровадження в художній продукт «примітивістської блоку» - в контрабасовій Сонаті.
Новий універсалізм музичної виразності у П. Хіндеміта переводить театральну творчість і театралізованість вираження в інструментальних композиціях в план поза-патетичної алегоричності і
самозначущої дидактичності в опері і дидактичної ж орієнтованості «серйозної гри» в інструментальній
творчості.
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ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITY
The purpose of the article. The main purpose of this research is to reveal the features of the subject "Organization of the
project activity" in the process of training future architects and designers in higher education institutions. The methodology of the research consists in application of general scientific methods (analysis, synthesis, comparison, and generalization, systematization, classification), empirical methods (observation, questioning, testing, questioning, a discussion in the process of conducting conversations,
discussions with teachers and students, studying educational programs). It is based on theoretical positions, in which the project activity
is considered not only as artistic, designer activity, but also as a unique set of coordinated works of a given content with a definite life
cycle, alternative cost of resources, aimed at achieving the goals in the characteristics of duration and cost. Scientific novelty consists
in elucidating the specifics of the organization of the project activity in the preparation of future architects and designers in higher education institutions. Conclusions. During the study of the discipline "Organization of project activity", future architects and designers, developing an architectural design project from the concept, ideas to its successful implementation, provide a systematic link between the
fundamental theoretical training of students and their practical activities in the current market conditions of life. Applying the principles of
an integrated approach to Architectural Graphic Design with using the toolkit for project analysis in its own project activities and having
professional competencies, future specialists will become the most demanded and competitive on the modern labor market.
Keywords: project; project activity; training of specialists; architectural and design education.
Бірілло Інна Валеріївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри мистецтв Київського університету культури;
Вовк Людмила Василівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин Київського університету культури
Організація проектної діяльності
Метою роботи є розкриття особливостей дисципліни «Організація проектної діяльності» при підготовці майбутніх архітекторів та дизайнерів у закладах вищої освіти. Методологія дослідження полягає в застосуванні загальнонаукових методів
(аналіз, синтез, порівняння та узагальнення, систематизація, класифікація), емпіричних методів (спостереження, опитування,
тестування, анкетування, обговорення у процесі проведення бесід, дискусій із викладачами та студентами, вивчення навчальних програм), й ґрунтується на теоретичних положеннях, в яких проектна діяльність розглядається не тільки як мистецька, дизайнерська діяльність, а як унікальний набір скоординованих робіт заданого змісту з визначеним життєвим циклом, альтернативною вартістю ресурсів, що спрямовані на досягнення запланованих цілей у характеристиках тривалості та вартості. Наукова
новизна полягає в з‘ясуванні специфіки організації проектної діяльності при підготовці майбутніх архітекторів та дизайнерів у
закладах вищої освіти. Висновки. Під час вивчення дисципліни «Організація проектної діяльності», майбутні архітектори та
дизайнери, розробляючи архітектурно-дизайнерський проект від концепції, ідеї до його успішної реалізації, забезпечують системний зв‘язок між фундаментальною теоретичною підготовкою студентів і їхньою практичною діяльністю у сучасних ринкових
умовах життєдіяльності. Застосовуючи принципи комплексного підходу до архітектурно-дизайнерського проектування з використанням
інструментарію аналізу проектів у власній проектній діяльності, володіючи фаховими компетентностями, майбутні фахівці стануть найбільш затребуваними та конкурентоспроможними на сучасному ринку праці.
Ключові слова: проект; проектна діяльність; підготовка фахівців; архітектурно-дизайнерська освіта.
Бирилло Инна Валерьевна, кандидат технических наук, доцент кафедры искусств Киевского университета культуры; Вовк Людмила Васильевна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры международных отношений Киевского университета культуры
Организация проектной деятельности
Целью работы является раскрытие особенностей дисциплины «Организация проектной деятельности» при подготовке будущих архитекторов и дизайнеров в учреждениях высшего образования. Методология исследования заключается в
применении общенаучных методов (анализ, синтез, сравнение и обобщение, систематизация, классификация), эмпирических
методов (наблюдение, опрос, тестирование, анкетирование, обсуждения в процессе проведения бесед, дискуссий с преподавателями и студентами, изучение учебных программ), и основывается на теоретических положениях, в которых проектная деятельность рассматривается не только как художественная, дизайнерская деятельность, а как уникальный набор скоординированных работ заданного содержания с определенным жизненным циклом, альтернативной стоимостью ресурсов,
направленных на достижение запланированных целей в характеристиках продолжительности и стоимости. Научная новизна
заключается в выяснении специфики организации проектной деятельности при подготовке будущих архитекторов и дизайнеров
в учреждениях высшего образования. Выводы. При изучении дисциплины «Организация проектной деятельности», будущие
архитекторы и дизайнеры, разрабатывая архитектурно-дизайнерский проект от концепции, идеи к его успешной реализации,
обеспечивают системную связь между фундаментальной теоретической подготовкой студентов и их практической деятельностью в современных рыночных условиях жизнедеятельности. Применяя принципы комплексного подхода к архитектурнодизайнерскому проектированию с использованием инструментария анализа проектов в своей проектной деятельности, обладая профессиональными компетенциями, будущие специалисты станут наиболее востребованными и конкурентоспособными
на современном рынке труда.
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Introduction. The present stage of society development is characterized by a high degree of instability of the socio-economic sphere, which requires higher education institutions to prepare a professionally
competent specialist capable of self-improvement, reflections of professional experience, competitive in the
labor market. It should be with the ability to make non-standard decisions in various situations of professional
activity, to choose effective scientific and practical tools for achieving the goal [1].
Analyzing the situation in Ukrainian universities, one can identify a number of problems that negatively affect the quality of architectural and design education, namely: The discrepancy of the content of education with the requirements of the present; Insufficient attention to the development of innovative forms and
methods of professional training and its teaching and methodological support; Lack of conditions for complex
educational and research projects; Insufficient level of motivation of students for educational and research
activity, etc.
The problems outlined tend to aggravate in the process of professional training of future architects
and designers since the formation of students of a complex of professional competencies takes place in a
limited academic time.
Experience shows that in the educational process it is difficult to simulate all stages of the design,
complete cycle of the project. Taking into account, in addition to the sequence of "issue of a task - a clause a sketch - submission of the project", as well as pre-design studies, the stage of the project and the working
project, as well as project coordination and examination of project documentation, author's supervision, etc.
When doing the project, the student rarely contemplates the cost of designing. Starting to work independently, the young architect or designer, for the most part, is difficult to predict the feasibility and effectiveness of
the project, taking into account the range of risks that accompany the process.
As the research shows, in European countries [2] the organization of project activities in the training
of future architects and designers includes not only creative and narrow technical tasks but also socioeconomic, turning a design into an integrated process. It is important to assess the financial and economic
benefits of the project, to analyze its viability, to establish the value of the project, to evaluate the alternative
cost of resources, and so on. The project activity involves not only a comprehensive study of the problem
and the development of a particular product but above all, obtaining a practical result with all qualitative and
quantitative benefits. Project activity is considered as controlled and modelized changes in the initial state of
the object, associated with the optimization of intangible and material resources.
As the educational process is directed at the training of highly qualified specialists and the development of their creative abilities, finding opportunities to improve the efficiency and quality of the learning process through the implementation of modern of organizing project activities methods that meet the requirements of the time is timely and timely.
Therefore, the purpose of the publication is to disclose the features of the discipline "Organization of
the project activity" in the preparation of future architects and designers.
Analysis of recent research and publications. Modernization of higher architectural design education
in Ukraine is given due attention in the theory and practice of building university education, which is reflected
in relevant publications: monographs, textbooks, articles, reports at conferences and seminars, etc. Various
theoretical and methodological aspects of the preparation of architects and designers in the system of higher
education are devoted to the study of BarkhinaM.G., Ezhova V.I., Yakovleva M.I., Kovaleva Y.M., and the
others. In their research, the above scientists consider theoretical aspects and educational and methodological foundations of architectural and design education, the methodology of creative learning, study architecture education abroad, develop specific methods of architectural and artistic education [3-5].
E. Karpov reflects the problem of the use of design and technological activities in the research [6],
where the author defines the method of projects as an educational technology, aimed at gaining new
knowledge in the educational process in close connection with real-life practices.
The publication [7] presents the main stages and methods of preparing business plans of projects
adopted in Ukraine and world practice with the ability to independently develop and analyze projects of different types.
Theoretical foundations of the research. The modern concept of "project" is multifaceted and meaningful. Domestic design practice, as a rule, related to research, design and architectural and construction
activities, as the project meant a set of documents, calculations, drawings, necessary for the creation of any
products or structures. The modern interpretation of the project goes beyond the above limits and, in the
broadest sense, includes all types of activities ranging from conception, implementation of ideas and development of objects to their successful implementation.
On the one hand, the project is motivated (based on personal interest), purposeful (for a certain purpose or problem) voluntary, active, creative and research activity of the person [8]. On the other hand, the
organization of design studies in modern realities of scientific and technological and technological progress,
technology development, innovation, start-ups translates the view on the project as a controlled change in
the initial state of any system related to tangible and intangible resources. Accordingly, the project is a com-
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bination of consistent, focused, interrelated actions aimed at achieving a clearly defined result in the conditions of limited resources: financial, raw material, human, temporal, etc.
Since the project is a format for the activities of a modern person, activities can be considered as a
project only when: it objectively has a complex nature, and an analysis of the internal structure of the whole
complex of works is important for determining its effectiveness; the transition from one type of work to another defines its main content; achievement of the goals of the activity is related to the equivalently sequential
parallel execution of the components of these goals; time constraints, financial, material and labor resources
are of particular importance in the process of carrying out the planned work; the duration and cost of the activity depending on the organization of the whole complex of works.
The main criteria for rejecting project ideas are insufficient demand for the proposed product obtained because of the project implementation; high project cost compared to expected revenue; technology
not suitable for project implementation; an excessive scale of the project; excessive risk of project and others.
The main features of the project are:
1. Availability of innovations, the introduction of modern technologies, original ideas.
2. Availability of investments.
3. Availability of the project life cycle.
4. Optimizing the use of resources.
5. Functionality in a certain external environment, the presence of the internal environment.
Thus, the features of SMART projects [9] are concreteness, measurability, ability to achieve, resource realism, timeliness, specificity, measurable, achievable, realistic, and timely.
The main difference between an innovative project and a typical one is the need to address a large
number of non-standard tasks, the adoption of original solutions. Today, innovation in the globalized world
plays a key role. Unfortunately, in Ukraine, spontaneity in the processes of creation and implementation of
innovations, lack of clear target orientation of innovations is observed [10-11].
The indispensable feature of innovation is the scientific and technical novelty, because of the development of technology - the main driving force of progress. New technology arises not only one, but in conjunction with other complementary technologies. Today, without the use of innovations it is almost impossible
to create competitive products.
The term "innovation" literally means "investment in innovation" because of the practical mastering of
a new process, technology, product or service. This is an explicit innovation, the implementation of a new
idea, the introduction of a new method, approach or the use of new tools. Innovations are an effective means
of competition, as they lead to the development of new markets, lower cost of products or services, an inflow
of investments, enhance the image of the manufacturer.
Accordingly, the integral competence of designers, architects is the ability to solve complex problems
and problems in the field of professional activity, which involves conducting research and implementation of
innovations and characterized by uncertainty of conditions and requirements.
The concept of a project in modern business activities is identified with the concept of an investment
project since the overwhelming majority of modern projects require the attraction of investment flows. From
this point of view, a project (investment project) is a package of investments and related activities that accompany the project from its idea to achieving the specified performance indicators and include preinvestment, investment, operational and liquidation stages of its implementation.
Investments for the project are characterized by the focus on achieving the projected result; limited
financial and other types of resources; the presence of certain external conditions of functioning, which form
the conditions of risk and uncertainty; the interconnectedness of the processes of investing resources (financial, intellectual, etc.) and obtaining results.
The main stages of the investment phase of the project: establishing the legal, financial, organizational framework for the implementation of the project; preparation and conducting of tenders; engineering
and engineering design; acquisition and transfer of technology; acquisition of land, construction work and
installation of equipment; product marketing and more.
A life cycle is a concept that considers a project as a logical sequence of phases, stages, and stages
of functioning with its timeframes. Development of the project from the idea, setting goals and objectives for
its full implementation includes such important activities as planning, resource modeling, expertise, detailed
design, description of functional aspects (marketing, technical, institutional, social, financial, risk analysis),
investment, implementation project, monitoring (evaluating the effectiveness of the selected strategy) and
others related to the specific project specifics.
An important functional aspect of project analysis is marketing analysis. The result of the designer's
activity is a product in quantitative, qualitative, aesthetic, ergonomic, environmental and other aspects of
measurement. The task of marketing analysis is an analysis of the market environment:
- The research of demand for goods, products or services;
- Estimating the size of a potential market and creating efficient goods and services;
- Identification of factors influencing the process of product sales;
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- The definition of causal relationships between the benefits of consumers from the purchase of
goods with the needs and interests of the consumer;
- Identification of the reasons for the decrease of demand, means of reducing the demand fluctuation
with the help of flexible prices, stimulating demand, improving the quality of goods, analysis of operational
qualities.
Understanding this, leading design schools around the world are trying to make environmental activities an integral part of the project. The quality of the product already at the project stage should be considered as an ecological category.
In the process of studying the discipline "Organization of project activity" at KNUC&A during the master's degree (5 year, 120 years), the field of knowledge "Art", future specialists consider the project as a
unique set of coordinated works of a given content with a defined life cycle, an alternative cost of resources
that aimed at achieving the goals in the characteristics of duration and cost. By forming the concept of a project as a sequence of phases, stages, each of which has its name and time limits, future designers are developing a proposal (idea) of a new project, which, after a feasibility study, can turn into innovation.
Future experts, using methodological approaches and scientific and practical tools, analyze the viability of the project; predict the effectiveness of the project, determine its value, comparing the qualitative and
quantitative costs and benefits that will be gained as a result of its implementation; simulate alternative cost;
carry out analysis of break-even, payback period of the project; predict possible cash flows; carrying out an
institutional analysis of external factors influencing the course of the process, carry out risk analysis.
Any project cannot exist without taking into account factors of the external environment. To date, the
system approach is an integrative method of problem-setting and problem-solving. From the point of modern
science view, human activity and the world around us have systemic character (structuring, interconnection,
etc.). Future designers consider the object as a model of the system (principles of interconnection, multiplicity, multidimensionality, hierarchy of heterogeneity, dynamism, etc.) taking into account financial, political,
economic, environmental, social, scientific and technical, cultural, natural, legal and other factors, which influence the successful implementation of the project, the stable operation of the enterprise, design studio,
etc. As a result of studying the course, future specialists will present a structured description of the project,
its development. Tasks include: Organization of an enterprise or institution in terms of methodology and tools
of project analysis; Carrying out an analysis of the activity of a certain enterprise or institution (one or two in
the comparative analysis) from the point of view of the methodology and project analysis toolkit; Business
game - to develop and present the business plan of the project (start of business with the production of
products or services, in particular, the socio-cultural sphere of activity, construction, modernization of production, Internet technologies, start-up, etc.) for potential investors, with conviction of expediency of investment.
The results of the survey conducted by masters on the perception of the essence and distribution of
key characteristics of the project before and after the study course "Organization of the project activity"
showed the expediency of taking into account the main features of the project during the master's training.
Conclusions. During the study of the discipline "Organization of project activity", future architects and
designers, developing an architectural design project from the concept, ideas to its successful implementation, provide a systematic link between the fundamental theoretical training of students and their practical
activities in the current market conditions of life. Applying the principles of an integrated approach to Architectural Graphic Design with using the toolkit for project analysis in its own project activities and having professional competencies, future specialists will become the most demanded and competitive on the modern
labor market.
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ХОРЕОГРАФІЯ У НОМЕРІ ЕСТРАДНОГО ВОКАЛІСТА
Мета дослідження – виявити особливості хореографії у номері естрадного вокаліста. Методологія. Систематизація
підходів до розуміння місця та ролі хореографії у номері естрадного вокаліста шляхом аналізу наукової та методичної літератури дало змогу провести науково об‘єктивне дослідження. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні необхідності різноаспектної
хореографічної підготовки естрадних артистів-вокалістів задля високоякісного втілення художнього образу в діапазоні від сольного номера до мюзиклу. Висновки. Хореографічна складова номера естрадного вокаліста виконує не лише суто візуальну,
прикрашальну функцію, а й сприяє поглибленню художнього образу, урізноманітненню його сприйняття глядачем. У системі
підготовки естрадного співака вдосконалення вокальних можливостей повинне йти паралельно з хореографічною підготовкою з
урахуванням домінантності вокального мистецтва в номері. Хореографічна підготовка вокалістів потрібна для вільного пластичного та танцювального імпровізування, виконання поставлених режисером та балетмейстером танцювальних композицій, органічної взаємодії із балетом-супроводом на сцені. Підготовка артиста мюзиклу, де хореографія наближається за кількісним та
якісним параметрами до домінантного вокального мистецтва, вимагає розробки спеціальних тренувальних методик, що синхронізують вокал та хореографію. Поліваріантність підходів до хореографічної складової номерів естрадних солістів-вокалістів
дає можливість найоптимальніше реалізувати художній образ відповідно до мистецьких завдань та індивідуальних особливостей артиста.
Ключові слова: хореографія; естрадний вокал; естрадний номер; артист-вокаліст; танець.
Бойко Ольга Степановна, кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры хореографического искусства
Киевского национального университета культуры и искусств
Хореография в номере эстрадного вокалиста
Цель исследования – выявить особенности хореографии в номере эстрадного вокалиста. Методология. Систематизация подходов к пониманию места и роли хореографии в номере эстрадного вокалиста путем анализа научной и методической литературы позволило провести научно объективное исследование. Научная новизна заключается в обосновании необходимости разноаспектной хореографической подготовки эстрадных артистов вокалистов для высококачественного
воплощения художественного образа в диапазоне от сольного номера до мюзикла. Выводы. Хореографическая составляющая номера эстрадного вокалиста выполняет не только чисто визуальную декоративную функцию, но и способствует углублению художественного образа, разнообразия его восприятия зрителем. В системе подготовки эстрадного певца совершенствование вокальных возможностей должно идти параллельно с хореографической подготовкой с учетом доминантности
вокального искусства в номере. Хореографическая подготовка вокалистов нужна для свободного пластического и танцевального импровизирования, выполнения поставленных режиссером и балетмейстером танцевальных композиций, органичного взаимодействия с балетом-сопровождением на сцене. Подготовка артиста мюзикла, где хореография приближается по количественным и качественным параметрам к доминантному вокальному искусству, требует разработки специальных
тренировочных методик, синхронизирующих вокал и хореографию. Поливариантность подходов к хореографической составляющей номеров эстрадных солистов-вокалистов дает возможность оптимально реализовать художественный образ в соответствии с художественными задачами и индивидуальными особенностями артиста.
Ключевые слова: хореография; эстрадный вокал; эстрадный номер; артист вокалист; танец.
Boiko Olha, Candidate of Arts, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Choreographic Art of Kyiv National University of Culture and Arts
Choreography in the performance of a pop vocalist
Purpose of the article is to identify the characteristics of choreography in the pop vocalist number. Methodology. Systematization of approaches to understanding the place and role of choreography in the pop vocalist number by analyzing the scientific and
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methodological literature allowed for a scientifically objective study. The scientific novelty consists in substantiating the need for multidimensional choreographic training of vocalist pop artists for a high-quality embodiment of the artistic image in the range from a solo
number to a musical. Conclusions. The choreographic component of the pop vocalist's number not only performs a purely visual ornamental function but also contributes to the deepening of the artistic image and the diversity of its perception by the viewer. In the system
of training of the pop singer, the improvement of vocal possibilities should go in parallel with the choreographic preparation, taking into
account the dominance of vocal art in the number. Choreographic training of vocalists is needed for free plastic and dance improvisation, performing dance compositions by the director and choreographer, and organic interaction with the accompaniment ballet on stage.
The preparation of the artist of the musical, where the choreography is close in terms of quantitative and qualitative parameters to the
dominant vocal art, requires the development of special training techniques that synchronize vocals and choreography. The diversity of
approaches to the choreographic component of the pop soloist-vocalists numbers makes it possible to optimally realize the artistic image in accordance with the artistic tasks and individual characteristics of the artist.
Key words: choreography; pop vocal; pop number; actor vocalist; dance.

Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах активного розвитку естрадного вокального
виконавства, популяризації вокальних шоу в медіа-ресурсах, трансформації виражальнозображальних засобів на естраді, становлення шоу-бізнесових технологій тощо особливої актуальності набуває звернення до мистецької сутності номерів естрадних вокалістів. Саме цілісність художнього образу, важливим елементом якого в естрадних виконавців в останні роки став хореографічний
компонент, є запорукою успіху того чи іншого естрадного вокального номера. Виявлення ролі хореографії та її художніх аспектів в номерах естрадних вокалістів є однією з актуальних проблем сучасного
мистецтвознавства.
Аналіз досліджень і публікацій. У сучасному мистецтвознавстві накопичено чималий масив
праць, присвячений особливостям різних жанрів в умовах естради, зокрема вокального та хореографічного. Однак проблема специфіки використання хореографії естрадними артистами-вокалістами
є однією з найменш досліджених. Різні аспекти пластичної культури, зокрема й хореографічної,
естрадного артиста-вокаліста обговорюють Н. Дрожжина [4], М. Козлов [5], Л. Красовська [6],
О. Плаксіна [8]. Хореографічної підготовки естрадного вокаліста досліджують Л. та Д. Сьоміни [9].
Проблеми хореографічної підготовки артиста мюзиклу піднімають О. Верховенко [3], О.-Л. Монд [7].
Однак спеціально присвяченого дослідження означеній проблемі не існує.
Мета дослідження – виявити особливості хореографії в номері естрадного вокаліста.
Виклад основного матеріалу. Одиницею виступу соліста-вокаліста на естраді, незважаючи на
його контекстність (збірний чи сольний концерт, театралізований концерт тощо), є номер. Навіть в
умовах розгорнутих драматургічних творів (вокально-хореографічна вистава, мюзикл тощо) кожен
епізод можна розглядати як номер. Естрадний номер, за І. Богдановим та І. Виноградським, – це короткий та завершений твір естрадного мистецтва, основа будь-якого типу естрадного видовища [1,12].
Основним для естрадного номера є розкриття індивідуальності артиста, побудова драматургії,
врахування природи специфічних виразних засобів жанру тощо.
Важливо враховувати специфіку вокального мистецтва при синтезуванні з іншими мистецтвами, зокрема хореографічним. І тут виникає потреба постійного вдосконалення не лише вокальних здібностей, а й пластичних можливостей, що не повинно знижувати якість домінантного мистецтва (вокального). «Одне з основних принципів структурної організації драматургії номера полягає
в тому, що його створення поза чіткою жанровою домінантою неможливе. Як би блискуче не танцювали, наприклад, Л. Вайкуле та В. Леонтьєв – вони працюють у вокально-естрадному жанрі, а не в
танцювальному», – зазначають І. Богданов та І. Виноградський [1, 115].
Наявність художнього образу – відмітна риса мистецтва. Використання хореографії задля поглиблення, урізноманітнення художнього образу є однією з провідних мотивацій звернення естрадних
вокалістів до танцювального мистецтва. «У мистецтвознавстві "художній образ" має два основні значення: у широкому розумінні образом називають специфічну форму відображення та пізнання дійсності в мистецтві; у вузькому – специфічну форму буття художнього твору в цілому й у всіх складових
його елементів, зокрема» [2, 6]. Хореографічне мистецтво дає можливість не лише обарвити виступ
естрадного вокаліста, виконуючи прикрашальну функцію, а й сприяє розкриттю змісту художнього образу, розумінню задуму номера.
Пластика сучасного естрадного виконавця – одна з найголовніших складових сценічного образу – дозволяє виконавцеві виражати сутність, зміст, емоційно-змістовну основу. Естрадний вокаліст за
допомогою пластичної лексики повинен створити вокально виразний образ, володіючи пластичною
гнучкістю, почуттям простору. Естрадний співак повинен визначити основну ідею пісні, виявити розуміння матеріалу. Для діалогу з глядачем співакові потрібно знайти особливі сценічні рухи, щоб передати свої почуття, емоції. Л. Красовська наближує розуміння завдання артиста-вокаліста до системи театрального мистецтва К. Станіславського: «Завдання виконавця – за допомогою пластичних
моментів змусити глядача повірити йому [6, 151].
Отже, хореографічні елементи у виконанні самого вокаліста чи одночасне з вокальним номером танцювання балетної групи (що раніше кваліфікувалося не інакше, як «підтанцьовка») є складовими художнього твору і «працюють» на створення цілісного художнього образу.
М. Козлов, висвітлюючи проблеми пластичного виховання естрадного артиста-вокаліста, зазначає: «Артист естради вокального жанру повинен володіти різноманітною пластичною мовою,
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сценічним простором та бути, власне, деякою мірою балетмейстером-режисером виконуваної пісні.
Естрадний співак повинен вміти збирати воєдино комплекс виражальних засобів, щоб ясно й яскраво
розкрити свою основну ідею в цьому вокальному творі, своє бачення, пов‘язане з музикою і драматургією пісні. Через єдино потрібні вибрані "пережиті" сценічні рухи, що народилися від нерозривного
зв‘язку музики і змісту пісні, можливий "діалог" співака з глядачем і вплив на нього. Естрадний співак
повинен переконати своїми знайденими пластичними барвами, залучити, здивувати, змусити повірити
глядача в творчий задум» [6, 132]. Цілком погоджуємося з М. Козловим в аспекті необхідності отримання повноцінної хореографічної освіти артистів-вокалістів, що розширює діапазон впливу на глядача, дає можливість через танець вільно імпровізувати в межах художнього образу.
Пластика для артиста-вокаліста стає третьою мовою після слів та музики. І тут неможливо
просто завчити рухи та відпрацювати жест, необхідно досягти рівня внутрішньої взаємодії думки і
м‘язів, бути настільки зануреним у творчий процес, щоб навчитися втілювати сигнали, які посилає
творча свідомість тілу задля посилення тієї чи іншої ідеї. За думкою Л. та Д. Сьоміних, «… основи
сценічного руху повинні бути освоєні… на рівні підсвідомості», щоб у артиста не виникало питань під
час виступу: «як вийти на сцену? в який момент вийти вперед? чи можна відвернутися від глядача? в
який момент робити поклон? Безсумнівно, хореографічні навички прикрашають будь-якого артиста.
Саме вони дають йому велику кількість ―бонусів‖ у сучасній музичній індустрії. Уміння рухатися в темпоритмі твору, що виконується, відчувати тілом пульсацію, володіння різною за стилістикою пластикою
– все це робить виступ артиста яскравим, вигідно виділяє на загальному тлі виконавців» [9, 32].
Слідуючи за І. Козловим, можна виокремити кілька підходів вокаліста до самостійної діяльності
з пластичного та хореографічного насичення виступу: наслідування у пластичній партитурі структури
музики, тобто повна метроритмічна єдність між музикою та рухами; побудова засобами пластики узагальненого художнього образу музики вокального твору, тобто пластична інтерпретація, адекватна
вокально-музичному строю; перемежовування перших двох випадків, що значно розширює діапазон
розвитку рухів та прийомів [5, 134]. Практично на ті ж самі позиції пристає і О. Плаксіна в науковій
публікації «Необхідність використання пластичної культури естрадного вокаліста» [8].
Все вище викладене стосується переважно самого вокаліста, не враховує його виступи із беквокалом, учасники якого сьогодні досить часто виконують власну або паралельну із солістом
танцювальну партитуру, а також виступи із танцювальною групою, спектр взаємодії соліста-вокаліста
з якою є набагато ширшим.
Хореографічна складова вокального естрадного номера може зводитися лише до розгортання
танцювального тла для соліста-вокаліста, коли балет не вступає у взаємодію з артистом. Подібні постановки, найчастіше, не є цілісним задумом, а лише бажанням під час того чи іншого концерту «прикрасити» вокаліста відповідно до вимог сценічного майданчика. Такі «підтанцьовки» рідко стають органічним поєднанням дій танцівників і вокаліста.
Досить спірну тезу висуває Л. Красовська, яка не заперечує важливість пластичного виховання
для артиста естрадного співу, але вважає, що це «… зовсім не пов‘язано з балетом або танцями. Тут
повинні розвиватися фантазії, етюди й музична уява» [6, 150]. З подібною заявою складно погодитись,
оскільки професійна хореографічна підготовка співака відкриває йому двері не тільки в світ високопрофесійного сольного виконавства, а й у світ мюзиклу, музично-хореографічних постановок, музичнотеатралізованих вистав, які затребувані в наш час. Хоча далі Л. Красовська й визнає, що під час навчання та формування професійних навичок естрадного співака має значення заняття не тільки вокалом, а й танцем, але акцентує увагу переважно на сценічному русі та вважає, що «... доречно запровадити дисципліну "пластика"» [6, 154].
Не можна недооцінювати хореографічну імпровізаційність соліста-вокаліста, яка успішно формується на тлі тривалих занять хореографією, що виховують вільне володіння власним тілом. Імпровізаційність передбачає виконання тих чи інших рухів невимушено, органічно з вокальною
палітрою номера.
Саме якісна підготовка тіла виконавця, його опорно-рухового апарату, м᾽язової структури тіла,
навчання професійним навичкам управління рухами, музичній виразності, ритмічним особливостям
пластики, вираження музичної характерності місця й епохи життя персонажа, історичних особливостей, грації й етикету, обрядів і особливостей костюма – усього цього можна досягти саме за допомогою прийомів хореографії.
Динаміка розвитку сценічних видовищ, зокрема, поширення мюзиклів, висуває вимоги до
підготовки синтетичного артиста, який володіє хореографією, але це не повинно позначатися на якості
вокалу. При цьому навчання такого артиста «… не передбачає механічного процесу перенесення
накопичених в педагогіці оперного співу, акторської майстерності та хореографії знань, а вимагає розробки власної методології» [7, 54].
Складним у процесі виховання вокаліста мюзиклу є навчання синхронізації співу і руху (танцю).
Причому вокаліст повинен так вміти рухатися, щоб танець не заважав вокальному виконанню навіть
найскладніших партій. Несформованість такого навику, як синхронізація співу і руху у вокаліста мюзиклу, істотно впливає як на якість вокалізації, так і на художньо-виконавський рівень.
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Сьогодні в номерах вокалістів, які постійно працюють із танцювальними групами, зазвичай,
спостерігається більшою чи меншою мірою цілісна палітра вокального та хореографічного компонентів. Сучасні техніки вокалу дають змогу співакам виконувати інтенсивні хореографічні комбінації,
приєднуючись до танцівників, і не лише під час програшів у пісні. Підвищення вимог до виражальних
засобів солістів-вокалістів змушує їх опановувати різні напрями хореографічного мистецтва.
Наукова новизна полягає в обґрунтуванні необхідності різноаспектної хореографічної підготовки естрадних артистів-вокалістів задля високоякісного втілення художнього образу в діапазоні від
сольного номера до мюзиклу.
Висновки. Хореографічна складова номера естрадного вокаліста виконує не лише суто візуальну, прикрашальну функцію, а й сприяє поглибленню художнього образу, урізноманітненню його
сприйняття глядачем. У системі підготовки естрадного співака вдосконалення вокальних можливостей
повинне йти паралельно з хореографічною підготовкою з урахуванням домінантності вокального мистецтва в номері. Хореографічна підготовка вокалістів потрібна для вільного пластичного та
танцювального імпровізування, виконання поставлених режисером та балетмейстером танцювальних
композицій, органічної взаємодії із балетом-супроводом на сцені. Підготовка артиста мюзиклу, де хореографія наближається за кількісним та якісним параметрами до домінантного вокального мистецтва, вимагає розробки спеціальних тренувальних методик, що синхронізують вокал та хореографію. Поліваріантність підходів до хореографічної складової номерів естрадних солістів-вокалістів
дає можливість найоптимальніше реалізувати художній образ відповідно до мистецьких завдань та
індивідуальних особливостей артиста.
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ВОКАЛЬНА КУЛЬТУРА ВИКЛАДАЧІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА:
ІНТЕГРАЦІЯ ДОСВІДУ КИТАЮ ТА УКРАЇНИ
Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні методик формування вокальної культури майбутніх викладачів музичного мистецтва з урахуванням українських та китайських традицій. Методологія дослідження. Для досягнення мети
дослідження, використано сукупність теоретичних та емпіричних методів: аналіз філософських, педагогічних, методичних та
мистецтвознавчих досліджень, нормативних документів, а також практичного досвіду викладачів вищих музичних педагогічних
закладів для встановлення рівня теоретичного й практичного розв'язання проблематики наукової розвідки. Наукова новизна
статті полягає в тому, що вперше проаналізовано сутність та методики формування вокальної культури викладача музичного
мистецтва на основі інтеграції традицій та творчих практик Китаю та України. Висновки. Взаємозбагачення культурних зв‘язків
різних народів світу дає змогу більш ефективно розвивати мистецтво співу, що полягає у його здатності забезпечувати гармонію
інтелектуального, емоційного розвитку особистості; сприяти вдосконаленню усіх її сутнісних сил, якостей та різноманітних здібностей, процесів мислення та творчої діяльності, зростанню внутрішнього потенціалу; розвивати її пізнавальну й творчу активність, емоційну чутливість, естетичні потреби і смаки; стимулювати прагнення до самовдосконалення. Вокальна культура ґрунтується на кращих унікальних традиціях національної виконавської майстерності, опанування якої дає змогу переносити її на
умови співацького навчання учнів і закладення у них основ вокальної культури. Одними з найважливіших критеріїв сформованості вокальної культури визначено міру сформованості позитивного емоційно-мотиваційного ставлення до співацького навчання та ступінь сформованості фахових знань та вміння оперувати прийомами вокальної роботи (мистецька ерудиція; знання
культурних та вокальних, зокрема, національних традицій).
Ключові слова: музичне мистецтво; вокальна культура; вокальне виконання; викладач музичного мистецтва; національні традиції.
Вэй Лимин, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики музыкального образования, хорового пения и дирижирования Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова
Вокальная культура преподавателей музыкального искусства: интеграция опыта Китая и Украины
Цель исследования заключается в теоретическом обосновании методик формирования вокальной культуры будущих
преподавателей музыкального искусства с учетом украинских и китайских традиций. Методология исследования. Для достижения цели исследования, использована совокупность теоретических и эмпирических методов: анализ философских, педагогических, методических и искусствоведческих исследований, нормативных документов, а также практического опыта преподавателей высших музыкальных педагогических учреждений для установления необходимого уровня теоретического и
практического решения проблематики исследования. Научная новизна статьи заключается в том, что впервые проанализированы сущность и методики формирования вокальной культуры преподавателя музыкального искусства на основе интеграции
традиций и творческих практик Китая и Украины. Выводы. Взаимообогащение культурных связей разных народов мира позволяет более эффективно развивать искусство пения, заключается в его способности обеспечивать гармонию интеллектуального, эмоционального развития личности; способствовать совершенствованию всех ее сущностных сил, качеств и различных
способностей, процессов мышления и творческой деятельности, росту внутреннего потенциала; развивать познавательную и
творческую активность, эмоциональную чувствительность, эстетические потребности и вкуси личности; стимулировать стремление к самосовершенствованию. Вокальная культура основывается на лучших уникальных традициях национальной исполнительского мастерства, овладение которыми позволяет переносить ее на условия певческого обучения учащихся и формирования у них основ вокальной культуры. Одними из важнейших критериев сформированности вокальной культуры определена
мера сформированности положительного эмоционально-мотивационного отношения певца к обучениюя и степень сформированности профессиональных знаний, умение оперировать приемами вокальной работы (художественная эрудиция, знание
культурных и вокальных, в частности, национальных традиций).
Ключевые слова: музыкальное искусство; вокальная культура; вокальное исполнение; преподаватель музыкального
искусства; национальные традиции.
Wei Limin, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Theoretical and Musical Education
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Vocal Culture of Music Art Teachers: integration of the experience of China and Ukraine
The purpose of the study is to provide theoretical substantiation of the methods of forming the vocal culture of future teachers of musical art, taking into account Ukrainian and Chinese traditions. Research methodology. To achieve the purpose of the research, a set of theoretical and empirical methods is used: analysis of philosophical, pedagogical, methodological and art studies, normative documents, as well as practical experience of teachers of higher musical pedagogical institutions in order to determine the level
of theoretical and practical solving of research intelligence problems. The scientific novelty of the article is that for the first time the
essence and methods of forming the vocal culture of the teacher of musical art have been analyzed on the basis of integration of traditions and creative practices of China and Ukraine. Conclusions. Mutually enriching the cultural ties of different peoples of the world
makes it possible to develop the art of singing more effectively, which is its ability to ensure the harmony of intellectual, emotional development of the individual; to promote improvement of all its essential forces, qualities and various abilities, processes of thinking and
creative activity, growth of internal potential; to develop her cognitive and creative activity, emotional sensitivity, aesthetic needs and
tastes; to stimulate the aspiration for self-perfection. Vocal culture is based on the best unique traditions of national performing skill, the
mastery of which allows it to transfer it to the conditions of singing students' training and laying the foundations of their vocal culture.
One of the most important criteria for the formation of vocal culture is determined by the degree of formation of a positive emotional and
motivational attitude towards singing and the degree of the formation of professional knowledge and the ability to operate vocal techniques (artistic erudition, knowledge of cultural and vocal, in particular, national traditions).
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Актуальність дослідження. Стрімкі інтеграційні процеси у світовому освітньому просторі вимагають від сучасної системи вищої освіти озброїти її випускників комплексом синтезованих знань кращих культурних традицій інших народів світу з метою їх адаптації до національних традицій певної
країни та використання педагогічного досвіду в різних формах освітньо-мистецької практики. Унікальність процесу обміну культурними надбаннями кожного соціуму стає закономірністю глобалізаційних
відносин міжнародного рівня, що дає можливість інтегрувати в єдиний культурний простір, обмінюватись цінними знаннями в різних галузях науки, освіти, мистецтва, техніки, стає додатковим соціальноекономічним ресурсом та фактором нарощування духовного потенціалу суспільства, стратегічною основою розвитку високоосвіченої особистості майбутнього викладача.
Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні методик формування вокальної культури майбутніх викладачів музичного мистецтва з урахуванням українських та китайських традицій.
Методологія дослідження. Для досягнення мети дослідження, використано сукупність теоретичних та емпіричних методів: аналіз філософських, педагогічних, методичних та мистецтвознавчих досліджень, нормативних документів, а також практичного досвіду викладачів вищих музичних педагогічних закладів для встановлення рівня теоретичного й практичного розв'язання проблематики наукової
розвідки.
Стан наукової розробки проблеми. Аналіз робіт з проблеми вокальної підготовки студентів свідчить, що зміст їх, в основному, стосується викладачів виконавських навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців до виконавської діяльності. Так в працях китайських (Ян Хун Нянь, Ціо Ли,
Ма Ге Шунь, Сюй Дин Чжун), українських авторів (В.Антонюк [1; 2], Б.Гнидь [5], Н.Гребенюк [6],
Л.Дмитрієв, А.Саркісян [10], Ю.Юцевич та ін.) розглядаються загальні проблеми вокальновиконавського мистецтва. Крім того, розроблено питання оволодіння вокальною виконавською технікою (Н.Гребенюк, В.Ємельянов, Л.Дмитрієв, К.Матвєєва, А.Менабені, А.Саркісян, а також Гу Юй Мей,
У Лин Фень, Чжен Сяо Ін, Чжоу Чжен Сун,), відпрацьовані методи та прийоми формування вокальних
умінь та навичок.
Виклад основного матеріалу. Вокальна культура майбутнього вчителя музики є важливою передумовою якості його викладацької діяльності та вищої мистецької освіти в цілому. У це поняття ми
вкладаємо розуміння діяльнісного джерела існування фахівця, адже воно вимагає накопичення суми
спеціальних теоретичних знань і практичних навичок, поглибленого ознайомлення з методичними засадами і сучасними технологіями обраної спеціальності, формування важливих моральних і фахових
якостей особистості майбутнього учителя музики, сукупність яких дає можливість творчо-активно працювати у обраній музичній навчальній сфері. У цю дефініцію ми також вкладаємо поняття якісної підготовленості майбутнього фахівця різних рівнів кваліфікації в галузі вокального мистецтва.
Вокальне виконавство - це, в перш за все мистецтво володіння співаком своїм голосом. Викладання вокального мистецтва припускає навчання, за наголосом В. Антонюк, «ученому» співу [1,
7]. Відповідний спів, за словами А. Саркісяна, «має свою логіку, свої закони виразності, вимагає свого
звучання голосних, своєї особливої манери вимовлення приголосних, своєї інтонаційної структури,
тобто своїх специфічних координацій у роботі голосового апарату» [10, 27].
Дослідники вокального навчання студентів в Україні (В.Антонюк [1; 2], В.Багадуров, Л.Дмітрієв,
Д.Люш, А.Саркисян [10], Г.Стасько, Р. Юссон, Ю.Юцевич) зазначають, що українська вокальна культура у навчальному процесі постає всеохоплюючою знаковою системою, що визначає цілком певні моделі етнокультурної діяльності вокального педагога та його учня у відповідності з метою і завданнями
даного процесу, який забезпечує спадковість попередніх досягнень вокальної школи через їх збереження й трансляцію в майбутнє та існує у процесі «опредмечування й «розпредмечування» знаків міжетнічного діалогу через особливості національної експресії.
Специфіка музичної культури Китаю постійно привертає увагу як китайських учених (Аокі Масару, Бай Юнь-шен, Ван Го-вей, Ван Чао-вень, Лі Фан, Фан Дінь-Тан, Чень Лінь-жуй та ін.), так і дослідників з інших країн світу (В.Алексеєв, О.Васильченко, В.Виноградов, Р.Грубер, М.Михайлов,
Л.Сакетті, М.Чулакі та ін.). Але дослідження музичної культури Китаю до цього часу залишаються обмеженими. Численні спроби вивчення особливостей китайської музичної культури найчастіше обмежуються виокремленням деякої інформації з історії та теорії розвитку музичного 8 мистецтва в Китаї. Вокальне мистецтво, що є найбільш поширеним у Китаї досі залишається мало дослідженим.
Основними ознаками китайської співацької виконавської школи є зміцнені засоби уособлення
наступності та спадковості професійних й музично-естетичних установок діяльності у сфері вокального мистецтва. Взаємозбагачення культурних зв‘язків різних народів світу дає змогу більш ефективно
розвивати мистецтво співу, що полягає у його здатності забезпечувати гармонію інтелектуального,
емоційного розвитку особистості; сприяти вдосконаленню усіх її сутнісних сил, якостей та різноманітних здібностей, процесів мислення та творчої діяльності, зростанню внутрішнього потенціалу; розвивати її пізнавальну й творчу активність, емоційну чутливість, естетичні потреби і смаки; стимулювати
прагнення до самовдосконалення.
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Узагальнюючи та аналізуючи вищезазначене, вокальну культуру ми трактуємо як здатність
майбутнього вчителя музики до творчого високопрофесійного втілення художньо-образного змісту музичного твору шляхом ефективного використання комплексу вокально-виконавських знань, умінь та
навичок. Вокальна культура як художньо-естетична категорія розглядається нами у рамках загальної
музичної культури, що дозволяє виявити не лише загальні риси музичного мистецтва, специфіку
народних традицій, але й визначити своєрідність кожної з них. Вокальна культура ґрунтується на кращих унікальних традиціях національної виконавської майстерності, опанування якої дає змогу переносити її на умови співацького навчання учнів і закладення у них основ вокальної культури.
Трактуючи вокальну культуру майбутніх учителів музики як здатність студента до творчого високопрофесійного утілення художньо-образного змісту музичного твору шляхом ефективного використання комплексу вокально-виконавських знань, умінь та навичок, що впливають на ефективність технології навчально-виховного процесу, а також вбирають у себе особистісні передумови, що
забезпечують його вмотивованість, цілеспрямованість, осмисленість, цілісність, ефективність та результативність, до складу компонентної структури досліджуваного феномену ми відносимо мотиваційно-спрямований, когнітивно-оцінювальний, творчо-виконавський. Зокрема, творчо-виконавський компонент виражає здатність до яскравого художньо-образного виконання вокальних творів на основі
національних традицій.
Вокальне навчання студентів забезпечує взаємодія системи принципів, а саме: принцип опори
на національне спрямування вокального навчання; принцип забезпечення культуровідповідності вокального навчання студентів; принцип спонукання майбутніх учителів до творчого самовираження у
процесі вокально-виконавської діяльності. Принцип опори на національне спрямування вокального
навчання студентів відіграє основну роль тому, що він спрямовує становлення їх духовності, ціннісних
орієнтацій, етнопедагогічних пріоритетів, музично-естетичних ідеалів, тощо. Опора на національні основи мистецького навчання в сучасних умовах означає формування у майбутніх учителів особливої
професійної відповідальності за розповсюдження кращих зразків національного мистецтва в суспільстві. Принцип забезпечення культуровідповідності вокального навчання студентів передбачає таке змістове наповнення навчального процесу, в результаті якого мистецтво сприймається майбутніми
учителями як культурна цінність та як надбання розвитку світової культури.
У процесі вокального навчання студентів принцип забезпечення культурної відповідності дозволяє з правильних позицій оцінити історико-стильові особливості мистецьких творів, здійснити їх
конкретний аналіз із погляду місця у художньому житті минулого та сучасного. Сучасні соціальні вимоги до фахового навчання майбутніх учителів музики забезпечує принцип спонукання майбутніх учителів до творчого самовираження у процесі вокально-виконавської діяльності. У процесі вокального навчання студентів цей принцип забезпечує стимулювання їх творчих проявів за допомогою спеціально
орієнтованих прийомів і методів навчання, стимулювання потреб майбутніх учителів музики у творчому самовираженні при активній внутрішній позиції кожного студента.
Критеріями сформованості вокальної культури визначаємо наступні: міра сформованості позитивного емоційно-мотиваційного ставлення до співацького навчання (показники: захопленість студентів вокально-виконавською діяльністю; бажання пізнавати закони вокальної майстерності та прагнення
вивчати співацькі традиції різних народів; наполегливість у навчанні й спрямованість на педагогічну
працю); ступінь сформованості фахових знань та вміння оперувати прийомами вокальної роботи (мистецька ерудиція; знання культурних та вокальних, зокрема, національних традицій; розуміння спільних рис та відмінностей вокальних шкіл різних народів; знання основ вокального мистецтва (співацького дихання, звуковидобування, фразування та ін.) і методики вокального навчання школярів;
розуміння методів вокально-виконавського відтворення художнього образу музичного твору); міра
здатності студентів до варіативного опрацювання вокального матеріалу та створення яскравого художнього образу твору (сформованість вокальних умінь та навичок; здатність до створення виконавської
інтерпретації вокального твору; уміння яскравого художнього виконання вокального твору перед учнівською аудиторією).
Методичні основи вокальної культури майбутніх учителів музики ґрунтуються на вивченні особливостей навчально-виховного процесу в його цілісних вимірах і включають визначення: принципових підходів до змістової і структурної організації означеного процесу, з‘ясування умов її ефективного
здійснення, розробки методики формування вокальної культури студентів у навчальному процесі, забезпечення фахової компетентності майбутніх учителів, яка виражена повнотою і системністю становлення індивідуального фонду педагогічних і мистецьких знань. Принципові підходи до навчання студентів співацького мистецтва базуються у дослідженні на умовах, що передбачають: комплексність
використання різних мистецьких підходів до усвідомлення і засвоєння студентами специфіки художньої мови вокального мистецтва; залежність розвитку особистісних і фахових якостей майбутнього
вчителя музики від педагогічної спрямованості викладання вокальних дисциплін; інтегрованість у засвоєнні знань, умінь і навичок у сфері вокальної діяльності; методичну послідовність у набутті студентами вокальних умінь та навичок; цілісність вокальної підготовки та формування практичних умінь викладання вокалу.
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Висновки. Взаємозбагачення культурних зв‘язків різних народів світу дає змогу більш ефективно розвивати мистецтво співу, що полягає у його здатності забезпечувати гармонію інтелектуального,
емоційного розвитку особистості; сприяти вдосконаленню усіх її сутнісних сил, якостей та різноманітних здібностей, процесів мислення та творчої діяльності, зростанню внутрішнього потенціалу; розвивати її пізнавальну й творчу активність, емоційну чутливість, естетичні потреби і смаки; стимулювати
прагнення до самовдосконалення. Вокальна культура ґрунтується на кращих унікальних традиціях
національної виконавської майстерності, опанування якої дає змогу переносити її на умови співацького навчання учнів і закладення у них основ вокальної культури.
Одними з найважливіших критеріїв сформованості вокальної культури визначено міру сформованості позитивного емоційно-мотиваційного ставлення до співацького навчання та ступінь сформованості фахових знань та вміння оперувати прийомами вокальної роботи (мистецька ерудиція;
знання культурних та вокальних, зокрема, національних традицій).
Методичні аспекти вокальної культури викладачів музики згідно результатів дослідження ґрунтуються на вивченні особливостей навчально-виховного процесу в його цілісних вимірах і включають
визначення: принципових підходів до змістової і структурної організації означеного процесу,
з‘ясування умов її ефективного здійснення, розробки методики формування вокальної культури студентів у навчальному процесі, забезпечення фахової компетентності майбутніх учителів, яка виражена повнотою і системністю становлення індивідуального фонду педагогічних і мистецьких знань.
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КАСКАДЕР ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА
ВИДОВИЩНО-ТРЮКОВОГО ДІЙСТВА
Мета роботи полягає в обґрунтуванні особливостей становлення та формування каскадерської професії як видовищно-трюкового дійства. Методологія дослідження ґрунтується на порівняльному аналізі змісту каскадера або виконавця трюків
та розкриття сутності феномену видовищно-трюкового дійства у кіномистецтві. Наукова новизна полягає у розкритті особливостей професійної діяльності каскадерів та постановників трюків. Уточнено закономірність розвитку видовищно-трюкового мистецтва у кінематографі та інших видах в сучасному українському мистецтвознавстві. Висновки. Отже, у дослідженні уточнено і
сформульовано визначення понять «каскадер» та «постановник трюків» у контексті видовищних форм мистецтва. Каскадером є
спеціально підготовлена людина, що виконує трюки, які є складовим елементом художнього образу різних мистецьковидовищних форм. Постановник трюків – це людина, яка керує групою каскадерів, вигадує трюк в контексті сценарію, організовує процес підготовки трюкової сцени та безпосередньо бере участь у виконанні трюкового епізоду. Таким чином, професія каскадера/виконавця трюків є найнебезпечнішою, але і незамінною професією у видовищно-трюковому мистецтві. На
сьогодні кіно, театр або шоу не можливо уявити без видовищних форм мистецтва, а це означає, що професія «каскадер» і
надалі буде розвиватися та удосконалюватися завдяки новим технологіям, використовуючи сучасні досягнення науки і техніки.
Ключові слова: трюки; каскадер; постановник трюків; техніка фехтування; трюк у кінематографі; сучасний кінематограф; авангардний театр; трюкологія.
Жуковин Александр Вячеславович, кандидат искусствоведения, доцент кафедры сценического и аудиовизуального искусства Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств
Каскадер как неотъемлемая составляющая зрелищно-трюкового действа
Цель работы заключается в обосновании особенностей становления и формирования каскадерской профессии как
зрелищно-трюкового действа. Методология исследования основана на сравнительном анализе содержания каскадера или
исполнитель трюков и раскрытие сущности феномена зрелищно-трюкового действа в киноискусстве. Научная новизна заключается в раскрытии особенностей профессиональной деятельности каскадеров и постановщиков трюков. Уточнение закономерность развития зрелищно-трюкового искусства в кинематографе и других видах в современном украинском искусствоведении. Выводы. Итак, в исследовании уточнено и сформулировано определение понятий «каскадер» и «постановщик трюков» в
контексте зрелищных форм искусства. Каскадером есть специально подготовленный человек, выполняющий трюки, которые
являются составным элементом художественного образа различных художественно-зрелищных форм. Постановщик трюков –
это человек, который руководит группой каскадеров, придумывает трюк в контексте сценария, организует процесс подготовки
трюковой сцены и непосредственно участвует в выполнении трюкового эпизода. Таким образом, профессия каскадера/исполнителя трюков является опасной, но и незаменимой профессии в зрелищно-трюков искусстве. На сегодня кино, театр
или шоу невозможно представить без зрелищных форм искусства, а это значит, что профессия «каскадер» и в дальнейшем
будет развиваться и совершенствоваться благодаря новым технологиям, используя современные достижения науки и техники.
Ключевые слова: трюки; каскадер; постановщик трюков; техника фехтования; трюк в кинематографе; современный
кинематограф; авангардный театр; трюкология.
Zhukovin Olexander, Candidate of Art Criticism, Associate Professor of the Department of Performing and Audiovisual Art of
the National Academy of Leadership Personnel of Culture and Arts
Stuntmen as an integral part of the spectacular-stunt action
The purpose of the work is to substantiate the peculiarities of the formation and formation of the stunt profession as a spectacular trick action. The methodology of the research is based on a comparative analysis of the content of the concept "stuntman" or
the performer of tricks and the disclosure of the essence of the phenomenon of spectacular-trick action in cinema art. The scientific
novelty is to uncover the peculiarities of the professional activity of stuntmen and stunt makers. The regularity of the spectacular-trick
art development in cinematography and other forms in modern Ukrainian art is specified. Conclusions. Consequently, the study clarifies and formulates the definition of the concepts of "stuntman" and "director of tricks" in the context of spectacular forms of art. A cascader is a specially trained person performing tricks that are an integral part of the artistic image of various artistic-spectacular forms.
The trickster is the person who manages a group of stuntmen, inventions a trick in the context of the script, organizes the process of
preparing a trick scene and directly participates in the trick episode. Thus, the profession of stunt stunt / performer is the most dangerous, but also indispensable profession in spectacular trick art. Today, it's impossible to imagine a movie, theater or show without spectacular forms of art, which means that the "stuntman" profession will continue to evolve and improve through new technologies, using
modern advances in science and technology.
Keywords: stunts, stuntman; director of tricks; fencing equipment; trick in the filml; modern cinema; avant-garde theater;
trick.

Актуальність тема дослідження. На сьогодні режисери використовують трюки та спецефекти,
щоб зробити кіно чи театралізоване дійство (шоу) якісним, динамічним, ефектним, цікавим та видовищним. Сучасний глядач став більш вимогливим до видовищних мистецтв, зокрема кіно. Найчастіше
основою розважального кіно стає трюк, засобами якого деякою мірою розкриваються психічні особливості героя, яскраво подати життєву сцену, пов‘язану безпосередньо з героєм або його оточенням.
Каскадери та спецефекти стають невід‘ємними складовими екшен-фільму. Якісне професійне виконання трюку посилює напруження розвитку дії, дає можливість глядачеві проживати сцену разом з героєм фільму та на деякий час ілюзорно відчувати себе безпосередньо присутнім в цій ігровій життєвій
ситуації.
© Жуковін О. В., 2019
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Аналіз досліджень і публікацій. У 1998 році один з найвідоміших радянських каскадерів та постановників трюків М. Сисоєв, зазначав: «Про професію каскадера в нашій літературі написано не так
уже й багато. Якщо відкинути газетні та журнальні публікації рекламного характеру, то залишаться,
мабуть, тільки розважальні повісті, дуже далекі від справжньої «кіношної» реальності. Достатньо згадати такі зразки, як «Каскадер» М. Чулакі або «Трюкач» А. Ізмайлова, щоб зрозуміти, наскільки безпорадні й надумані (з точки зору відображеного в них процесу кіновиробництва) представлені белетристами колізії» [1, 3].
У межах нашого дослідження та для з‘ясування сутності досліджуваних понять звернемось до
різних наукових визначень поняття «каскадер» (франц. Cascadeur): «1) цирковий виконавець номера,
побудованого на комічних падіннях – каскадах; 2) дублер кіноактора, який виконує складні завдання,
що передбачають відповідні технічні або спортивні навички» [2, 503]. У Великому тлумачному словнику сучасної української мови: 1) учасник змагань на автомобілях, мотоциклах, який вдається до всіляких складних, небезпечних трюків; 2) людина, яка заступає кіноактора під час знімання складних, небезпечних трюків [3, 687]. За визначенням С. Кузнецова: 1) Цирк. Виконавець номеру, заснованого на
комічних акробатичних падіннях (каскадах). 2) виконавець складних, небезпечних трюків при зйомці
кінофільму [4].
М. Сисоєв зазначив, що «каскадер – спеціально тренована людина, яка виконує трюкові дії на
зйомках фільмів. На Заході представник цієї професії називається stuntman. У Росії першими каскадерами були артисти цирку, тому й назва спеціальності походить від циркового слова «каскад», що
означає «імітація акробатом падіння на землю» [1, 6].
М. Сисоєв дає визначення й поняттю «постановник трюків»: «Постановник трюків – це керівник
групи каскадерів. А також досвідчений виконавець, що володіє великим досвідом роботи в кіно, хороший спортсмен, тренер та організатор; генератор ідей, здатний втілити їх у життя; людина, як правило,
з вищою освітою, яка має широкі погляди, високу культуру, авторитет серед членів своєї команди.
Керівник групи каскадерів є конструктором трюкових епізодів, розробником способів зйомки та методів
страховки; під час використання трюкових сцен керує каскадерами та членами всієї знімальної групи,
а також особисто несе повну відповідальність за їхнє життя й здоров‘я. У ході проведення трюкових
зйомок його слово на майданчику є вирішальним. На Заході ця професія має назву «координатор» [1,
6]. Проаналізувавши змістовне наповнення понять «каскадер» та «постановник трюків» у різних
довідкових виданнях та уточнивши їх, ми дійшли висновку, що каскадером може називатися спеціально підготовлена людина, що виконує трюки, які є складовим елементом художнього образу різних мистецько-видовищних форм. А постановником трюків називається людина, яка керує групою каскадерів, придумує трюк в контексті сценарію видовищного мистецтва, організовує процес підготовки
трюкової сцени та безпосередньо бере участь у виконанні або зйомці трюкового епізоду.
Мета роботи полягає в обґрунтуванні особливостей становлення та формування каскадерської
професії як видовищно-трюкового дійства.
Виклад основного матеріалу. Професія каскадера народилася практично одночасно з появою
кінематографу. Після перших документальних стрічок значного поширення набули художні фільми
найрізноманітніших жанрів, серед яких особливе місце посів жанр вестерну. Провідними його темами
були, як правило, героїзація перших поселенців, зображення завоювання західних земель США та боротьби з індіанцями й стихійними лихами. Для виробництва подібних картин знадобилися люди, які б
уміли міцно сидіти в сідлі, вправно володіти револьвером і ласо. Ними стали справжні американські
ковбої, яким не доводилося грати: вони жили в кадрі тим життям, до якого звикли, і займалися своїми
повсякденними справами. Засновником вестерну, на одностайну думку істориків і критиків, є режисер
Едвін Портер, який у 1903 році зняв «Велике пограбування потягу».
Перша поява каскадерів у кінематографі датується 12 листопада 1910 року, коли виконавець
трюку стрибнув з палаючої повітряної кулі у Гудзон [5].
В Америці кінематографічні трюки у виконанні Чарлі Чапліна, Бестера Кітона та Гарольда Лойда базувалися на акробатиці, боксі, різних падіннях. Вищезгадані актори й самі були цирковими акробатами, але у складних сценах користувалися послугами дублерів: для бійок вони наймали простих
безробітних, а для кваліфікованої роботи шукали підготовлених акробатів.
Бійка зі зброєю та без зброї завжди була привабливим засобом з‘ясування відносин. А бажаючих подивитися на криваве видовище було багато. Вважається, що кулачні бої беруть свій початок у
Стародавній Греції. Саме на завершальному періоді Троянської війни відбулися перші організовані
змагання кулачних боїв серед греків. У XVII столітті в Англії кулачні бої отримали назву «бокс».
Ґенезу трюкового кіно у радянському кінематографі дослідив видатний каскадер, постановник
трюків, актор, доцент, кандидат педагогічних наук М. Ващилін [6]. У своїй праці «Вони вмирали з волі
режисерів» [7] він пише, що поштовхом до появи першої школи підготовки трюкових артистів в молодій Радянській державі став бокс. У квітні 1918 року декретом ВЦВК в Росії було введено
обов‘язкове військове навчання – «всеобуч». Серед перших випускників організованої в рамках всеобучу Головної військової школи фізичної освіти трудящих було чимало майбутніх зірок радянського
боксу: Михайло Фомін, Михайло Петров, Гліб Рождественський, Олексій Ілюшин, Костянтин Градополов, Іван Лебєдєв. Г. Рождественський став основоположником російської школи підготовки трюкових
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артистів, набравши за дорученням С. Ейзенштейна у 1938 році спортсменів для зйомок фільму
«Олександр Невський». Одним із перших радянських фільмів з використанням каскадерів-дублерів
стали «Веселі хлоп‘ята» (1934), де в знаменитій сцені бійки між музикантами акторів замінили професійні боксери.
Розвиваючись, кіно ставало все більш динамічним, видовищним, відповідно, підвищувалися
вимоги до професійних якостей виконавців трюкових номерів. Так з‘явилась нова генерація людей, які
почали працювати в кіновиробництві – каскадери-професіонали. Втім, трюкове мистецтво є
невід‘ємною частиною й театралізованого видовища. Головна відмінність трюкової роботи між кінематографом та сценічним шоу полягає в тому, що виконання трюку перед глядачами у театралізованому
видовищі можливе тільки один раз, а у кіно та телебаченні трюк знімається стільки, скільки потрібно
для досягнення бездоганного результату. Хоча деякі трюки високої складності також можуть зніматися
тільки одним дублем. Тому кваліфікація трюків кінематографу та телебачення автоматично відноситься і до театралізованих видовищ як в умовах відкритого, так і закритого просторів.
М. Сисоєв у книзі «Настільна книга каскадера» пише, що актор не повинен займатися каскадерською діяльністю, тобто самостійно виконувати трюки свого героя: «...коли у різних інтерв‘ю я читаю або чую, що який-небудь актор виконував трюки сам, повністю відмовившись від дублерів, то розумію одне: або я чую неправду, або це дуже поганий актор. Бо неможливо, повністю віддаючись
якійсь справі і маючи певний психологічний склад характеру, встигати з успіхом і там, де потрібні прямо протилежні якості» [1, 28].
Дослідивши проблему акторської трюкової історії, ми дійшли висновку, що подібне висловлювання не може бути прийнятим за аксіому. Так, акторів дуже часто дублюють у фільмах каскадери,
особливо, коли треба виконати ризикований трюк. Та починаючи з раннього кінематографу до
сьогоднішнього часу багато блискучих акторів самі залюбки виконували та виконують складні і небезпечні трюки, причому на високому професійному рівні. В якості прикладу, для підтвердження висновку,
згадаємо деяких акторів та фільми другої половини ХХ – початку ХХІ століть.
«Невловимі месники» 1966 року режисера Е. Кеосаяна «Це перша радянська картина, де всі
трюки актори виконували самі, без дублерів, – згадував актор Віктор Косих. – Синців і шишок ми, звичайно, на зйомках набили багато! Життям ризикували щогодини. Ніяк, наприклад, не могли навчитися
стрибати з даху на коней. Непокірні тварини не погоджувалися стояти на місці, тож актори стрибали
саме повз сідел» [8].
Фільм «Пірати XX століття», знятий в 1979 році режисером Б. Дуровим. Постановочні бійки,
трюки, напруження, яке було протягом всього фільму радянський глядач ніколи не бачив. Головною
особою фільму був старший механік Сергій – герой чудового актора Миколи Єременко. Всі трюки актор виконував самостійно. Під час зйомки сцени, коли його герой стрибає зі скелі на борт корабля, він
ледь не загинув – актора мало не затягло під лопаті гвинтів. Зі спогадів Єременко: «Не знаю, як вдалося вибратися. Стрибнув поруч з бортом, а виринути не можу <...> Травми, отримані на тих зйомках,
позначалися довго. Адже ми тоді молоді були, відчайдушні, і працювали без дублерів» [9].
В інтерв‘ю для журналу «МК Бульвар» актриса Світлана Антонова розповіла про зйомки фільму режисера А. Кавуна «Полювання на піранью» (2006): «Зйомки були дуже важкими. Всі трюки актори виконували самі, без дублерів: повзали по болотах, стрибали з вертольота в озеро з зав‘язаними
руками з семиметрової висоти» [10].
Фільм М. Лебедєва «Легенда № 17» (2013) розповідає історію хокеїста Валерія Харламова.
Багато трюків у фільмі актори виконували самі – для цього виконавців майже чотири місяці навчали
основам хокейного катання і хокейної гри. Данило Козловський, який почав тренуватися ще до
офіційного затвердження на роль, ходив на тренування в спортзал кожен день, і в результаті він не
тільки виконав, але навіть придумав ряд хокейних комбінацій. Наприклад, актор ускладнив і зробив
візуально яскравішим рішення сцени, в якій Харламов забиває один зі своїх знаменитих голів так званої «іспанською шайбою». Але сам Данило згадує, що хокейне катання далося йому не відразу [11].
Актор Олександр Головін, який зіграв роль «Кота» у фільмі О. Атанесяна «Сволота» (2006),
згадує: «ми – актори фільму з дозволу режисера картини – самі виконували всі трюки. Тоді ми
пройшли тримісячне навчання з екстремального альпінізму, вміння поводитися з бойовою зброєю,
загальну фізпідготовку» [12].
Не можна не згадати про талановитих акторів-трюкачів Талгаата Нігматулліна, Андрія Ростоцького, Владислава Дьоміна, Віктора Андрієнко та інших. Блискучий актор Володимир Висоцький згадує: «Потім було кілька ролей… одна з них, пам‘ятаю, у фільмі «Штрафний удар», тому що тоді я навчився їздити на коні і там навчився виконувати трюки, наприклад, сальто назад під час того, як ми з
конем йшли на перешкоду. Це довге тренування, але це прекрасно. Треба вміти робити все. Актори
звичайно завжди хочуть самі виконувати трюки, хоча ось останнім часом, після смерті Урбанського
особливо, заборонено акторам це робити. Це виконують люди спеціально підготовлені. Трюк довго
готується. Але все одно ми любимо робити все самі, щоб потім сказати, що це ми, хоча ніхто і не бачить, ти чи не ти» [13].
Серед закордонних акторів передусім слід згадати одного з найпопулярніших героїв бойовиків
у світі – Джекі Чана. Він відомий своїм акробатичним бойовим стилем, комедійним даром, а також ви-
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користанням самих різних «підручних засобів» у боях. Він знявся в головних ролях більше 150 фільмів
і є одним з найбільш знаменитих азіатських акторів у світі. Відомо, що Чан робить самостійно більшу
частину трюків, а також іноді дублює, як каскадер, інших акторів. Такі популярні картини, як «Розбірки
в Бронксі», «Перший удар» і «Година пік» зробили Джекі Чана одним з найвідоміших у світі акторів.
Його трюки на екрані, які він сам ставить, затвердили за актором звання одного з найпопулярніших на
планеті. Найнебезпечнішу травму Чан отримав на зйомках «Обладунків бога» (1986), де після падіння
з дерева він дивом залишився живим. В останні роки Чан все більше експериментує з жанрами, героями і сюжетами. В одному з інтерв‘ю він сказав, що хоче довести, що він актор, який вміє битися, а не
боєць, який може грати. Тому останні його фільми так різняться: «Нова поліцейська історія» – драма,
«Міф» – фентазі, «Роб-Бі-Гуд» – комедія [14].
Французький кіноактор Жан-Поль Бельмондо ніколи не визнавав дублерів і завжди сам проробляв найнебезпечніші трюки. Він виконав більш 150 каскадів, іноді придуманими їм самим, не раз
отримував серйозні травми. «Ризик, якому я піддавав себе протягом багатьох років, дозволяв мені
стверджувати себе як чоловіка і завойовувати серця прекрасних жінок. Самостійне виконання трюків
дозволяло мені залишатися чесним перед глядачами. Я ніколи їх не обманював і завжди з гордістю
міг дивитися їм в очі», – говорив в одному з інтерв‘ю Жан-Поль. Але в 1985 році на зйомках фільму
«Пограбування» 52-річний Жан-Поль впав з висоти, отримавши серйозну травму спини. З тих пір він
став вдаватися до допомоги каскадерів [15, 8].
Список кіноакторів, що самі виконують на екрані трюки, можна продовжувати, згадавши Жана
Маре, Брюса Лі, Брендона Лі, Чака Норіса, Джета Лі, Сільвестра Сталлоне, Жан-Клода Ван Дамма,
Стівена Сігала, Давіда Белля, Сиріла Рафаелі, Дольфа Лундгрена, Харрісона Форда, Джейсона Стетхема, Тома Круза, Метта Деймона, Крістиана Бейла, Вігго Мортенсена, Кіану Рівза та інших.
Втім, актори, які змогли б виконувати трюки різної складності, потрібні і в театрі, адже і там
ставляться п‘єси з трюковим сюжетним наповненням. Візьмемо для прикладу деякі вистави Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка – «Енеїду» (режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Петро Ільченко) чи виставу «Урус-шайтан» (постановка режисера Ігоря Афанасьєва). Ці вистави насичені трюковими сценами: актори б‘ються холодною зброєю
(шаблями, списами), роблять каскадні падіння, на високому рівні поставлена трюкова хореографія.
Видатний російський актор Василь Андрійович Каратигін ще в ХІХ столітті писав, що в ті часи
майже не було вистав без «військових еволюцій» і мало яка театральна баталія обходилася без реального кровопролиття. Різні подряпини на руках і навіть на обличчі свідчили про особливе завзяття
чи навіть геройство – і актори ними пишалися. Коли до театрів брали акторів, які не вчились у Театральному училищі, дирекція зобов‘язувала їх до безвідмовного відвідування курсів з танців та фехтування [16, 8]. Майже в усіх класичних п‘єсах прописувалися трюкові сцени – сцени фехтування, наприклад, у п‘єсах Вільяма Шекспіра «Гамлет», «Ромео і Джульєтта», Фрідріха Шиллера «Підступність і
кохання» тощо. Тому актори обов‘язково повинні були володіти технікою фехтування, своїм тілом,
вміти падати на підлогу, робити ляпаси – тобто виконувати сценічні трюки.
Прагнення до авангардного театру Леся Курбаса та його учнів у 1920-х роках креслить нову
лінію виховання акторів та режисерів майбутнього театру. Експериментальна діяльність березільців
не полишає сумніву у прагненні рішуче змінити художні орієнтири вітчизняного театру та його долю.
Ідею «цирковізації» театру брали на озброєння різні митці авангардного спрямування, але в Україні
Ф. Лопатинський (актор і режисер творчого об‘єднання «Березіль» з 1922 року) був першим і найпослідовнішим її адептом. Довкола трюку було збудовано програму «Нові йдуть» – вистава гострополемічна стосовно всього попереднього досвіду національного театру. У найпершому ж друкованому
відгуку на цей дебют повідомлялося, що спектаклем реалізовано ідею «побудови театру ексцентрично
трюковим методом». Трюк стає основною естетичною «матерією» вистави, оголошеної
Ф. Лопатинським «грандіозною трюковою фільмою» [17].
Н. Єрмакова зазначає: «Недаремно чималий спектр класичних антре, репрезентованих на березільськім кону, цілком відповідав вимогам жанру. Виконати всі ті трюки могли лише добре підготовлені актори. Від них вимагалася справжня майстерність, особливий «кураж», що досягалося виснажливою працею. Крім того, постановнику доводилося працювати не з одним складом виконавців.
Приміром, О. Швачко згадує, як Дранко (С. Шагайда) ганявся «з кийком за Куксою
(М. Крушельницький). Вони проробляли кілька трюків на сцені, на турніках, потім Кукса біг зі сцени до
зали з глядачами, і, як тільки він зникав за дверима, на сцені в той же час з‘являвся з-за куліс на трапеції знов Кукса. Але це вже інший Кукса в такому ж одязі, гримі, якого «грав» я. Дранко не міг дістати і
зняти Куксу з трапеції, але штани стягував, глядачі сміялися, я тікав за куліси. Тим часом справжній
Кукса (М. Крушельницькій) встигав добігти до сцени і продовжував грати далі. <…> Актор театру виконував найскладніші акробатичні трюки з легкістю професійного акробата, проте цей цирковий акт був
умотивованим і неминучим наслідком розвитку дії та внутрішнього стану героїв п‘єси» [17].
Висновки. Отже, у дослідженні уточнено і сформульовано визначення понять «каскадер» та
«постановник трюків» у контексті видовищних форм мистецтва. Каскадером є спеціально підготовлена
людина, що виконує трюки, які є складовим елементом художнього образу різних мистецьковидовищних форм. Постановник трюків – це людина, яка керує групою каскадерів, вигадує трюк в
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контексті сценарію, організовує процес підготовки трюкової сцени та безпосередньо бере участь у виконанні трюкового епізоду. Таким чином, професія каскадера/виконавця трюків є найнебезпечнішою,
але і незамінною професією у видовищно-трюковому мистецтві. На сьогодні кіно, театр або шоу не
можливо уявити без видовищних форм мистецтва, а це означає, що професія «каскадер» і надалі буде розвиватися та удосконалюватися завдяки новим технологіям, використовуючи сучасні досягнення
науки і техніки.
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MUSICIAN STYLE: DIALECTIC AND POLYLECTIC OF PERFORMING CREATIVITY
The purpose of the article is to understand the perfection of the professional and creative aspirations of the performing musician in the performing arts. The methodology of the study is based on the psychophysiological approach as the topic determines the
search for a tandem of intellectual and technological actions of the performing musician and the possibilities of volumetric, objectively
emotional, psycho-physiological interpretational thinking. The methodological core of the study was an integrated system approach
defined by the multi-level nature of such areas of scientific understanding of creative aspects as performance, ethics, aesthetics, psychology, philosophy. The scientific novelty consists in the review of the interpretative thinking of the performing musician in the dialectical awareness of specificity, which has a direction from the general – to the individual and the individual – to the holistic approach.
Conclusions. The search for performance expressions means is linked to the intellectual and sensual potential and professional experience of the performer. The performing technology of the stylistic independence of an interpretative search of the performing musician is
directed to the details of perception, sensation, understanding, formation and transformation inherent only in this particular individual
and is the basis of the concept of an individual style. To some extent, the performing style of a particular performing musician can be
considered an integral part of the historical process of style formation as an artistic phenomenon characteristic of a certain nation and
era. Knowing the existence of a common style of the epoch and the stylistic qualities of individuals, who by their achievements formed
these styles, we define the following: the performing style as an objective phenomenon is a form (the formation of the concept itself in
certain time periods) and as a subjective phenomenon – content (creator-performer). This determines the prospect of their consideration
from the point of view of music-performing practice and its content-stylistic features.
Key words: style; individuality; performing arts; composer's creativity; thinking of musician-performer; technology; performing
style.
Заєць Віталій Миколайович, кандидат мистецтвознавства, доцент Національної музичної академії України
імені П.І. Чайковського
Стиль музиканта-виконавця: діалектика і полілектика виконавської творчості
Мета роботи полягає в усвідомленні досконалості професійно-творчих спрямовувань музиканта-виконавця у музичновиконавському мистецтві. Методологчні засади дослідження грунтуються на психофізіологічному підході, оскільки тема обумовлює пошук тандема розумово-технологічних дій музиканта-виконавця і можливостей програмно-об‘ємного, об‘єктивноемоційного, психофізіологічного інтерпретаційного мислення. Методологічним ядром дослідження став комплексний системний
підхід зумовлений багаторівневою природою таких напрямків наукового розуміння мистецьких питань, як виконавство, етика,
естетика, психологія, філософія. Наукова новизна полягає в розгляді інтерпретаційного мислення музиканта-виконавця в
діалектичному усвідомленні специфіки, що має спрямування від загального − до окремого і окремого – до цілісного. Висновки.
Пошук виконавських виражальних засобів обумовлений інтелектуально-почуттєвим потенціалом та професійним досвідом виконавця. Виконавська технолігія стильової незалежності інтерпретаційних пошукувань музиканта-виконавця спрямовується на
тонкощі сприйняття, відчуття, розуміння, утворення і перетворювання, притаманні тільки даній окремій особистості і є основою
поняття індивідуальний стиль. Виконавський стиль тієї чи іншої особи музиканта-виконавця певною мірою можна вважати складовою частиною історичного процесу формування стилю як художнього явища, характерного для певної нації та епохи. Знаючи
існування загального стилю епохи та стильових якостей окремих особистостей, що своїми здобутками утворювали ці стилі,
визначаємо наступне: виконавський стиль, як об'єктивне явище є форма (утворення самого поняття в певних часових просторах) і як суб'єктивне явище – зміст (творець-виконавець). Це визначає перспективу їх розгляду з точки зору музичновиконавської практики та її змістовно-стильових особливостей.
Ключові слова: стиль; індивідуальність; виконавське мистецтво; композиторська творчість; мислення музикантавиконавця; технологія; виконавський стиль.
Заец Виталий Николаевич, кандидат искусствоведения, доцент Национальной музыкальной академии Украины
имени П.И. Чайковского
Стиль музыканта-исполнителя: диалектика и полилектика исполнительского творчества
Цель работы заключается в осмыслении совершенства профессионально-творческих устремлений музыкантаисполнителя в музыкально-исполнительском искусстве. Методологческие основания исследования базируются на психофизиологическом подходе, поскольку тема обусловливает поиск тандема умственно-технологических действий музыкантаисполнителя и возможностей программно-объемного, объективно- эмоционального, психофизиологического интерпретационного мышления. Методологическим ядром исследования стал комплексный системный подход определенный многоуровневой
природой таких направлений научного осмысления творческих вопросов, как исполнительство, этика, эстетика, психология,
философия. Научная новизна заключается в рассмотрении интерпретационного мышления музыканта-исполнителя в диалектическом осознании специфики, которая имеет направление от общего – к отдельному и отдельного – к целостному. Выводы.
Поиск исполнительских выразительных средств обусловлен интеллектуально-чувственным потенциалом и профессиональным
опытом исполнителя. Исполнительская технолигия стилевой независимости интерпретационных изысканий музыкантаисполнителя направляется на тонкости восприятия, ощущения, понимания, формирования и преобразования, присущие только
данной отдельной личности и является основой понятия индивидуальный стиль. Исполнительский стиль той или иной личности музыканта-исполнителя в определенной степени можно считать составной частью исторического процесса формирования
стиля как художественного явления, характерного для определенной нации и эпохи. Зная существование общего стиля эпохи и
стилевых качеств отдельных личностей, которые своими достижениями образовывали эти стили, определяем следующее:
исполнительский стиль, как объективное явление есть форма (образование самого понятия в определенных временных пространствах) и как субъективное явление – содержание (создатель-исполнитель). Это определяет перспективу их рассмотрения
с точки зрения музыкально-исполнительской практики и ее содержательно-стилевых особенностей.
Ключевые слова: стиль; индивидуальность; исполнительское искусство; композиторское творчество; мышление музыканта-исполнителя; технология; исполнительский стиль.
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The importance of the theme is dictated by the concert-performing and pedagogical musical practice.
It is less significant in the part of a separate pedagogical team, in which certain criteria are developed, oriented to the established norms of a certain performing school. Here we can talk about the prospects of improving these norms on the basis of scientific, theoretical and methodological substantiation of the general
development of performing arts.
Analysis of research and publications. The musician's style is an incredibly voluminous concept and
can be viewed from many sides. Different aspects of the style of the performance in the field of musical art
were considered by foreign and Ukrainian scholars, in particular A. Alekseev [1], B. Asafiev [2], M. Davydov
[4], R. Komurdzhi [5], A. Kudryashov [6], V. Medushevsky [8], E. Nazaikinsky [10] et al. Understanding this
concept in terms of performing intellectual and emotional motivations provides opportunities for promising
motives in musical performing arts.
The concept of style (in this case, we mean the individual manner of the performer both in
knowledge and in the reproduction of musical material) leads to the rightful thought of the academician
B.Asafiev, which aims at understanding the essence of performing arts: "Execution culture is a matter of
enormous values. My story concerning "informality" originates, first of all, in the desire to explain what is a
complex executive function between creativity (composer) and perception (listener). "According to him, performance"... is a consistent, logical and inevitable consequence of the very intonational nature of musical art:
outside social intonation – there is no music in socio-cultural exchange. The product which is not intonated
(vocally or instrumentally) exists only in the consciousness of the composer, but not in the public consciousness" [2, 224]. Such thoughts suggest that the performing meaning reproducing a musical composition has
an essential function.
Analyzing scientific and methodological literature, we can conclude that the awareness of conceptual
combinations, such as the style of the performance, does not leave anyone indifferent, and especially this
applies to artists, who are directly involved in the creation of a work of art. This, first of all, relates to the
composer, who creates his own "canvas", an artist who reproduces this work, as well as those, who perceive
and evaluate this musical information (this means not only a professional-critical evaluation of specialists, but
also, first of all – the evaluation of the work by the listening audience).
The purpose of the study is to realize the perfection of the professional and creative direction of the
musician-performer in the musical performing arts. The task of the artist is to seek and obtain certain intentions through methods, techniques and means, by which he - when realizing them - reflects his – personal
and musical world perception and passes it to a particular listener (listeners).
Statement of basic materials. The formation of a musician-performer as a medium of particular stylistic qualities begins under certain conditions. These conditions have a beneficial effect on the human psyche,
which is capable of perceiving the artistic halo that surrounds it (in particular, musical art). They (conditions)
are the center of perception-awareness of the environment that spiritually enriches the individual.
If we consider the style in the narrow sense (a person, not a general phenomenon in the historical and
cultural heritage of mankind), then this, directly, is: temperament, character, knowledge, education, that is, ethics, the moral of a person. All these components are generated and adjusted by genetic qualities in relation to
each individual person, which have a threshold of sensitivity, speed of emotional arousal and inhibition, speed
of change of emotional states, etc. That is, human genetic data is a primary source of stylistic perception of the
world, which with time-practical experience is transformed into a style-attitude of individuality to reality (at the
highest stage of its development) and in the style of a person capable of bringing in this reality its own self.
Such a vital procedure leads to the formation of unique accomplishments, which give rise to new connections in
understanding the style as a phenomenon in general. Solidifying with O. Beregova: "We distinguish the tendency that marks the main direction of the composer's performance in relation to his own works:" to relate "to the
composer's style line with the general ways of the style of art of his time, that is, the discovery of" corporate
"thinking of the author – the performer of his works in relation to mental (thinker's) principles of the same artist
in the position of the composer" [3, 10].
Consequently, we have reason to come up with a certain predictable conclusion: the general theoretical concept of style exists, at least in three hypostases (essences), namely: the style of the era, the style of
the composer, the style of the artist.
The presence of physiological and genetic predisposition to the intellectual and sensory evaluation of
perceived musical material and human achievements peculiarly influences the formation of the thinking of
the musician-performer and, at the same time, generates the ability to practice aesthetic and ethical assessment of these perceptions, as well as accumulates the possibilities of reproduction and the ability to
produce their own feelings. A. Muha, who is aware of the spiritual reality of musical art (performing, composing, scientific and educational), states his understanding of the concept of style in the following: "The artist,
reflecting reality, reflects his attitude towards it, comparing himself to the surrounding reality, comparing his
own and the general public ideals, needs, interests. He tries to understand and disclose the essence of reality and its true essence through the inner and outer act, through the setting and achievement of various figurative – large and small, intuitive and rational – goals (intentions, motives)" [9, 185].
By generating the development of this concept, one can determine the following: the entire period of
acquiring vocational education by a musician-performer is associated with constant contradictions in the for-
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mation of his own genetic self and the external influence of many of us, which, as stated above, is the style
of the era, or the style of the composer.
To consider this triad in time space, it is necessary to point out the right opinion of O. Sokol, which
represents one of the aspects of understanding the style as a variant multiplicity of interpretation of a single
musical work by different performers in terms of giving and outlook: "... performing styles serve different interpretations in the performance of the same work, not violating the composer's style as a whole – within its
potential variation" [11, 9]. That is, under performer styles the author assumes a set of characteristic features
of the musical-performing expressions used, which are generated and correspond to the composition of
thinking, temperament and character of the particular performer.
In this direction we state the following hypothetical considerations:
1. The attitude of the musician-performer to everything perceived, as a personal and creative justification for the future-created, determines the signs of the creative-style orientation of the individual person of the
performer.
2. A highly skilled performer cannot be just an individual; otherwise he will stay there. Natural talent,
coupled with high professional training, gives him the opportunity to become a performer-creator, who carries
(not quite consciously, or – in kinship) his own performing style.
You can differently refer to the concept of performing style or artist style. For example, there is the following opinion: "... the musical composition is not" frozen ", but the continuously renewed existence, conditioned by the" dialogue " of musical cultures (including performances) of the past and present. Therefore, the
necessary condition for the "authenticity" of performing interpretation is the awareness of the "performance
fund" of different eras and styles – along with the figurative and artistic spheres of its application and the peculiarities of "reading".
We can consider the composer as an existing basis of the triad of the composer-performer-listener on
the one hand (traditionally), and on the other hand – in a new perspective, as a triad – the performercomposer-listener, which according to O. Markova [7], was at the time the primary in relation to the functions
of the artist. From the historical point of view, which O. Markov adheres to, her theory of formation of composer thinking, undoubtedly, has the right to be the primary source. It offers a hypothesis that has no contradictions in its true originality: "The rhetorical principles of expressiveness of music as an artistic sphere do not
call into question contemporary musicologists, as well as the fact that church music is historically and ontologically the primary and the basis of secular musical art. With that, we must also accept the obvious fact that
performing professionalism historically and ontologically precedes the composer's professionalism. And rhetorical establishment has developed, above all, in performing activities ..." [7, 7]. That is, the performative style
of a particular artist of a performer can be considered as part of the historical process of forming a style as an
artistic phenomenon characteristic of a particular nation and era.
The scientific novelty of the work lies in the fact that it considers the interpretive thinking of the musician-performer in the dialectical awareness of the specifics, which has a direction from the general – to the
separate and separate – to the holistic.
Conclusions. Regarding the artist's ideal and his stylistic peculiarities, one can determine the following:
- the ideal does not exist because it is "ideal", that is, an unattainable ideal;
- the ideal is constantly changing, perfected and formed in the time space.
It should be noted that knowing the specifics of their professional orientation, we have the opportunity to objectively judge and determine the highest achievements of musical and performing arts in order to
objectively and theoretically substantiate them. In this regard, it is necessary to pay attention to the privileges
of performing professionalism, which is based on the accumulation of imaginative art in the perspective of
historical achievements and achievements of composer's art. We mean the influence (as a source) of performing skills on parallel formation and coexistence with the composer in one person. This is somewhat new
in relation to the current definitions of interpretation in solving the problem composer-performer-listener and
provides opportunities for consideration of this topic in a new hierarchical perspective, namely: performercomposer-listener.
Knowing the existence of the general style of the era and the stylistic qualities of individuals, which
by their achievements formed these styles, we determine (in the representation of this question) the following: the performing style, as an objective phenomenon is a form (the formation of the concept in certain time
spaces) and as a subjective phenomenon – content (creator-performer). This determines the prospect of
their consideration from the point of view of musical-performing practice and its content-style features.
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GLOBALIZATION CULTURE PROCESSES IN VOCAL ART
The purpose of the work. The research is related to the study of modern globalization processes, which receive their
embodiment at different levels of human existence. The article deals with the concept of vocal art in the context of modern cultural
space. The research emphasises on vocal as a typical component of Ukrainian mentality, which reflects all historical, social and cultural
changes of being. The work analyzes importance of vocal art in the musical-historical process as well. The methodology of work consists in the use of comparative, historical and logical methods, a hypothetical and deductive method, which suggest the consideration of
vocal art as a gloсal phenomenon in the globalization processes of culture. This methodological approach contributes to the analysis
and formation of the phenomenon of vocal art in the cultural space of creative processes, which helps to determine its place and role in
the system of existing artistic forms. Scientific novelty lies in the positioning of vocal art as a gloсal sphere of existence and the
transfer of values and norms of culture to determine the level of culture of mankind and the artistic space, where there are embodied the
peculiarities of the functioning of the social sphere, which carries a weighty socio-psychological and educational potential. For the first
time, vocal art as the creativity and activity of mankind receives coverage in scientific work as an embodiment of the gloсal conservation
of culture in the globalization process. Conclusions. Understanding vocal art as a process of producing the spiritual culture of a nation
raises up the importance of communication between the past, the present and the future. Musical reflection on the processes of
globalization in the field of vocal art today reaches the level, where Ukrainian art proceeds to a qualitatively new level of existence,
based on the dominant system of value orientations of the Ukrainian tradition and their reincarnation in the modern context of the era.
Meanwhile it is preserving the immanent folk ties and contributing to the preservation of the Ukrainian national mentality in the global
context,
Key words: vocal art; globalization; Ukrainian tradition; creative processes.
Каблова Тетяна Борисівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу
Інституту мистецтв Київського університету ім. Бориса Грінченка
Глобалізаційні процеси культури в мистецтві вокалу
Мета роботи. Дослідження пов'язане з вивченням сучасних глобалізаційних процесів, що отримують своє втілення на
різних рівнях людського буття. В статті розглядається поняття вокального мистецтва в контексті сучасного культуропростору.
Акцентується увага на вокалі як типовій складовій української ментальності, що відображає всі історичні, соціальні та культурні
зміни буття. Аналізується значення вокального мистецтва в музично-історичному процесі. Методологія роботи полягає у використанні компаративного, історико-логічного методів, гіпотетико-дедуктивному метод, що дозволяє припустити розгляд вокального мистецтва як глокального явища в глобалізаціних процесах культури. Зазначений методологічний підхід сприяє аналізу та
становленню феномена вокального мистецтва в культурному просторі творчих процесів, вичзначити його місце та роль в системі існуючих мистецьких форм. Наукова новизна полягає в позиціюванні вокального мистецтва як глокальної сфери існуван1
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ня та передавання цінностей і норм культури, для визначення рівня культури людства та мистецького простору де втілено особливості функціонування суспільства,що найбільш яскраво отримала вираження в соціальній сфері. Це несе в собі вагомий
соціально-психологічний, виховний потенціал. Вперше вокальне мистецтво як творчість та діяльність людства отримує висвітлення в науковій роботі як втілення глокального збереження культури в глобалізаційному процесі. Висновки. Осмислення вокального мистецтва як процес виробництва духовної культури нації формує значення комунікації між минулим, сучасним та
майбутнім. Музична рефлексія на процеси глобалізації в галузі вокального мистецтва сьогодні виходить на той рівень, коли
зберігаючи іманентно народні зв‘язки та сприяючи збереженню українського національного менталітету в загальносвітовому
контексті українське мистецтво виходить на якісно новий рівень існування, засновний на домінучій системі цінностних орієнтацій
української традиції та їх перевтілення в сучасному контексті епохи.
Ключові слова: вокальне мистецтво; глобалізація; українська традиція; творчі процеси.
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Института искусств Киевского университета им. Бориса Гринченко
Глобализационные процессы культуры в искусстве вокала
Цель работы. Исследование связано с изучением современных глобализационных процессов, которые получают
свое воплощение на разных уровнях человеческого бытия. В статье рассматривается понятие вокального искусства в контексте современного культурноого пространства. Акцентируется внимание на вокале как типичной составляющей украинской ментальности, которая отражает все исторические, социальные и культурные изменения бытия. Анализируется значение вокального искусства в музыкально-историческом процессе. Методология работы заключается в использовании сравнительного,
историко-логического методов, гипотетико-дедуктивный метод, что позволяет предположить рассмотрение вокального искусства как глокальном явления в глобализациних процессах культуры. Указанный методологический подход способствует анализу
и становлению феномена вокального искусства в культурном пространстве творческих процессов, отпределяет его место и
роль в системе существующих художественных форм. Научная новизна заключается в позиционировании вокального искусства как глокальной сферы существования и передачи ценностей и норм культуры, для определения уровня культуры человечества и художественного пространства где воплощены особенности функционирования общества наиболее ярко получившие
выражение в социальной сфере, что несет в себе весомый социально-психологический, воспитательный потенциал. Впервые
вокальное искусство как творчество и деятельность человечества получает освещение в научной работе как воплощение глокального сохранения культуры в глобализационном процессе культуры. Выводы. Осмысление вокального искусства как процесс производства духовной культуры нации формирует значение коммуникации между прошлым, настоящим и будущим. Музыкальная рефлексия на процессы глобализации в области вокального искусства сегодня выходит на тот уровень, когда
сохраняя имманентно народные связи и способствуя сохранению украинского национального менталитета в общемировом
контексте украинское искусство выходит на качественно новый уровень существования, основанный на димнировании системы
ценностных ориентаций украинской традиции и их перевоплощения в современном контексте эпохи.
Ключевые слова: вокальное искусство; глобализация; украинская традиция; творческие процессы.

At the beginning of the XXI century globalization became the subject of research in almost all social
and humanitarian sciences, which concentrated on the various aspects of this multifaceted and controversial
process. Existing as an object of interdisciplinary analysis, globalization can be studied in many contexts:
economic, philosophical, sociological, cultural, artistic, etc.
Globalization is the interaction of cultures that is understood as a set of different trends, heterogeneous, multidimensional and uncontrolled macro process for the unification and standardization of all spheres
of human life, in particular as a process of cultural universalization in a context of rapid development of socio-cultural interactions. The processes of globalization, on the one hand, create new opportunities for the
development of cultures and humans through the comprehension of the multicultural world, on the other
hand, they anticipate the unification and universalization of socio-cultural diversity in favour of cultural communities dominated by the modern information and technocratic society and patterns of their existence. As
Kablova T.B. notes, "The culture-centered paradigm, dominant in modern science, emphasizes the decisive
influence of culture on the conditions of human existence (material, spiritual, interactive)" [3, p.380], this directs us to the definition of those particular peculiar cultural objects that immanently carry the significance of
the national idea.
So, that preserving peculiarities that can convey the authentic unique features of Ukrainian culture
and make it easy for "the globalization to introduce our Ukrainian culture to the Pan-European context" [4] is
a significant need. The most fertile field for this is musical art. The Ukrainian song is considered one of the
most striking and melodic thanks to the language and melody. That is the kind of art that embodies the socio-philosophical and historical picture of being. This is confirmed by the concept, which was formed in the VI
century by Boethius and was based on ancient views about the place of music in the life of mankind and the
universe in general of Pythagoras, Platon and Euclid. The idea of the unity of the "cosmic", "human", and
"heavenly" is embodied in the triad musica mundana, musica humana and musica instrumentalis.
In other words, it promotes the formation of a high-quality, highly communicative process between
individuals in history horizontally and vertically. Communication as a mean of existence and transfer of
values and norms of culture determines the level of culture of society and the peculiarities of the functioning
of the social sphere has most clearly been expressed in the social sphere. But any socium does not exist
apart from the cultural and artistic process that takes place in a society and appears as a certain supporter of
the main trends, expectations and characteristic definitions of the historical cut.
Studying Ukrainian vocal art has currently become very appealing for modern researchers and scientists. In particular a lot of works of modern researchers are dedicated to regional vocal music. Among the
researchers of recent years are: G. Karas, I. Bermes, L. Kiyanovskaya, O. Markova, M. Rzhevskaya and
others who made a significant contribution in this area. Their works are devoted to the study of the specifics
of the vocal heritage of Ukrainian composers. A large number of scientific studies are devoted to the study of
individual regional choral cultures including O. Badalov, O. Antononko and T. Martyniuk.
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A certain conclusion about the concept of the regional choral culture of Ukraine is the study of
S.Rumyantseva and T. Kablova. But with such a variety of scientific works devoted to vocal art a general
picture of the place and role of vocal in a globalized world did not receive enough coverage in a separate
study. This determines the relevance of this study.
The essence of globalization manifests itself at the level of its influence on cultural and mental
values. This is indirectly due to shifts in the processes of identification and self-identification of a person as a
representative of a separate cultural community and as the main leader of globalization transformations.
Uniformized samples of mass culture designed to intensify cultural and artistic ties do not provide
opportunities for preserving the individuality of a nation. The idea of a holistic universal cultural space for a
long time appeared as a desirable element of human world perception: in the main world religions, in various
humanistic concepts and accordingly art. It was intended to reproduce the image of a single whole world.
The communicative component of art is intended to promote informational and cultural globalization,
which formation is associated with the statement of the active process of forming the artistic space. It is within the limits of artistic existence that communication interethnic processes are possible. Furthermore, during
the exchange of creativity takes place a certain assimilation of certain characteristics of works of art.
The main condition is preservation of the archetypal features of the nation, which are the basis for
one or another work. That is such a state of culture in an immanent appeal to the form of public representation of theoretical and practical data combined with a single creative concept of the given time [3, 380]. The
song, as the most typical component of the Ukrainian mentality, embodies national and extraational,
Christian and religious, artistic and non-artistic principles of thinking and behavior-activities of Ukrainians.
Expression of emotions with the help of a voice is natural for a person, it is genetically determined by
human nature. Moreover, a person is equally capable of perceiving the emotions of others, expressed with
the help of a voice. This is based on the ability of singing to influence the emotional world of man. In addition,
the art of vocals like any other art allows "to discover the truth of life ... in comprehending the metaphysical
essence of being" [2, 53]. The song as a kind of vocal performance is a phenomenon that is immanently
aimed at identifying the socio-historical, cultural and intellectual achievements of the nation. The singing "is a
powerful means of self-affirmation and ethnic self-identification of the Ukrainian people. It is embodied as a
unique phenomenon, as a separate culturological system in the context of world culture" [3]
In conditions of globalization, the changes taking place in art implicitly tend to new "forms of
representation of objects and objects of art, both on the structural and content levels" [5, 380]. Vocal culture
having formed and separated has taken its place in the general culture, and today plays a significant social
role. .It means association of composers, performers, music lovers and vocal performers in a special musical
community, marked symbol of national originality, corresponding to European, as well as world trends.
By conducting certain vectors of the development of vocal art one can determine the stylistic
evolution, which receives its manifestation in various dimensions of its performing, thematic, repertoire, etc.
Gradually there is a need for the existence of a certain "ethical ideal" and the very specificity of vocal art
today, coordinated in such a way that the voice acts as a unique dominant feature of Ukrainian national
music in the world.
At various stages vocal performances create a special philosophical conception of being, provides a
world-view-differentiated vision of the Ukrainian nation, established in accordance with the needs of society.
That is, vocal art is aimed at the embodiment of certain meaningful universals of the historical period. By
defining in its basis archaic songs, through the stage of folk development to the professional development of
the concert status in the form of both ensemble and solo. Today it is vocal performance and art that stand at
the positions of modernization. More and more we can see synergistic combinations of academic and variety
in performing culture, translations of instrumental music are created, first of all it concerns so-called
symphonic hits. What is important for young people.
An essential component of any vocal piece is the verbalization of images. In addition to the features
of the vocal part itself, the instrumental accompaniment plays an essential role. That is why in vocal art the
syncretic, romantic, folk, academic-professional and modern forms of creativity were most clearly received.
First of all, this is due to the need to preserve its own specific features and the formation of new
contemporary images of culture by means of vocal art.
This situation allows us to say that in the vocal art there is accentuation of certain semantic markers
of Ukrainian formation and self-determination. Thus, in the XXI century vocal art receives new vectors of development and genre-style priorities. From the amateur creativity of Ukrainians it acquires wide spatial
boundaries due to the interest in the Ukrainian folk tradition of other countries and accordingly this kind of art
spreads outside of Ukraine. Today in the conditions of globalization the very need for the formation of national unity in conditions of transformational changes makes it possible for representatives of a certain country, first of all the cultural community, to identify themselves within the framework of the globalized process.
And it‘s formed of vocal art contributes.
It can be argued that at the intersection of the cultural section of the XXI century a complex "cathedral" symbol of the Ukrainian nation is accumulated. It traditionally represented archetypal type of kozaksinger with the folk (often in modern remake) or the author's repertoire appeals to European medieval images (troubadours etc.). That embodies the modern tendencies of serving the world's society while preserving
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the glocal national component. In other words, a new image of the vocalist is drawn, which somewhat syncretically combines the classical idea of Ukrainian art with the idea of a complete renovation of this artistic
sphere in accordance with world trends.
Today in spite of the promptness and change of the areas of interest, the need for identifying itself
with the world and with our nation is on the fore. This situation is logically consistent with the new sociopolitical and cultural conditions in Ukraine. Vocal art appeals to the position of a symbol not only of Ukraine,
but rather to the fact that O. Losev called art of archetype, which reflects the highest achievements of the
intellectualism of civilization [5]. And in this context, the achievements of the state and independence, etc.
All this ensures the dynamics of the development of vocal art and its access to a new content-quality
stage. This stage is characterized primarily by its high educational vocation and conducts certain analogies
with the ancient vocal creativity of bandura players. Special attention is paid to the educational activity of
bandura art in the territories outside of Ukraine: "The kobzar tradition in foreign countries concerned, first of
all, the spiritual role of its representatives as carriers of the national language, religion, culture and aesthetics
(instrumental and vocal), as well as specific features of this artistic direction - the traveling character of the
performance, methodological and repertoire principles of the Kharkiv school, and the solo epic style of the
game "[2].
Due to the interest of the society to the Ukrainian vocal, (our state and Western European ones) as
a characteristic feature of the Ukrainian nation, in this concentrate, can find all the cultural coincidences and
crossings of the Ukrainian and world mentality. This is that the music of the universal level receives a new
executive decision precisely in the vocal implementation. That is, the world academic practice of musical art
maintains a connection with no direct primitive reality, but always with reality, ordered in accordance with the
well-known universal rules and turns into a word of art thanks to well-known typed word-images that absorb
reality, but show the scheme of understanding and awareness of human existence.
Consequently, the current state of culture, characterized the phenomena of globalization, alienation,
search for personal and cultural identity, manipulation of social consciousness, mass. All this sharply
actualizes the question of the limits of the influence of individual, social, historical cultural experience as a
determining multidimensional field of determinating the nature of activity and knowledge and the role of
certain archetypal components in cultural processes that are capable of carrying an individual national and
global context.
This allows a new look at vocal music and contributes to the gradual distribution of the vocalist's
image as a unique and at the same time universal music performer. In the conditions of globalization of
modern cultural space there is a new perspective on understanding the specifics of vocal art on a
conceptually new, qualitative, creative level. Vocal music is acknowledged as an integral part of modern
cultural space, which, on the one hand, promotes the aspiration for cultural integration (as a universal
instrument), and on the other seeks to protect national priorities and values. Musical reflection on the
processes of globalization in the field of vocal art today goes to the level, when it becomes elitist, preserving
the immanent folk ties and promoting the preservation of the Ukrainian national mentality in the global
context.
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ARCHAIC DANCE: INITIAL FORMS AND MODERNITY
The purpose of the article is to consider genesis and specific peculiarities of certain traditions of the archaic and ethnic
dance forms, which have survived till the present. Scientific interpretation of the specific internal connections between different constituents of song-dance genres and mass ritual performances allows to ascertain prerequisites of formation of music and dance professionalism within them. The methodology. Historical and culturological, comparative and analytical methods have been applied to characterize archaic public song-music-dance forms, which in conjunction with various ritual tendencies anticipate the origin of phenomenon of
music and theatre performance. The scientific novelty of the work lies in understanding of the problems of preserving certain archaic
dance forms in modern household, ritual traditions of various peoples as a unique phenomenon of spiritual culture, implementing continuous connection of times and preservation of deep ethnic traditions. Conclusions. Consideration of different forms of archaic dance,
which have survived till the present in different genres and manifestations, allows to characterize their as a unique means of human selfknowledge and self-expression. Music, mimics, gesture and dance movements are the only elements of stage adaption of initial magical
ritual. Moreover, many forms of archaic dance continue to realize esthetic and even social and cultural function despite the processes of
globalization in modern world culture.
Key words: archaic dance; initial magical ritual; music and dance performance; syncretism; social and cultural function of
dance.
Казначеєва Тетяна Олександрівна, кандидат мистецтвознавства, в. о. доцента кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової
Архаїчний танець: первісні форми і сучасність
Мета статті. Розгляд генезису і специфічних особливостей певних традицій архаїчних етнічних танцювальних форм,
що збереглися до наших днів. Наукове осмислення певних внутрішніх зв'язків між різними складовими індивідуальних пісеннотанцювальних жанрів і масових ритуальних дійств дозволяє констатувати передумови формування в них музичного і танцювального професіоналізму. Методологія. Застосовано історико-культурологічний, порівняльний і аналітичний методи, за допомогою яких були охарактеризовані архаїчні суспільні пісенно-музично-танцювальні форми, які в поєднанні з різними ритуальними
тенденціями передбачають зародження феномена музично-театрального дійства. Наукова новизна роботи полягає в осмисленні проблеми збереження окремих архаїчних танцювальних форм у сучасних побутових, ритуальних традиціях різних народів
як унікального явища духовної культури, що здійснює безперервний зв'язок часів та збереження глибинних етнічних традицій.
Висновки. Розгляд різних форм архаїчного танцю, що збереглися до теперішнього часу в різних жанрах і проявах, дозволяє
охарактеризувати їх як унікальний спосіб людського самопізнання і самовираження. Музика, міміка, жест і танцювальні рухи
стають єдиними елементами театралізації первісного магічного ритуалу. Крім цього, багато форм архаїчного танцю, незважаючи на що відбуваються в сучасній світовій культурі процеси глобалізації, продовжують реалізовувати, крім естетичної, ще й соціокультурну функції.
Ключові слова: архаїчний танець; первісний магічний ритуал; музично-танцювальне дійство; синкретизм; соціокультурна функція танцю.
Казначеева Татьяна Александровна, кандидат искусствоведения, и. о. доцент кафедры общего и специализированного фортепиано Одесской национальной музыкальной академии им. А. В. Неждановой
Архаический танец: первоначальные формы и современность
Цель статьи. Рассмотрение генезиса и специфических особенностей определенных традиций архаических этнических танцевальных форм, сохранившихся до наших дней. Научное осмысление определенных внутренних связей между различными составляющими индивидуальных песенно-танцевальных жанров и массовых ритуальных действ позволяет констатировать предпосылки формирования в них музыкального и танцевального профессионализма. Методология. Применены
историко-культурологический, сравнительный и аналитический методы, с помощью которых были охарактеризованы архаические общественные песенно-музыкально-танцевальные формы, которые в сочетании с различными ритуальными тенденциями
предвосхищают зарождение феномена музыкально-театрального действа. Научная новизна работы состоит в осмыслении
проблемы сохранения отдельных архаических танцевальных форм в современных бытовых, ритуальных традициях различных
народов как уникального явления духовной культуры, осуществляющего непрерывную связь времен и сохранение глубинных
этнических традиций. Выводы. Рассмотрение различных форм архаического танца, сохранившихся до настоящего времени в
различных жанрах и проявлениях, позволяет охарактеризовать их как уникальный способ человеческого самопознания и самовыражения. Музыка, мимика, жест и танцевальные движения становятся едиными элементами театрализации первобытного
магического ритуала. Помимо этого, многие формы архаического танца, несмотря на происходящие в современной мировой
культуре процессы глобализации, продолжают реализовывать, помимо эстетической, еще и социокультурную функции.
Ключевые слова: архаический танец; первобытный магический ритуал; музыкально-танцевальное действо; синкретизм; социокультурная функция танца.

Statement of the problem. There is no doubt that certain tendencies, characteristic of dance in its initial period of existence, have survived in various genres and manifestations in present. These tendencies
have taken new forms and, of course, have been significantly updated, adapted to the new existence in historical time, countries and genres. Some types of the original forms of dance art exist also in the present.
These include archaic dances from different countries.
Studies analyzing genesis and nature of music, dance, ritual traditions and forms are of interest to
Western European and national science and art, making up the essence of the musicological ethnochoreology discipline.
© Kaznacheieva T., 2019
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The works of T. Buckland are characterized by the joint use of historical and ethnographic strategies
in the study of dance as an embodied cultural practice [11].
The monograph of L. Fedorova presents the results of observations of traditions, customs and rituals
of the dance folklore of Algeria, Benin, Guinea, Zambia, Kenya, Congo, Republic of Cote d‘Ivoire [8].
Ukrainian musicologist D. Sharikov analyzes the development and expressive forms of primitive and
ancient oriental dance [10].
Methods and problems of the analysis of oral and written sources about traditional dance in West Africa are explored by J. Gore [12].
The article [4] is devoted to the phenomenon of syncretism of the archaic dance culture, the peculiarities of the original dance traditions of the Vedda tribe. However, the need for a scientific comprehension of
the problem of preserving individual archaic dance forms in modern household, ritual traditions of various
peoples determines the relevance of appealing to this topic.
The purpose of scientific research is to consider genesis and specific features of certain traditions of
archaic ethnic dance forms that have survived to the present.
Presentation of basic materials. The study of the origins of formation of the dance art suggests that
the phenomenon of syncretism, characteristic of the initial period of the formation of music and dance as an
art form, also contains the beginnings of such a form of human spirituality as religion. Cultural and, as a
component of their structure, dance traditions are formed through religious and philosophical systems. The
original forms of basic spiritual beliefs include totemism, animism and magic. An essential part of every religion is a religious rite – the rite of faith.
The ritual performance is inextricably connected with the dance movement, music, the word spell,
―The primitive peoples still have dances and games that are an example, a plastic expression of their relation
to various natural phenomena, events and epochs of their own life, and eventually, to deity. For a savage
dance is not only sensual pleasure, but also a cult. In dance, as well as in song, they express their feelings,
the concept and those images that have struck their mind and imagination with something‖ [6, 5].
Let us turn to the sacred world of Trypillian civilization. For a magical practice, the use of archaic
language means consecrated by sacral tradition, well-regulated gestures were typical. The magician subordinates them to a certain rhythm, as in dance. The unique artifacts of Trypillian culture are the undoubted
heritage of Ukraine. The anthropomorphic bitriangular figures from Aleksandrovka settlement and the painting on the Late Trypillian jars allow us to draw an analogy with the ritual dances [3].
A primitive man believed (or felt) in his ability to magically influence the surrounding world and subordinate the elements to his will (for example, the element of fire). In the musical and dance aspect, this was
embodied in the peculiarities of such constituent rites as rhythm, timbre, tempo, dynamics, and sound expression.
Mimic dances, imitating the surrounding nature, reproducing the movements of various animals were
widely spread among the inhabitants of such continents as Africa, Australia and America.
Even nowadays there is a magical practice, which ensures the successful start of hunting, fishing or
agricultural work and rainmaking. The spells use a word, singing, rhythmic ceremonial body movements,
playing musical instruments. In addition to the listed elements in such ceremonies, the graphic component is
also sometimes used (for example, the Australians before the hunt depict kangaroos on the sand and hit it
with spears).
The archaic forms of dance constitute a certain stage of development of a society, culture as a way
of human self-knowledge and self-expression. In Madagascar, until men return from the war, women and
girls do not stop dancing day and night. The dance, in their conviction, ―inspires warriors with strength, gives
them courage and favors good luck‖ [9, 41]. Tribes of British Columbia, California, and the Indians Hyde
usually perform similar dance rituals. Usually these performances are accompanied by military songs, often
accompanied by various musical instruments. Musical instruments are considered as a dwelling or places of
deities, as charms against evil spirits. Instruments are used in vital rituals, such as those associated with the
rainmaking and obtaining of food.
Such performances indicate the preservation of dance traditions based on a special type of human
thinking – the archaic, which is based on mythology. For the mythological consciousness, as A. Losev
stresses, a myth is not fiction, but ―the brightest and the most authentic reality. This is an absolutely necessary category of thought and life‖ [5, 24]. All aspects of physical, moral and ethical reality are formed on the
basis of a holistic, dynamic mythological picture of the world, the connection between the primary elements
of nature, the elements (water, earth, air, fire) of forces, phenomena and man is manifested. The semantic
unity of ritual and myth was not violated even in those cases, when myths and rituals existed independently
of each other. French ethnographer and anthropologist Claude Levi-Strauss, who dealt with the problems of
mythology and folklore designates myth as ―a fundamental content of collective consciousness, the basis of
the stability of social structures‖ [7, 200].
Collective games-dances of the Brazilian Indians of Taurepan, distinguished by a rich and peculiar
artistic-figurative and plot picture, are a reflection of such a kind of ideological ideas. Dances ―tukui‖ (dance
of fish and birds) and ―parishera‖ (dance of hunting game), accompanied by singing, are a complex song and
dance performance that amazes with its diversity. The main expressive means are various elements of ono-
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matopoeia. Besides the vocal component, the use of masquerade elements and traditional musical instruments are characteristic features of these performances. Dance elements are characterized by freedom of
rhythm, while preserving the dance pattern of a circular dance, they are marked by stylized, intricate movements and figured heaps. Reproduction of the process of hunting, the surrounding nature, flora and fauna
outside a real-life object indicates the formation of the artistic activity itself. The syncretic unity of sound, gesture, word is realized within the framework of a synthetic mass performance.
At present bright, colorful theatrical performances on mythological scenes are preserved and are further developed in the framework of festivals of traditional art. A. Alpatova notes that ―as well as in the past, in
the traditional ensembles of Central African nations, each instrument accompanying the dance usually symbolizes certain mood or character that are transmitted in the dance by a mask‖ [1, 118].
In the folk song-dance art of Venezuela, the genre of working, labor songs accompanying various labor processes, is preserved. The songs of shepherds, plowmen, bull drovers driving the sugarcane wringing
mills are characterized by a systematized rhythm caused by repetitive, monotonous movements of measured
work. A purely production function of the dance is transformed into an aesthetic one.
An artistic practice of the ethnic group of Iroquois Indians living in the provinces of Ontario, Quebec
(Canada) and on the shores of Great American Lakes preserved the main ritual dance traditions of the tribal
sacred societies of their distant ancestors. For the formation of their ethnic identity, socialization ceremonies
(initiation of girls and young men) were essential, during which, training and educational dances, accompanied by musical instruments and singing, were performed. In such myth-poetic performances of didactic content, an important socio-cultural function of dance was revealed. In addition to ensuring the activity of public
and social activities, song-musical and dance ritual performances contribute to the formation of musical professionalism, they differentiate the functions of choir and dance groups, ―We can often find dances among
the Iroquois, during which the performers do not sing themselves; this function is carried put out by the ―choristers‖, who sit around and occupy seats set by the traditional ceremonial‖ [2, 90]. In the dance and choral
act, which was regulated by the leader, at the same time men and women took part. The use of noise instruments complemented this meaningful, perfectly coordinated, massive collective performance.
Considering the significant historical role of serious conflicts and an intensive process of conquest in
shaping the character of the Indian group of peoples, military songs began to play a special role, which
served to excite nervousness, increase military enthusiasm, and enhance patriotic feelings. The peculiarity of
these vocal and dance forms is the frequent use of an even size, a distinct rhythm of the marching step, and
the victorious intonations in the melodic figure of the melodies. It is these performances, where cyclicity begins to form. It is possible to mark the signs of its origin due to the dramatically unfolding action that reproduces the battle, the pursuit of enemies, as well as the alternation of the functions of the soloist and choir. In
such actions, pantomimic dance and declamatory (chanting of heroic feats of outstanding warriors) are combined.
Conclusion. Thus, various forms of archaic dance can be divided into the following: mimetic, imitating
the movements of animals (birds, animals, fish) and human (fighting, hunting); symbolic, religious (sacred
function of dance); household (reproducing labor activity). Many of them have survived to the present, are of
considerable anthropological interest, they can be considered from an aesthetic point of view. Music, mimics,
gestures and dance movements become integral elements of the stage adaption of initial magical ritual. The
archaic public song-musical-dance forms, combined with various ritual tendencies, anticipate the emergence
of the phenomenon of musical-theatrical performance. Ancient, archaic, but still relevant means of dance
expressiveness, as a phenomenon of spiritual culture, continue to exist not only as a system of artifacts of
the past, but also occupy a decent place in modern dance practice of the peoples of the world, carrying out a
continuous connection of times and preservation of deep ethnic traditions.
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ЖІНОЧІ ПЕРСОНАЖІ ОПЕР М. МУСОРГСЬКОГО І М. РИМСЬКОГО-КОРСАКОВА
В КОНТЕКСТІ ПРАВОСЛАВНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ
Мета роботи. Стаття присвячена розкриттю особливостей втілення провідних жіночих образів в оперній творчості М.
Мусоргського та М. Римського-Корсакова, які розкриті в контексті православної антропології та пов'язані з проблемою відображення духовної еволюції і інволюції в російській музиці другої половини XIX століття. Методологія дослідження полягає в застосуванні компаративного, історико-культурологічного, музично-семантичного методів, інтонаційної концепції музики в світлі
теорії Б. Асафьева і його послідовників. Зазначений методологічний підхід дозволяє розкрити та піддати аналізу психологічні
якості головних оперних героїнь опер «Хованщина» і «Царева наречена», які зафіксовані в вокальній партії кожної в порівняльній характеристиці і виявляють особливості вибору шляху духовної еволюції (Марфа) або інволюції (Любаша). Наукова новизна дослідження полягає в розкритті духовного шляху героїнь оперних творів російських композиторів в порівняльній характеристиці морального вибору Марфи і Любаші в їх еволюційно/інволютивному русі, що відбилося у вокальній партії яскравих жіночих
персонажів російської оперної традиції другої половини XIX століття. Висновки. Виявляється специфіка музичного втілення
зазначеного морального вибору оперних героїнь на рівні характеристики ладо-гармонічної, інтонаційно-ритмічної сторін вокальних партій Марфи («Хованщина») і Любаші («Царева наречена»).
Ключові слова: жіночі образи; православна антропологія; духовна еволюція і інволюція; оперна творчість М. Мусоргського та М. Римського-Корсакова.
Каплун Татьяна Михайловна, кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры теоретической и прикладной культурологии Одесской национальной музыкальной академии имени А. В. Неждановой
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Цель работы. Статья посвящена раскрытию особенностей воплощения ведущих женских образов в оперном творчестве М. Мусоргского и Н. Римского-Корсакова, которые раскрыты в контексте православной антропологии и связаны с проблемой воплощения духовной эволюции и инволюции в русской музыке второй половины XIX века. Методология исследования
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раскрытии духовного пути героинь оперных сочинений русских композиторов в сопоставительной характеристике нравственного выбора Марфы и Любаши в их эволюционно/инволютивном движении, что отразилось в вокальной партии ярких женских
персонажей русской оперной традиции второй половины XIX столетия. Выводы. Выявляется специфика музыкального воплощения указанного нравственного выбора оперных героинь на уровне характеристики ладо-гармонической, интонационноритмической стороны вокальных партий Марфы («Хованщина») и Любаши («Царская невеста»).
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Female characters of the operas of M. Mussorgsky and N. Rimsky-Korsakov in the context of Orthodox anthropology
Purpose of the article. The article is devoted to the disclosure of the features of the embodiment of the leading female images in the operatic works of M. Mussorgsky and N. Rimsky-Korsakov, which are revealed in the context of Orthodox anthropology and
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are related to the problem embodiment of spiritual evolution and involution in Russian music of the second half of the XIX century. The
methodology of the study is to apply comparative, historical-cultural, musical-semantic methods, intonation concept of music in the light
of the theory of B. Asafiev and his followers. This methodological approach allows us to reveal and analyze the psychological qualities
of the main opera heroines of the operas «Khovanshchina» and «Tsar's Bride», recorded in their vocal part in a comparative description. The scientific novelty of the research consists in revealing the spiritual path of the heroines of the operatic compositions of Russian composers in a comparative description of the moral choice of Marfa and Lyubasha in their evolutionary/involuntary movement,
which was reflected in the vocal party of the vivid female characters of the Russian opera tradition of the second half of the XIX century.
Conclusions. The specific character of the musical embodiment of this moral choice of opera heroines is revealed at the level of the
characteristic of the harmonic, intonational-rhythmic side of the vocal parts of Marfa (Khovanshchina) and Lyubasha (Tsar's Bride).
Key words: female images; Orthodox anthropology; spiritual evolution and involution; opera by M. Mussorgsky and N. Rimsky-Korsakov.

Актуальність теми дослідження. Справжнім скарбом російської оперної традиції XIX століття є
жіночі персонажі, що втілюють багатогранну стихію східнослов'янської жіночності. Стаття присвячена
двoм яскравим жіночим оперним персонажам – Марфі з опери «Хованщина» М. П. Мусоргського і Любаші з твору «Царева наречена» М. А. Римського-Корсакова, чиї образи розглядаються з позиції православної антропології. Зазначений модус розгляду дозволить виявити духовно-психологічну суть героїнь в контексті теорії релігійного людинознавства, що є однією з провідних конфесій християнського
віровчення.
Аналіз досліджень і публікацій. На особливе значення психологічних основ російської опери та
розкриття внутрішніх психічних процесів людини як частки Життя вказував у своїй статті Б. Асафʼєв:
«Русских композиторов, - писав видатний музикознавець, - интересуют не столько драматические интриги и приключения как самоцель, и даже не столько люди, их столкновения и влечения, а сама
жизнь, совершенно независимо от того, в какой окраске она дает себя постичь [виділено курсівом
мною – Т. К.]. На фоне жизни люди подобны рельефу на массивной плоскости, как бы ею выделенному, точно так же как внутренний эмоциональный мир выявляет видимый облик человека» [3, 54-55].
Про психологічний ракурс досліджень найбільшого музикознавця ХХ століття пише О. Орлова у
вступному розділі до книги Асафʼєва «Симфонічні етюди», кажучи про розробку вченим психологічних
основ мови і стилю російських оперних композиторів [7, 6]. Тема духовного шляху в російській опері на
прикладі образу Любаші відомої опери Римського-Корсакова поставлена в статті петербурзького дослідника Л. О. Серебрякової, де автор вже безпосередньо виявляє деякі аспекти музичної характеристики вокальної партії героїні з точки зору втілення в ній моральних якостей [8]. Зазначу також перше у
європейській музикознавчій традиції ХХ – початку ХХI століть глибокий аналіз цілої низки творів композиторів-класиків у контексті православної духовності в монографії В. В. Медушевського «Духовний
аналіз музики» [5].
Мета дослідження. У своїй статті автор ставить завдання створення порівняльної характеристики двох найяскравіших жіночих образів східнословʼянської оперної традиції з точки зору музичного
втілення духовного шляху героїнь опер Мусоргського та Римського-Корсакова в контексті православної антропології, оскільки обидві партії малюють вигляд давньоруського жіночого психотипу з характерною для нього акцентування моральних якостей.
Виклад основного матеріалу. Для початку позначимо провідні положення теорії православного
антропологічного вчення, що дозволяють виявити пневматологічний фундамент внутрішнього життя
вказаних оперних персонажів. Перш за все, позначимо опору православної антропології на церковну
догматику, святоотцівський досвід, а також на богословські і наукові дослідження православних авторів [4, 10]. Це дозволяє охопити найважливіші положення православного віровчення про людину у
всьому його різноманітті, - від походження і тварно-тілесної природи до глибин духовного життя. Головним предметом розгляду в зазначених працях, безсумнівно, є духовна еволюція людини, яка
містить в собі питання яким він є і яким повинен стати, а також яким реально став у Христі і у святих,
що визначається як «побудова образу первозданої людини».
Згідно з вченням отців церкви, кожна Душа унікальна і одинична, в силу чого проходить свій
неповторний шлях становлення від людини метушливо-гріховної, пристрасної і реальної до людини
духовної, обόженної та справжньої, наблизившись до богоподобія, межі людської досконалості у
Христі, що виступає як Шлях і Порятунок при збереженні свободи вибору людиною свого Духовного
Шляху. Тобто мова йде про свободу, що властива кожній людській Душі, яка хоч і не підпорядкована
злу, але має право його вибрати, свідомо визначаючи йти людині по шляху праведному або гріховному. Тому саме Душа, за православним антропологічним вченням, відповідає за вчинки людини, яв1
ляючи собою джерело Добра або Зла в його внутрішньому світі [більш докладно див. 1, 4].
У звʼязку з усім вищесказаним, розглянемо особливості духовного шляху героїнь опер Мусоргського та Римського-Корсакова. Обидві героїні втілюють тип яскравої, активної жінки, яка має
індивідуальність, глибину і безмежну силу почуттів, основою життя якої є всепоглинаюча любов. Одночасно у обох присутня як глибинна жіночність, так і воля до захисту свого внутрішнього світу, що
зазвичай оцінюється як чоловіча якість, але яка виявлена в діях наших героїнь дуже по-жіночому.
У Марфи и Любаші присутня спільність психологічної драми одвічного любовного трикутника
(один з улюблених мотивів європейської опери, але бачимо у творчості російських композиторів незвичні ракурси даного мотиву, який став дуже поширеним оперним штампом) і покинутості коханим, а
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також неможливість піти від центральної в їх житті ситуації, неспроможність придушити та розпрощатися з непереборною любов'ю.
Близька у творах і соціально-історична ситуація, в яких проживають героїні – епохи Івана Грозного (Любаша) і часу історично-психологічного перелому в кінці XVII століття з народженням, в кінцевому рахунку, старообрядницького руху і есхатологічних умонастроїв, що вкрай загострюють духовне
життя того часу.
А ось подальші шляхи героїнь і їх духовний вибір протилежні, як діаметрально протилежний і
кінцевий результат цього шляху – зростання в Духові Марфи і смерті Душі Любаші (хоча фізично обидві героїні, як відомо, гинуть в кінці опер).
Перш за все, зазначу на той факт, що обидва автори надавали великого значення своїм операм і головним героїням: без перебільшення зазначу, що Марфа Мусоргського, безсумнівно, є найяскравішим жіночим образом у творчості композитора. М. А. Римський-Корсаков також надавав «Царевій
нареченій» особливого значення, відстоюючи новаторство своєї опери при всій її зовнішній традиційності. Сучасники і навіть дружина композитора, людина близька Миколі Андрійовичу по творчим смакам, вважали цю оперу найневдалішій в його творчості. Але сам Римський-Корсаков писав М. ЗабеліВрубель в листі від 17 травня 1900 року, що «"Царская невеста" есть вещь для меня новая и оригинальная. Я удивляюсь, как многие завзятые музыканты не хотят этого понять <…> она не так проста,
как кажется» [9, 419].
Це опера-драма, яка втілює християнську картину світу, де «диявол з Богом бореться» в душі
Любаші. Героїня знаходиться між двох безодень і робить свій моральний вибір, що стає згубним шляхом для її Душі. Хоча вона і кидає своєму невірному коханому фразу «Не погуби души моей, Григорий», все ж вибір безсмертя або смерті Душі зроблений саме нею. Відсутність смирення і глибини любові в її вищому – євангельському – сенсі (навіть ім'я оперного образу симптоматичне – Любаша!),
штовхають героїню на вбивство суперниці.
Ситуація ускладнюється повною протилежністю образу її суперниці: Марфа РимськогоКорсакова – ідеальний, крихкий, чистий, небесно-ангельський образ Прекрасної Діви, душа якої зовсім
не знайома зі світом пристрастей і випробувань/перевірок, що не претендує, більш того, навіть не здогадуються про пристрасть Грязного (історичне обличчя епохи Івана Грозного, але знову-таки дуже виразне і симптоматичне прізвище героя, помимо своєї волі – вбивці коханої).
До моменту фатального рішення музична партія Любаші спирається на пісенність, розспівність, що розкривають глибоку жіночність героїні і її потужний духовний потенціал. У сцені з Бомелієм ми бачимо зовсім інший комплекс музично-виразних засобів, задіяний Римським-Корсаковим
для втілення поступового, але стрімкого занурення Любаші в духовну безодню – ладо-гармонічна і
тональна нестійкість, рвана інтонаційно-ритмічна тканина, часті паузи «зримо» розкривають падіння
душі героїні: любов, основа життя жіночої душі, перетворюється в лють, ненависть, бездонну тугу, порожнечу і приреченість.
Духовний шлях Марфи, героїні «Хованщина» Мусоргського, зовсім інший: в її душі також живе
біль, страждання, образа через зраду коханого, але, тим не менш, оперна героїня не просто не переслідує суперницю (та ще й іновірку), а, навпаки, допомагає їй саме з позиції християнського милосердя
і любові (навіть перед загрозою власної загибелі).
У музиці, пов'язаної з партією Марфи, абсолютно очевидно виражено співчутливе визначення
суті душевної («сердечной», за авторською ремаркою) туги героїні – її неможливу, невиліковну,
болісно-вічну любов (за визначенням Б. Асафьева – «любовное пламенение» [2, 216]) до Андрія Хованського.
Подібна запала душі, в якій з'єднується полум'я любові до чоловіка і полум'я віри, пояснюється
частково і есхатологічним станом старообрядницької громади, яка характерна для останньої третини
XVII століття. Тоді здавалося, що наступають останні часи, коли врятує тільки мученицька смерть у
вогні. Для Марфи, вже обпаленої в трагічному вогні нерозділеного кохання, очищающий вогонь є єдиний порятунок, в який вона зробить крок зі своїм любим князем. Досифей, як духовний наставник,
підтримує її і не дає відступитися від непереборної і болісної, але живої любові до зрадника Хованського, переконуючи: «Терпи, голубушка, люби, как ты любила, и славы венцом покроется имя твое».
У житті Марфи-розкольниці, як і в духовних подвигах боярині-черниці старообрядки Морозової,
її сестри і келейниці, втілилася сутнісна риса словʼянського жіночого початку, та й усієї словʼянської
культури, яскраво виявляється в крайніх станах страждання і співчуття, - це властивість нести свій
життєвий хрест до кінця, не зрікаючись від болісної любові, що повʼязано з християнським постулатом
мучеництва («Хто не бере хреста свого і не йде слідом за Мною, той Мене недостойний» - Мт 10, 38).
Смирення перед стражданнями і готовність перенести все до кінця, «заради Господа», є ключовою
ідеєю Святої Русі, яку оперна героїня намагається донести до Сусани, висохлої від злоби і серцевої
глухоти: «Если б ты когда понять могла зазнобу сердца наболевшего, … много-много бы грехов простилося тебе…». У Марфи полумʼя душі і полумʼя її любові (вже надземної, надлюдської) сильніше,
ніж багаття, на який вона зійшла разом зі своїм коханим.
У «Хованщина» Марфа наділена не тільки безмежною любовʼю, але і особливим таємним
знанням, завдяки якому бачить майбутнє і може пророкувати – завжди правдиво, навіть знаючи про
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можливі наслідки своїх пророцтв. Героїня опери наділена здатністю проникати, споглядати і розкривати іншим приховані, «потойбічні», «нелюдські» інформаційні пласти, що частково може бути віднесено
до типологічної межах старообрядницької духовно-народної традиції, успадкованої нею від давньоруської культури, - глибокої збереженням дохристиянських слов'янських традицій, що створюють
відому двоєвірну природу давньоруської свідомості.
Через всю партію Марфи проходить свого роду лейткомплекс, який умовно позначимо як «мученицька любов», заснований на фрігійському тетрахорді і тонічній квінті з заповненням її четвертого
та відносно стійкого другого ступенів (фрази: 1-го – «Так, княже…» і 2-го аріозо Марфи – «Страшная
пытка любовь моя»), а также тритонових зворотів (2 аріозо Марфи).
В партії Марфи майже немає світлих спокійних фарб; вона змальована в похмуропристрасних, сумних або трагічних тонах. Тембр меццо-сопрано Марфи свідчить про силу і зрілість
юної діви: адже саме в східнословʼянському розумінні жіночність несе дуже багато материнських рис.
Материнське панує в образі Марфи: нагадаю про «арії-колискову» Голіцину, а ставлення героїні до
Андрія включає і поблажливе прощення, і владність, що дозволяє їй в підсумку звести його на вогнище. Разом з тим, Марфа відома, приймає долю, призначену їй коханим і духовним батьком; і в цій парадоксальному сплаві сили і покірності вона виявляє себе справжньою носієм пасивноспоглядального жіночого початку. Марфі притамана і зловісна смертоносність (сповіщає посилання
Голіцину і призводить Андрія до багаття, яку направляють в результаті і на саму себе). Згущення всіх
цих рис додає образу Марфи ємність міфологічного архетипу.
Марфа стала єдиним, втіленим в музиці Мусоргського, повнокровним і багатогранним жіночим
чином, відбивши «побожне тяжіння до жіночного» композитора [2, 217]. Це жіноче уособлення Святої
Русі. Концентрованість в партії героїні опери інтонаційного комплексу страждання, що позначається як
«мученицька любов», дозволяє визначити централізує становище Марфи в російській оперній музиці
XIX століття як образу, який втілює архетипний рівень втілення жіночого східнослов'янського християнського страстотерпчества («Русі-страдниці»).
В образі Марфи Мусоргський також виходить на глибинні пласти архетипових давньослов'янського сприйняття жіночого початку, пов'язаного з водно-земної стихіями – в тексті опери велику роль
відіграють образи найглибших низів – підземні ходи, низ, вода, болото, ворожіння на воді: «Исходила
младешенька все луга и болота…», «Утопить на болоте...» і т. п. Для Мусоргського Марфа – це
втілення стихії жіночності, яка, згідно зі своєю архетипічною природою (давньослов'янське жіноче божество Мокошь!), несе як життя, так і смерть. Зазначу чільну роль в Марфі материнського начала, яке
проявляється в арії-колисковій Голіцину, в поблажливому всепрощення і наказові по відношенню до
Андрія Хованського, що призвело його, в кінцевому рахунку, в очисне полум'я багаття. У той же час
Марфа, як справжня жінка, приймає свою долю, і в цьому парадоксальному сплаві сили і покірності
(«раба Божа») вона являє собою справжню носительку пасивно-сприймаючого жіночого начала.
Висновки. Різновекторність прагнень героїнь і, як наслідок, протилежність морального шляху
кожної з них – духовне саморуйнування Любаші і духовне перетворення Марфи. Гинуть в кінці опери
обидві героїні, але діаметрально протилежні духовні підсумки. Одвічна жіноча проблема ревнощів була розвʼязана героїнями по-різному: Любаша йде на знищення суперниці, Марфа рятує свою суперницю навіть перед загрозою власної загибелі. Досліджуючи духовне життя людини («пневматологія»)
у ракурсі її «духовного преображення» або «духовного пошкодження», композитори в вищерозглянутих операх втілюють музичними засобами (пісенність у сплаві з «оправданно, осмысленной мелодией», складний ладо-гармонічний комплекс в партії Марфи та рвана інтонаційно-ритмічна тканина,
ладо-гармонічна і тональна нестійкість, часті паузи у сценах духовного падіння Любаши) релігійнодуховний досвід, який розвивається в смисловому просторі християнського морального віровчення і
християнської антропології в цілому.
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ДО ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-СТИЛЬОВИХ ДЕТЕРМІНАНТ МИСТЕЦТВА
СТЕФАНА ТУРЧАКА
Мета роботи зумовлена актуальною потребою осмислення творчого стилю Стефана Турчака як явища національного
культурного масштабу шляхом виявлення і співставлення індивідуально-стильових домінант та характерних національностильових детермінант мистецтва диригента. Для досягнення мети у роботі розглядається семантичне поле сутнісних характеристик українського національного характеру, формується наукове уявлення про головну інтонаційну ідею стилю диригента, на
прикладі інтерпретації Першої симфонії c-moll Й. Брамса аналізуються особливості індивідуально-стильового підходу виконавця, суголосні українським національним стильовим константам. Методологія дослідження полягає у поєднанні культурологічного та музикознавчого методів, що дозволяє сформувати цілісне уявлення про феномен мистецтва С. Турчака. Наукова новизна роботи полягає у поглибленні розуміння взаємодії індивідуально-стильових та національно-стильових чинників у формуванні
феномена диригентського мистецтва С. Турчака та створенні теоретичного підгрунтя стильового аналізу його творчості. Висновки. На підставі здійсненого аналізу інтерпретації С. Турчаком Першої симфонії Й. Брамса концептуалізовано висновок про
основну інтонаційну ідею його виконавського стилю, яку потрактовано як трансформуючий реальність емоціоналізм.
Своєрідність тлумачення брамсівського стилю С. Турчаком обумовлена як індивідуально-стильовими домінантами його мистецтва (суб‘єктивний чинник), так і українськими національно-стильовими детермінантами (об‘єктивний чинник). Адже відомо,
що індивідуальний стиль та національний стиль в музиці (та і в мистецтві загалом) є найбільш генетично спорідненими. Можна
стверджувати, що саме національно обумовлена специфічність музичного світобачення С. Турчака забезпечує його оригінальним інтерпретаторським концепціям почесне місце у процесі формування тексту світової музичної культури глобального масштабу, який продовжує тривати.
Ключові слова: стиль; інтерпретація; національний характер; національна культура; С. Турчак; Й. Брамс; музичне виконавство.
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К вопросу национально-стилевых детерминант искусства Стэфана Турчака
Цель работы обусловлена актуальной потребностью осмысления творческого стиля Стэфана Турчака как явления
национально-культурного масштаба путем выявления и сопоставления индивидуально-стилевых доминант и характерных
национально-стилевых детерминант искусства дирижѐра. Для достижения цели в работе рассматривается семантическое поле
сущностных характеристик украинского национального характера, формируется научное представление о главной интонационной идее стиля дирижѐра, на примере интерпретации Первой симфонии с-moll Й. Брамса анализируются особенности индивидуально-стилевого подхода исполнителя, созвучные украинским национальным стилевым константам. Методология исследования основывается на использовании культурологического и музыковедческого методов, что дают возможность сформировать
целестное представление о феномене исскуства С. Турчака. Научная новизна работы заключается в расширении понимания
взаимодействия индивидуально-стилевых и национально-стилевых факторов у формировании феномена дирижѐрского искусства С. Турчака и создании теоретической базы стилевого анализа его творчества. Выводы. На основании осуществленного
анализа интерпретации С. Турчаком Первой симфонии Й. Брамса концептуализировано вывод об основной интонационной
идее его исполнительского стиля, которую истолковано как трансформирующий реальность эмоционализм. Своеобразие толкования брамсовского стиля С. Турчаком обусловлено как индивидуально-стилевыми доминантами его искусства (субъективный факттор), так и украинскими национально-стилевыми детерминантами (объективный фактор). Известно, что индивидуальный стиль и национальный стиль в музыке (и в искусстве в целом) являются наиболее генетически родственными. Можно
утверждать, что именно национально-обусловленная специфичность музыкального мировоспринимания С. Турчака обеспечивает его оригинальным интерпретаторским концепциям почетное место в процессе формирования текста мировой музыкальной культуры глобального масштаба, который длится и теперь.
Ключевые слова: стиль; интерпретация; национальный характер; национальная культура; С. Турчак; Й. Брамс; музыкальное исполнительство.
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To the question of the national-style determinants of Stefan Turchak’s art
The objective of this paper is caused by the actual problem of comprehension the Stefan Turchak creative style as a phenomenon of national cultural scale through the identification and comparison of the individual-style dominant and the typical nationalstyle determinants of the conductor's art. To achieve the goal the semantic field of the essential characteristics of the Ukrainian national
character is considered, the scientific idea of the main intonational idea of the conductor's style is formed, the peculiarities of the individual-style approach of the performer, coherent with the Ukrainian national constants are analyzed on the example of the interpretation of
the J. Brahms The First Symphony c-moll. The research method is combination of cultural and musicological methods which allows to
form a coherent picture of Turchak's arts phenomenon. The scientific novelty of the work is in the deepening understanding of the
interaction of individually stylistic and national-style factors in the formation of the phenomenon S. Turchak‘s conductor art and creating
theoretical basis of his works style analysis. Conclusions. On the basis of the interpretation analysis of J. Brahms the First Symphony
done by S. Turchak, the main intonation idea of his performing style, which described as the transforming reality of emotionalism, was
conceptualized as the conclusion. According to S. Turchak the originality of the interpretation Brahms‘ style is defined as the individualstyle dominant of his art (subjective factor) and Ukrainian national-style determinants (objective factor). It is known that individual style
and national style in music (and in the art as a whole) are the most genetically related. It can be argued that the nationally determined
specificity of S. Turchak‘s worldview provides an honorable place to his original interpretative concepts in the process of forming the
world music culture text of global scale which is still going on.
Key words: style; interpretation; national character; national culture; S. Turchak; J. Brahms; musical performance.

Актуальність теми дослідження. Культурно-цивілізаційні процеси fin de sciecle кінця ХХ — початку ХХІ століття позначені взаємопоборюванням двох протилежних за своєю суттю магістральних
тенденцій. Тенденції культурної глобалізації та тенденції культурної глокалізації. Перша з них безпосередньо пов‘язана з динамікою глобалізації у світовій економіці і політиці, що, відповідно, призвело
до посилення інтеграційних процесів і у світовій музичній культурі, зокрема музичному виконавстві. У
горнилі конкурсно-фестивального руху та інтенсивній світовій практиці музичних майстер-класів поступово виформовується достатньо уніфікований тип виконавця-віртуоза-космополіта, який навчався
у кількох педагогів у різних країнах світу і чиї інтерпретації відповідають якнайвищим професійним
стандартам. Проте, стандартизація, як відомо — одна з найбільших небезпек істинно творчого процесу, кінцевою метою якого є художнє відкриття. В контексті глобалізаційної тенденції в музичній культурі найбільш загроженим виявився індивідуально-стильовий рівень музично-виконавського мистецтва
як такий, що у своїй природі акумулює суб‘єктивізм, неповторність особистісного світобачення, нестандартність музичного мислення, тобто все, що синтезує потенційний творчий фермент мистецьких
актів.
Тенденція культурної глокалізації отримала свій імпульс наприкінці ХХ століття у зв‘язку з розвалом масштабних тоталітарних політичних систем, що, у свою чергу, вивільнило творчий потенціал
окремих національних культур (посткомуністичний ареал, пострадянський простір, Китай) та стимулювало їх самобутній мистецький розвиток. Процеси поновного державотворення, що охопили ряд країн,
змінили культурні пріоритети їхніх суспільств, які ввійшли у третє тисячоліття спраглими духовності,
гуманності і добра, уваги до внутрішнього світу окремої людини, гостро відчуваючи потребу спертись
на історичні ментальні традиції. Національні насамперед. Саме національне вирізняло глокальні культури та своєю ―інакшістю‖ робило цікавими, відкриваючи простори для світового культурного діалогу.
Відомо, що закоріненню культури нації в культурі світовій сприяє, насамперед, індивідуальна творча
ініціатива, яка здатна на рівень загальноестетичних вартостей вийти з мистецтвом національно характерним. На думку Миколи Бердяєв усе творче в культурі носить на собі печать національного генія.
Розвиток української музично-виконавської культури fin de sciecle підтверджує цю ідею.
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На зламі тисячоліть українське музичне виконавство буквально ―розцвітає‖ іменами таких музикантів як Володимир Сіренко, Йожеф Ермінь, Етелла Чуприк, Олександр Козаренко та інші, а на початку ХХ століття виходить на світові сцени у творчості Оксани Линів, Василя Сліпака, Назарія Пилатюка, Зоряни Кушплер, Анни Савицької і т.д. Емоційна насиченість мистецтва цих музикантів,
експресивність виконавської інтонації у поєднанні з тонким ліризмом підтверджують ідею тяглості,
неперервності української музично-виконавської традиції. Ця традиція як єдина лінія архетипнодетермінованого романтизму об‘єднує таких різних глибоко самобутніх українських виконавців, що
творили у різні історичні періоди як Микола Лисенко, Соломія Крушельницька, Модест Менцинський,
Олександр Мишуга, Іван Паторжинський, Любка Колесса, Микола Колесса, Павло Муравський, Богодар Которович, Марія Крушельницька, Микола Сук та інші. Проте, чи не найбільш яскраво особливості
українського національного характеру з притаманною йому романтичною домінантою, увиразнюються
в диригентському мистецтві Стефана Турчака — виконавця, чиє мистецтво у 60-80-х роках минулого
століття всупереч ідеологічному табуюванню радянської тоталітарно-уніфікаційної політичної системи
на цілий світ заявило про українську професійну музичну культуру.
У 2018 році музична громадськість України численними мистецькими акціями (міжнародний
конкурс диригентів, наукові конференції, концерти тощо) відзначає 80-річчя з дня народження Маестро. Впродовж 30 років після відходу з життя видатного диригента спостерігається неухильне зростання наукового та мистецького інтересу до його унікальної творчості. У динамічно змінюваному конкурентному мистецькому світі сучасності, де навіть високопрофесійні диригенти готові задовільнятися
хоча би одноденною славою, творчість С. Турчака зберігає свій магнетизм і навіть провокує міфотворення.
Актуальність обраної теми обумовлена реаліями сучасної музичної практики, що урельєфнює
потребу наукового осмислення творчого стилю диригента як явища національного культурного масштабу. Зазначимо, що ця ідея неодноразово була вербалізована світовою музичною критикою, яка
відзначала характерний ―пісенно-декламаційний тон‖ виконавського висловлювання диригента, що
йде від українських дум, проте, так і не отримала належного музикознавчого опрацювання.
Аналіз досліджень і публікацій. Творчість Стефана Турчака достатньо різнобічно осмислювалася і українським, і зарубіжним музикознавством. До неї зверталися Л. Архимович, М. Гордійчук,
М. Загайкевич, Ю. Корєв, В. Кристев, Ю. Станішевський та інші. Проте, найбільш повно життєтворчість
видатного українського диригента розкрито в монографічних дослідженнях доктора мистецтвознавства, професора В. Рожка ―Стефан Турчак‖ (Харків, 1984) та ―Сонячний Маестро‖ (Київ, 2006). Ці видання, а також цілий ряд статей В. Рожка — масштабний компендіум інформації біографічного, творчо-аналітичного, науково-пізнавального характеру, критичних статей сучасників диригента та його
власних виступів у жанрі музичної публіцистики, спогадів видатних музикантів тощо. Та що є найбільш
цінним — їх автор є одночасно відомим диригентом і часто безпосереднім учасником багатьох творчих проектів, пов‘язаних з іменем С. Турчака. Незважаючи на постійне розширення ―турчакознавчого‖
дискурсу доводиться констатувати відсутність спеціальних наукових розвідок, присвячених виявленню
та осмисленню української національної природи мистецтва диригента.
Метою пропонованої статті є формування теоретичного підгрунтя стильового аналізу творчості
С. Турчака шляхом виявлення і співставлення індивідуально-стильових домінант та характерних
національно-стильових детермінант його мистецтва. Для досягнення поставленої мети:
1. буде розглянуто семантичне поле сутнісних характеристик українського національного характеру;
2. шляхом осмислення культурно-мистецького резонансу творчості диригента формуватиметься уявлення про головну інтонаційну ідею його стилю;
3. у дзеркалі інтерпретації С. Турчаком Першої симфонії (c-moll) Й. Брамса буде проаналізовано особливості індивідуально-стильового підходу виконавця, суголосні українським національностильовим константам.
Виклад основного матеріалу. Видається найбільш доречним ввійти у контекст розмислів про
виконавський стиль С. Турчака, звернувшись до генеральної ідеї Д. Донцова з його праці ―Туга за героїчним‖ щодо реалізації українського національного характеру через творчість геніальних представників нації. ―Ідеалові щастя вони протиставляли ідеал боротьби, відпруженню душі — її напняття, мов
у луці стріла, ідеалові кляси — ідеал нації; гарному — величне; ніжній розчуленості — суворість; ідилії
— героїку. В своїй творчості — вони всюди шукали за нею‖ [2, 3]. В аналізі Д. Донцовим літературного
спадку та суспільно-життєвої позиції видатних персоналій української культури, виразно проступають
такі особливості змістової домінанти українського національного характеру, як емоційність, прометеївської наснаги жертовність, глибинний героїзм, цілеспрямованість.
А ось що пише про український національний характер видатний український вчений ХХ
століття Д. Чижевський: ―... Безумовною рисою психічного укладу українця є емоціоналізм і сентименталізм, чутливість та ліризм; /.../ Поруч з цими рисами стоять індивідуалізм та стремління до ―свободи‖. /.../ Поруч з цими двома основними рисами стоїть третя — неспокій і рухливість, більш психічні,
ніж зовнішні, неспокій і рухливість, що є яко зі своєю основою зв‘язані із певним ―артистизмом‖ натури,
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зі стремлінням переходу в усе нові і нові форми, але разом з тим і з індивідуалізмом, що не хоче мати
ніяких сталих, міцних основ поза межами індивідума, а не може відшукати їх в ньому самім‖ [8, 155].
Цікаво і послідовно проявляється національний характер і в специфіці зацікавлень української
філософської думки. Творчий набуток найбільш видатних її представників — Г. Сковороди, М. Гоголя,
П. Юркевича, можна охарактеризувати як філософію емоціоналізму. Найяскравішим виявов її є ―філософія серця‖ Памфила Юркевича, де почуття, емоція оцінюється як шлях пізнання. Звертає на себе
увагу, що і в період романтизму як панівного стилю в мистецтві, і пізніше, на зламі століть, коли він
себе історично вичерпав, і до нинішнього часу всі індивідуми, які формували і формують естетичний
простір української культури, є в своїй творчості репрезентантами національного характеру. Так ―театр
корифеїв‖, при всій регламентованості царською цензурою, ―вибухає‖ суцвіттям акторів, емоційність і
глибина гри яких прориває ідеологічну блокаду української культури. Романтизм, що як тип художнього мислення, найбільш відповідає українському національному характеру, проявляється і в українській
літературі 20-тих, 30-тих років ХХ століття (П. Тичина, М. Хвильовий та інші), і в драматургії
В. Винниченка, і в театральному експериментаторстві Леся Курбаса, і, звичайно ж, в явищі світового
масштабу - ―поетичному кіно‖ О. Довженка.
Як єдина лінія історично детермінованого романтизму в творчості, сприймається українська
композиторська традиція від М. Лисенка, С. Людкевича, Л. Ревуцького, Б. Лятошинського до
М. Скорика, Є. Станковича, В. Сильвестрова і далі.
Не випадково саме в 19 столітті, в добу романтизму, характерну бурхливим розквітом національних шкіл (зокрема слов‘янських), відбувається остаточна концептуалізація індивідуального рівня
української культури, усвідомлення національного ―я‖, окремих її представників, структуризація національного характеру. Ю. Шерех (Шевельов), в характеристиці національно-органічних літературних
стилів висловлює припущення про ―... нахил кожної культури до певного стилю (що, звичайно, має свої
глибокі причини в духовному єстві і історії цього народу)‖ [10, 81]. Адже ми знаємо, як повно самовиразилась італійська нація в період Ренесансу, французи — в добу класицизму, німці — в мистецтві
Просвітництва. Очевидно, що романтизм, як тип художнього мислення, найбільше відповідає тому
зрізові національного феномена, на кому проявляється український національний характер.
Однією з найбільш характерних національно забарвлених ознак виконавського стилю
С. Турчака є відкритий емоціоналізм. Навіть за умови оцінювання виконавського мистецтва диригента
в контексті світової музично-виконавської культури емоціоналізм фігурує як ―стильовий знак‖
С. Турчака. Т. Хренников з цього приводу зауважує: ―дуже важко порівнювати диригентів, тому що у
кожного своя індивідуальність. Наприклад, Муті — строгий, більш аскетичний диригент, ніж емоційний
Аббадо, Турчак — межа людських емоційних можливостей, диригент романтичного складу, який володіє великим темпераментом, музикальністю‖ [цит. за 6, 184]. На національну специфічність музичного мислення С. Турчака вказує В. Москаленко, коли відзначає ―... властиву багатьом інтерпретаціям
диригента романтичну поемність, котра отримує у нього іноді експресивно-психологічний характер. Ця
якість йде, очевидно, від української професійної музики, зокрема творчості Б. Лятошинського‖ [5,
117]. Як характерну рису виконавського стилю С. Турчака можна розглядати потужний ―авторський
тон‖ вислолювання — вміння вжитись у виконуваний твір аж до створення ілюзії авторського виконання. Є. Станкович зазначає: ―Диригент кожен твір вводив в свою атмосферу світобачення, наповнював
його теплом свого серця і чарами благородної душі. Він не відтворював музику, а творив її‖ [цит. за 7,
173]. Очевидно, на специфічність виконавського стилю С. Турчака вплинуло поєднання ним двох
творчих іпостасей — симфонічного диригента та диригента опери та балету. В масштабності і концепційності виконавських трактовок С. Турчака в особливо деталізованому (до ―персоніфікації‖ оркестрових голосів) опрацюванні фактури музичних творів проявляється режисерська своєрідність мислення
диригента. ―У Турчака симфонічний тип мислення. Він — музикант-драматург, який вміло режисирує
організацію крупної форми, володіє дивовижною здатністю розкривати змістову наповненість музичної
інтонації, логіку її розвитку‖ [5, 113].
Упродовж усього творчого шляху диригента музична критика відзначала притаманний йому
особистісний тон висловлювання, відверту емоційність, яка втілювалась зримо в експресивній пластичній інтонації, багатогранне використання виразових можливостей виконавської техніки. В. Рожок з
приводу застосування диригентом такого важливого прийому диригентської техніки як ауфтакт зазначає: ―Це було не тільки переміщення рук у просторі і якась притаманна тільки йому пульсація енергентичної напруги, а цілий набір яскравих, зрозумілих тільки музикантам-ансамблістам рухів пальців,
зап‘ясть рук, поворотів голови і корпусу, міміки, виразу обличчя і одухотворених очей. Він направляв
внутрішню енергію оркестру, вияскравлював завдяки ауфтактам найбільш значимі кульмінаційні моменти. Це був ланцюг емоційно-експресивних послідовностей, які динамізували виконавську палітру
твору, рівень оркестру‖ [7, 164].
Щодо виконавського репертуару диригента, то він позначений виразними романтичними
пріоритетами. З віденської класики С. Турчак найчастіше звертався до музики Л. ван Бетховена.
Світова музична критика відзначала С. Турчака як неперевершеного інтерпретатора симфонічних полотен Й. Брамса та П. Чайковського. В оперному репертуарі диригента найпочесніше місце займали
твори М. Лисенка, М. Глінки, М. Мусоргського, П. Чайковського. Характерною рисою виконавскього

330

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 1’2019
стилю С. Турчака є пропагандистська скерованість його творчої діяльності. С. Турчак був першим інтерпретатором багатьох сторінок сучасної української музики, зокрема творів М. Скорика,
Є. Станковича, В. Губаренка та інших.
Вибір для аналізу інтерпретації С. Турчаком Першої симфонії c-moll Й. Брамса є невипадковим. Перед кожним інтерпретатором музики Й. Брамса, зокрема його симфонічних творів, постає специфічна проблема — проблема визначення стильових пріоритетів. Шляхи осмислення цієї проблеми
урельєфнюють питомі стильові детермінанти інтерпретаторів, які до неї звертаються. Важливим стильовим чинником творчості Й. Брамса є чинник романтизму. М. Михайлов, характеризуючи поєднання
класицистських і романтичних елементів в творчості Й. Брамса зазначає, що ―саме романтичне начало визначає в кінцевому рахунку творче лице Брамса і його місце в історії музичного мистецтва ХІХ
століття‖ [4, 205].
Виразний особистісний тон висловлювання, притаманний музиці Й. Брамса, викликає конкретні асоціації з романтизмом Р. Шумана, а певні риси камерності в симфонічних творах, опора на
народно-пісенну основу вказує на шубертівські впливи.
Іншим, не менш важливим чинником стилю Й. Брамса, є чинник музичного класицизму, що
визначає як важливу стильову рису Й. Брамса-симфоніста ―строгу дисципліну мислення, залізну логіку
музичного розвитку, яка базується на використанні класичних структурних закономірностей‖ [3, 40].
Брамсівський симфонізм виразно продовжує лінію бетховенського дієвого симфонізму. Проте, на думку О. Царьової: ―... Брамс завжди більш епічний і спокійний, ніж Бетховен, в котрого переважає героїчний порив‖ [9, 22]. Емоціоналізм Й. Брамса — це перш за все ―узагальнене, вивірене, зважене
спостереження‖ [1, 28].
Австрійський музикознавець Г. Галя називає Й. Брамса композитором аполонічного складу,
відзначаючи, що брамсівський драматизм виявляється, як правило, в зовні спокійних, але внутрішньо
напружених образах.
Перед виконавцем саме Першої симфонії (c-moll) Й. Брамса проблема вибору інтерпретаційно-стильових підходів постає ще більш випукло, оскільки даний твір саме в стильвому аспекті є
цікавим і показовим.
Перша симфонія була закінчена Й. Брамсом в 1878 році. Робота над нею тривала впродовж 15
років. Ця симфонія являє собою чотиричастинну циклічну композицію, яку автор трактує, згідно бетховенської традиції, як інструментальну драму. Крайні частини (I і IV) наповнені напруженою конфліктністю, середні (ІІ і ІІІ) — більш ліричні, навіть інтимні.
Те, що цей музичний твір створювався протягом 15 років не могло не позначитись на його стильових особливостях. Насамперед це стосується архітектоніки циклу. Поєднання стійкості і нестійкості
— так можна було б охарактеризувати основний принцип побудови симфонії.
З одного боку, спостерігається тяжіння до стійкості і симетрії форми (риси типово класичні): І
частина — сонатна форма; ІІ ч. - складна тричастинна форма; ІІІ ч. - складна тричастинна форма; IV ч.
- сонатна форма, де суміщені функції розробки і репризи. Продуктивним чинником, в сенсі цілісності
циклу, є засіб мотивних перекличок.
З іншого боку, виникає ілюзія деякої нестійкості архітектоніки циклу симфонії. Цю ілюзію створює типово-романтичний тематизм — поривчастий, дещо фрагментарний і ―крихкий‖ (яскравий приклад побічна партія з першої частини). Своєрідний романтичний колорит симфонії посилює і вибір основної тональності - ―трагічний‖ до мінор.
Відомо, що первинний задум цієї симфонії народився в композитора під впливом байронівського образу Манфреда. На це вказує й інтонаційний склад побічної партії першої частини симфонії,
яка нагадує тему увертюри для симфонічного оркестру ―Манфред‖ Р. Шумана.
Судячи з усього, можна припустити, що в період формування загальнної концепції цієї симфонії, сферу творчих пошуків Й. Брамса визначала взаємодія двох стильових прототипів. Перший —
класичний, з домінування бетховенської стильової інтонації. Другий — романтичний, шуманівський.
Проте, у цій симфонії ―Брамс скрізь говорить своєю мовою — драматичною, але похмурою і
зосередженою, поривчастою, але не екстатичною, пристрасно-вируючою, але стриманою‖ [3, 42].
Брамсівська форма в Першій симфонії по-класичному ясна, але викладається розкріпачено, можна
сказати, імпровізаційно.
Розглядаючи під кутом зору вибору стильових пріоритетів інтерпретацію С. Турчаком брамсівської симфонії, можна сказати, що в цьому виконанні виразно проступає ―режисерська‖, чи краще
краще ―співавторська‖ позиція інтерпретатора. Домінуючим, в трактуванні диригентом музичної форми симфонії, є принцип наскрізності. Струнку класичну форму чотиричастинного циклу симфонії
С. Турчак інтерпретує надзвичайно розкріпачено, створюючи ілюзію ―творення в цей момент‖. Продукуюча воля виконавця-інтерпретатора є наскільки активно-дієвою, що слухацьке сприйняття мимоволі
виявлється прикутим саме до процесуальної сторони ―народження‖ музичної форми виконуваного
твору. Суто структурні особливості музичної форми Першої симфонії (до мінор) Й. Брамса С. Турчак
не акцентує.
Послідовне застосування С. Турчаком принципу наскрізності в трактуванні музичної форми
даного твору спирається, поміж іншим, на специфічне розуміння такого брамсівського виразового
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формобудівного засобу, як репризність. Репризи в першій, другій та третій частинах симфонії трактуються інтерпретатором не як повернення до первинного емоційного стану, а як підготовка емоційної
атмосфери наступної частини. Так в репризі першої частини (Allegro), виконавець дещо згладжує
драматичний ―тон‖, який переважає в експозиції. В результаті меншим є контраст між першою та другою частинами. В ході другої частини (Andante sostenuto) диригент акцентує тенденцію емоційного
просвітлення, що готує колорит третьої частини. Реприза третьої частини (Un pocoAllegretto e
grazioso), порівняно з експозицією проводиться більш активно, з виразною націленістю до фіналу,
який починається без перерви (attacca), чого, до речі, немає в авторському нотному тексті. НА стику
третьої та четвертої частин виникає чи не єдиний впродовж всього виконання ―вузел‖ образноемоційного контрасту.
Спосіб, в який С. Турчак інтерпретує музичний матеріал симфонії, позначений яскравою ―персоніфікацією‖ оркестрових голосів. Що мається на увазі? При вживанні поняття ―персоніфікація‖ для
характеристики інтонування музикантом-виконавцем музичної фактури, зберігається метафоричне
навантаження даного поняття. Нагадаємо, що персоніфікацією (від ―персона‖ і ―фікація‖) є вид метафори, що передбачає надання предметам та явищам властивостей людини. В даному випадку вислів
―персоніфікація оркестрових голосів‖ характеризує спосіб виконавського інтонування С. Турчака, при
якому тим чи іншим чином виокремлюються певні фактурні пласти, оркестрові голоси, тембри музичних інструментів. Згодом ―виокремленні‖ диригентом фактурні елементи набувають стійких характеристики конкретних ―дійових осіб‖.
Особливо показовим в цьому плані є звучання другої частини симфонії. Тут диригент, не в
останню чергу саме завдяки персоніфікації оркестрових голосів, досягає ілюзії авторського виконання.
Окрім цього надзвичайно інтенсивне інтонування С. Турчаком музичної фактури даної симфонії має ще ряд конкретних виявів.
Один з них — послідовне застосування прийому rubato в інтонуванні тематичного матеріалу.
Рубатність метро-ритмічного викладу ліній мелодії поєднується у С. Турчака з тотальною
поліфонізацією музичної фактури симфонії. Прослуханими виявляються всі фактурні пласти, причому
дуже часто виділяється, на перший погляд, другорядний музичний матеріл.
Слід додати, що у виконанні С. Турчака однаково прослуханими- проінтонованими є і фактурна
вертикаль, і фактурна горизонталь. Фразуванню диригента притаманне мислення великими фразами,
об‘єдананими широким диханням, безцензурність.
В цілому інтерпретація С. Турчаком чотиричастинного циклу Першої симфонії (до мінор)
Й. Брамса відзначається романтичною піднесеною емоційністю.
Наукова новизна роботи полягає у поглибленні розуміння взаємодії індивідуально-стильових
та національно-стильових чинників у формуванні феномена диригентського мистецтва С. Турчака та
створенні теоретичного підгрунтя стильвого аналізу його творчості.
Висновки. Без сумніву, диригенту найбільш близьким є загострено-романтичний (шуманівський) стильовий прототип брамсівського симфонізму. Здійснений аналіз дає підстави трактувати інтонаційну ідею стилю диригента як трансформуючий реальність емоціоналізм. Слід зазначити, що
Перша симфонія c-moll Й. Брамса є одним із найбільш репертуарних симфонічних полотен. До нього
звертались і продовжують звертатись світової слави диригенти, по-своєму осмислюючи стильову проблематику твору. До прикладу, Герберт фон Караян, виконуючи цей твір з Берлінським симфонічним
оркестром, трактує його в бетховенському стильовому ключі, а сер Джордж Шолті з Лондонським
симфонічним оркестром акцентує аллюзії до стилю Франца Шуберта. Своєрідність тлумачення брамсівського стилю С. Турчаком обумовлена як індивідуально-стильовими домінантами його мистецтва
(суб‘єктивний чинник), так і українськими національно-стильовими детермінантами (об‘єктивний чинник). Адже відомо, що індивідуальний стиль та національний стиль в музиці (та і в мистецтві загалом)
є найбільш генетично спорідненими. Можна стверджувати, що саме національно обумовлена специфічність музичного світобачення С. Турчака забезпечує його оригінальним інтерпретаторським концепціям почесне місце у процесі формування тексту світової музичної культури глобального масштабу, який продовжує тривати.
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BIOGRAPHICAL APPROACH IN THE DISCOURSE
OF ARTISTIC COUNTRY STUDIES
The purpose of the article is to specify the essence of the biographical approach, to reveal its role in interpreting material
and spiritual achievements of the mankind and to establish its significance in the discourse of artistic country studies on the basis of
thorough analysis and summary of the works in the spheres of sociology, culture and art studies. Methodology of the research consists
in implementation of analytical, culturological, historical, axiological and systematic methods in order to reveal the sense of the biographical approach in the discourse of artistic country studies. Scientific novelty. The authors of the article specify the essence of the
biographical approach, provide arguments in favour of its efficiency in culture interpretation and substantiate its importance for realizing
the achievements of artistic country studies. Conclusions. Analysis of the works dedicated to the issue of biographical approach enabled the authors to ascertain that it is a specific scientific trend aimed at the study of anthropological processes, the basis of which is the
ontological chronicle of a particular person, projection of their inner world, methodology of studying personal experience and fixation of
this experience in history with the purpose to understand the very essence of the civilization. The direct object of the approach mentioned above is the description of an individual‘s life and creative functioning from the moment of birth to death, and its subject is a social and artistic situation that gives certain meaning and ideological wholeness to human existence. Chronicle is a portrait of the epoch,
which reveals conceptual principles of certain age. Highlighting the world outlook of a creative personality, the biographical approach
interprets the person‘s existential ideas, discovers their relations to the events of social and political life, as well as material and spiritual
achievements of the mankind. Paying attention to the major events in the chronicle of an artist, modern art studies reconstruct and interpret the sense of the previous epochs and helps to find the sense of the person‘s life. Biographical approach as a way to study the
artistic culture of the region promotes discovery of the peculiarities of its development within certain period, finding the ways to transform
material and spiritual spheres and acknowledgement of the postulate that history is created by people and the process of art formation
in the region depends on activities of its prominent figures.
Key words: chronicle; biographical approach; artist; artistic country studies.
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Біографічний підхід у дискурсі художнього краєзнавства
Мета роботи – на основі аналізу та узагальнення праць у галузі соціології, культурології, мистецтвознавства уточнити
сутність біографічного підходу, розкрити його роль в інтерпретації матеріальних і духовних досягнень людства, виявити значення у дискурсі художнього краєзнавства. Методологія дослідження полягає у застосуванні аналітичного, культурологічного, історичного, аксіологічного та системного методів для розкриття смислу біографічного підходу в дискурсі художнього краєзнавства.
Наукова новизна. У статті уточнено сутність біографічного підходу, аргументовано думку, що він є дієвим в інтерпретації культури, обґрунтовано його значення у розумінні здобутків художнього краєзнавства. Висновки. Аналіз праць, присвячених проблемі біографічного підходу, дозволив констатувати, що це особливий науковий напрям дослідження антропологічних процесів,
в основі якого є онтологія літопису конкретної персони, відтворення її внутрішнього світу, методологія вивчення й фіксації особистого досвіду в історії з метою розуміння змісту цивілізації. Безпосереднім об‘єктом вищезазначеного підходу є опис життя і
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творчого функціонування індивідуума від моменту народження до смерті, а предметом – соціальна і мистецька ситуація, яка
надає буттю сутнісне значення й ідейну цілісність. Життєпис – це портрет епохи, який розкриває концептуальні засади певної
доби. Висвітлюючи світоглядні норми креативної особистості, біографічний підхід інтерпретує ідеї буття суб‘єкта, виявляє його
взаємовідносини з подіями суспільного і політичного побутування, матеріальними та духовними здобутками людства. Звертаючись до основних засад літопису митця, сучасне мистецтвознавство реконструює та тлумачить смисл попередніх епох, допомагає знайти сенс існування персони. Біографічний підхід як спосіб вивчення художньої культури регіону сприяє розкриттю особливостей його розвитку в конкретний період, виявленню шляхів трансформації матеріальної і духовної сфери, усвідомленню
постулату, що історію творять особистості, а процес формування мистецтва краю залежить від діяльності його визначних діячів.
Ключові слова: життєпис; біографічний підхід; митець; художнє краєзнавство.
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Биографический подход в дискурсе художественного краеведения
Цель работы – на основе анализа и обобщения работ в области социологии, культурологии, искусствоведения уточнить сущность биографического подхода, раскрыть его роль в интерпретации материальных и духовных достижений человечества, выявить значение в дискурсе художественного краеведения. Методология исследования заключается в применении
аналитического, культурологического, исторического, аксиологического и системного методов для раскрытия смысла биографического подхода в дискурсе художественного краеведения. Научная новизна. В статье уточнена сущность биографического
подхода, аргументировано мнение, что он является действенным в интерпретации культуры, обосновано его значение в понимании достижений художественного краеведения. Выводы. Анализ работ, посвященных проблеме биографического подхода,
позволил констатировать, что это особое научное направление исследования антропологических процессов, в основе которого
лежит онтология летописи конкретной персоны, воспроизведение ее внутреннего мира, методология изучения и фиксации личного опыта в истории с целью понимания смысла цивилизации. Непосредственным объектом вышеупомянутого подхода является описание жизни и творческого функционирования индивидуума от момента рождения до смерти, а предметом – социальная и художественная ситуация, которая предоставляет бытию сущностное значение и идейную целостность. Жизнеописание –
это портрет эпохи, который раскрывает ее концептуальные основы. Освещая мировоззренческие нормы креативной личности,
биографический подход интерпретирует идеи бытия субъекта, обнаруживает его взаимоотношения с событиями общественной
и политической жизни, материальными и духовными достижениями человечества. Обращаясь к принципами летописи художника, современное искусствоведение реконструирует и объясняет сущность предыдущих эпох, помогает найти смысл существования персоны. Биографический подход как способ изучения художественной культуры региона способствует раскрытию
особенностей его развития в конкретный период, выявлению путей трансформации материальной и духовной сферы, осознанию постулата, что историю создают личности, а процесс формирования искусства края зависит от деятельности его выдающихся представителей.
Ключевые слова: жизнеописание; биографический подход; художник; художественное краеведение.

Actuality of the research issue. Modern social and cultural conditions are characterized by an increased interest to the biographical aspect as one of the dominant in art interpretation. Supposedly, the issue of human life analysis occupies the leading position within the system of humanitarian sciences. This
issue is fundamental in psychology, sociology, pedagogics, culturology, art studies etc. In particular, the
analysis of an artistic person‘s life is extremely relevant, as such a person represents the most typical characteristic features if his or her epoch.
Analysis of recent researches and publications. Scientists turn to elucidation of a distinguished person‘s life experience being fully aware of the fact that in such a way they can find the answers to not only
historical but also current questions. The biographical genre was studied in its various aspects by foreign
(Charlotte Bühler, J. Levy, Charles de Sainte-Beuveas, V. Teyer) as well as Ukrainian scholars (I. Akinshyna,
O. Valevskiy, T. Yemelianova, L.Levchuk, H. Makarenko, L. Mykulanynets, O. Onishchenko, T. Rosul,
I.Savenko, T. Cherkashyna etc).
Nowadays national art studies more and more often discover the integrity of the creative person‘s life
and cultural processes. Scientists highlight the life of an individual in the following contexts: social phenomenon (I. Holubovych), social and cultural perspective of history (S. Ikonnykova, T.Rosul), means of interpreting
artistic individuality (T. Yemelianova, L. Mykulanynets), cultural and aesthetic issue (O.Kryvtsun), phenomenon and object of culture (O.Popovych) etc.
The study of the chronicles as well as the analysis of the links between the life history of an artist and
his achievements are gaining more attention among the adherents of the biographical approach, the sense
of which is to investigate the essence of the human civilization. As a result of its application, the object of the
study is the personality in the aspect of spiritual and material achievements of the country or its region. Discovery of mental features of the ethnos, determination of typical characteristics of life on certain territory within certain historical period and recognition of the achievements of professional and folk arts are the tasks that
are set forth in front of the artistic culture studies. One of the ways to cope successfully with the them can be
implementation of of the approach mentioned above.
The purpose of the research is to specify the essence of the biographical approach, to reveal its role
in interpreting material and spiritual achievements of the mankind and to establish its significance in the discourse of artistic country studies on the basis of thorough analysis and summary of the works in the spheres
of sociology, culture and art studies.
Layout of the main material. Since ancient times study of a person‘s life chronicle has been the object of investigation for scientists. Using it as the major source of knowledge was a characteristic feature of
the Chinese and Greek philosophies. Prominent figures of the civilizations mentioned above understood history as a summation of individual chronicles, which add personal characteristics to social and cultural materi-
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al. The work of ancient thinker Plutarch ―Parallel lives‖ was considered the standard of biographical written
genre up to XIX century. It allowed the genre to gain the status of a serious work with significant scientific
content.
In European humanitarian sciences the interest to artistic course of life as a document that is a testimony of certain time can be observed in the Middle Ages. At that time there was formed the genre of literary memoirs, which was characterized by the synthesis of mass affordability and high artistic level. It is due
to publishing chronicles of famous people that the public got acquainted with the most significant processes
of various epochs, artistic trends and their representatives. However, biographical approach reached its peak
at the turn of XIX – XX centuries, which was preconditioned by the change of cultural paradigm, social and
economic instability, and search for historical experience that could facilitate solving relevant existential problems of those times.
Within the period mentioned above there was a vivid tendency to consider the two phenomena – ―biography‖ and ―life‖ – identical. In sharp contrast to rationalistic philosophy, W. Dilthey, F. Nietzsche,
A.Bergson, O.Spengler and other philosophers considered the existence of a person to be the primary reality, with which it is entwined through numerous links.
The XX century is marked by the development of the so called scientific biography. It is explicated as
a separate kind of research combining historical investigation and unique form of literature and being a part
of the spiritual heritage of the mankind. Its purpose was reconstruction of certain epoch as well as the image
of certain individual integrated in it. Simultaneously, life chronicles are implied to be the organic component
of culture, i.e. its artistic, communicative, scientific and intellectual aspects.
Modern humanitarian science is characterized by activation of polemics concerning the significant
role of chronicles of outstanding people‘s lives in realizing artistic work and its social functions. It contributes
to gradual formation of biographical science as a separate branch of art and culture scientific research. This
tendency is based on the views of French scientist Charles de Sainte-Beuveas (1804 – 1869), who considered that it is impossible to analyze the content of a literary work without studying the life path of the author.
It is worth mentioning that in numerous works connected with the issue of creative life experience of
a person, definitions ―biographical method‖ and ―biographical approach‖ are used as synonyms, which gives
evidence of relative novelty of the biographical science as well as insufficient development of its methodological base.
I.Holubovych considers that the biographical approach ―fixates the direction of research interest,
which is targeted at the range of problems referring to chronicles in their multifaceted manifestation: as a
social and cultural phenomenon, as a literary and scientific genre, a set of means to analyze biographical
(autobiographical) material in different branches of humanities etc.‖ [3, 95]. In other words, with its help it is
possible to reconstruct the full picture of the person‘s main life stages (through study of the maximal number
of sources), to reproduce the specificity of the author‘s formation and evolution, to cover the link between
creative achievements resulted from his/her activities and the processes of social and artistic life of certain
epoch, country or region.
Sociologist H. Soloviov determines the approach mentioned above in the following way: ―a research
strategy, which includes a combination of methods and techniques enabling a researcher to obtain certain
information about a person, conditions of his or her life and determinants of his or her functioning‖ [8, 1547].
This thought can be interpreted as a peculiar program aimed at developing and correcting a person‘s style of
behavior, which id connected with the development of life-building skills. Having applied this tactics practically, a scientist gains maximal amount of knowledge, which might enable him to understand a person and his
or her deeds to a great extent.
In culturology many theoreticians (Y. Bespalova, S. Ikonnykov,V, Liakh, N. Manzhelevska, D. Sihida
and others) interpret the biographical approach as a dominant one in analysis of the socio-cultural environment where life and activity of a person takes place, his or her uniqueness is formed and creative fulfillment
occurs. The scientist postulate that it is human talent that gives possibility for the civilization to progress,
transform the character of values accepted in society, correct relationships between individuals and be the
driving force behind social processes [1; 2; 4; 5].
Art critics (I. Holubovych, L. Mykulanynets, T.Rosul etc.) explicate the approach under investigation
as a peculiar kind of scientific cognition in which a dialogue between a person, culture and society is presented; correlation between internal impulses of a subject and the needs of his country (or region) are reconstructed with the purpose of personified perception and transformation of the civilization [3; 7].
Admittedly, the approach mentioned above is interpreted in culture and art studies wider than in sociological science, as its implementation not only facilitates understanding the individual himself/herself, their
deeds and peculiarities of their coexistence with other people, but also shows the essence of creative activity
and its role in formation of spiritual and material component of homo sapiens.
Thus, we can state that the biographical approach is a complex recreation of an artist‘s life path from
the positions of psychological, social and artistic existence; discovery of its significance for historical and socio-cultural phenomena of the country. In terms of its sense, it is anthropocentric, as existence of certain
epoch and its achievements are interpreted through the personality of the artist. Philosophic comprehension
of the approach mentioned above allows developing the theory of personality.
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However, the subject‘s chronicle is also a social vertical demonstrating functioning of certain nation,
its achievements in all the spheres, it is a link between different periods which enables the researcher to investigate the time, work and character. Not only is it a historical excursus, but also immersion into a specific
continuum of civilization, understanding its laws and specificity of its evolution.
Y. Lotman stated that reconstruction of an individual‘s life in the form of a narrative is ―the archeology
of culture‖. We are well aware of the fact that a creative person performs a specific mission; he/she acts as
an intermediary in large-scale universal processes as well as social and historical events in the country of
residence. Therefore, personal chronicles become the exponent of complexity and controversy of social life.
Personal biography fixates socio-cultural situation of the epoch. On the one hand, its achievements
demonstrate talent, but on the other hand, show artistic and political events. Life chronicle is an important
tool to explicate the dynamics of actions in material and spiritual spheres of humanity through the prism of
personal experience of a creative subject. Such information is extremely meaningful at crucial points, when
new styles, directions or trends are being conceived.
A significant potential of the biographical approach can be discovered within the frames of artistic
country studies, the purpose of which is the study of historical and cultural processes and phenomena on
certain territory in the context where there exist internal horizons of personality, their ethic and esthetic
norms and world-view principles. Application of its foundations facilitates resistance to globalization by
means of profound cognition of the rich spectrum of the national and regional artistic specificity. Artistic country studies allows for comprehending and systemizing specific ethnic achievements from the position of
modern scientific methodology.
Existence of material and spiritual achievements of certain geographical space is preconditioned by
functioning of the person living on this territory. Simultaneously, artistic phenomena are derivatives from individual subjectivity of artists and their personal perception of the sense of regional culture. A creative personality, being formed in local social ground, represents it through creation of artistic images.
In this dimension the life path of the author of an artistic text should be considered the foothold in
understanding the achievements of the land. It exists in dialectal unity of two components: impact of specific
territory and its material and spiritual heritage on the outlook of an artist; influence of his/her personal activity
on socio-cultural life of his/her native land. In artistic country studies the chronicles of a subject are explicated as simultaneous reflection of individual and collective concept of certain region, mental features of its ethnos, which are manifested in a creative product. Therefore, application of the biographical approach in the
discourse of artistic country studies opens wide perspectives to comprehend local culture and to establish its
significance in the nationwide context.
Conclusions: analysis of the works dedicated to the issue of the biographical approach enabled the
authors to state that it is a specific scientific trend in investigating anthropological processes, in the basis of
which there is ontology of life chronicles of certain person, reflection of their inner world, methodology of
study and fixation in history with the purpose to comprehend the sense of civilization. The direct object of the
approach mentioned above is description of life and artistic functioning of an individual from the very birth till
death, whereas its subject is the social and artistic situation which provides meaningful existence and ideological integrity.
Life chronicle is a portrait of the epoch, which reveals the conceptual basis of certain age. Discovering world-view norms of a creative personality, the biographical approach interprets ideas of person‘s existence, uncovers their interconnections with the events of social and political life as well as material and spiritual achievements of the mankind. Taking into account the fundamentals of the artist‘s chronicles, modern
artistic study reconstructs and interprets the sense of the previous epochs and helps to discover the sense of
person‘s existence.
The biographical approach as a way to study the artistic culture of the region facilitates discovery of
peculiarities of its development within certain period, finding the ways of material and cultural transformation
as well as realizing the postulate that history is created by people and the process of art formation in the region depends on activities of its prominent artists.
The article does not settle all the aspects of the issue declared. We consider the prospective research into the approach mentioned above should be connected with discovery of the local and the universal, the individual and the collective, the nationwide and the regional in the national artistic culture.
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«КОНЦЕРТ» (ПАМ’ЯТІ МИКОЛИ ЛЕОНТОВИЧА) В. СТЕПУРКА ЯК ВТІЛЕННЯ
МЕМОРІАЛЬНО-НЕОРЕЛІГІЙНОЇ МОДЕЛІ УКРАЇНСЬКОГО ХОРОВОГО КОНЦЕРТУ
Мета статті. У роботі досліджено меморіально-неорелігійну модель українського сучасного хорового концерту, як його
жанрово-стильовий різновид розглянуто на прикладі найбільш репрезентативного твору, що її втілює, – хорового концерту
В. Степурка «Концерт» (пам‘яті Миколи Леонтовича). Методологія дослідження базується на поєднанні діалектичного,
аналітичного, компаративного, структурно-функціонального методів, необхідних для порівняння жанрових моделей хорового
концерту та характеристики його індивідуальних композиторсько-виконавських модифікацій. Наукова новизна полягає в тому,
що вперше в українській науці виокремлено меморіально-неорелігійну модель українського сучасного хорового концерту, особливості якої презентовано на прикладі твору В. Степурка «Концерт» (пам‘яті Миколи Леонтовича). Висновки. У «Концерті»
(пам‘яті Миколи Леонтовича) В. Степурка неорелігійна складова ґрунтується на циклічній моделі хорового концерту другої половини ХVІІІ ст., а сама меморіально-неорелігійна модель інтерпретована в ліричному ключі. У творі виявлено поліпараметровість
концертно-хорового діалогу, що межує зі стилізацією. Вибрані тексти, що базуються на фрагментах Книги Псалтир та Книги
Еклезіястової, поєднані загальною темою покаяння (перша та друга частини), у третій частині на перший план виходить гомілетична складова. Яскравий національний первень, що йде від М. Леонтовича, робить «Концерт» В. Степурка затребуваним у
сучасній хоровій практиці, де духовно-меморіальна репертуарна спрямованість виступає як одна з найбільш знакових.
Ключові слова: український хоровий концерт; меморіально-неорелігійна модель; концертно-хоровий стиль; концертно-хорова фактура; хорова фресковість.
Кириленко Яна Алексеевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры вокально-хорового искусства и музыковедения Днепропетровской академии музыки им. М. Глинки
«Концерт» (памяти Николая Леонтовича) В. Степурко как воплощение мемориально-неорелигиозной модели
украинского хорового концерта
Цель статьи. В работе исследовано мемориально-неорелигиознуюая модель украинского современного хорового
концерта, как его жанрово-стилевая разновидность рассмотрена на примере наиболее репрезентативного произведения, ее
олицетворяющего, – хорового концерта В. Степурко «Концерт» (памяти Николая Леонтовича). Методология исследования
базируется на соединении диалектического, аналитического, компаративного, структурно-функционального методов, необходимых для сравнения жанровых моделей хорового концерта и характеристики его индивидуальных композиторскоисполнительских модификаций. Научная новизна заключается в том, что впервые в украинской науке выделено мемориальнонеорелигиозную модель украинского современного хорового концерта, особенности которой представлены на примере произведения В. Степурко «Концерт» (памяти Николая Леонтовича). Выводы. В «Концерте» (памяти Николая Леонтовича)
В. Степурко неорелигиозная составляющая базируется на циклической модели хорового концерта второй половины ХVІІІ в., а
сама мемориально-неорелигиозная модель интерпретирована в лирическом ключе. В сочинении выявлена полипараметровость концертно-хорового диалога, граничащая со стилизацией. Избранные тексты, базирующиеся на фрагментах Книги Псалтирь и Книги Экклезиаста, объединены общей темой покаяния (первая и вторая части), в третьей части на первый план выходит гомилетическая составляющая. Яркое национальное начало, идущее от Н. Леонтовича, делает «Концерт» В. Степурко
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востребованным в современной хоровой практике, в которой духовно-мемориальная репертуарная направленность является
одной из наиболее знаковых.
Ключевые слова: украинский хоровой концерт; мемориально-неорелигиозная модель; концертно-хоровой стиль;
концертно-хоровая фактура; хоровая фресковость.
Kyrylenko Yana, Ph.D. in Arts, Associate Professor of the Vocal and Choral Art and Musicology Department of Dnipropetrovsk music academy after Mikhail Glinka
«The Concert» (in memory of Mykola Leontovych) by V. Stepurko as the implementation of the memorial-neoreligious pattern of Ukrainian choral concert
The purpose of the article. In the current research the memorial-neo-religious model of Ukrainian choral concert as its genre-style variation is examined on the sample of the most representative composition, typified it – the choral concert by V. Stepurko «The
Concert» (in memory of Mykola Leontovych). The methodology of the research is based on the combination of dialectical, analytical,
comparative, structurally-functional methods, required for comparison of the genre models of the choral concert and characteristic of its
individual composing and performing modifications. The scientific novelty is that firstly in Ukrainian science the memorial-neo-religious
model of Ukrainian modern choral concert distinguished, the peculiarities are performed on the sample of V. Stepurko «The Concert» (in
memory of Mykola Leontovych). The conclusions. In «The Concert» (in memory of Mykola Leontovych) by V. Stepurko the neoreligious constituent is based on the cyclical choral concert model of the second half of the 18 th century and the memorial-neo-religious
model itself is interpreted in the lyrical source. In the composition, the poly-parametrization of the concert-choral dialogue is revealed,
adjoined with stylization. The chosen texts, based on the fragments of The Psalter Book and The Ecclesiastes Book, are combined with
the common repentance theme (the first and the second parts), in the third part, the homiletic constituent is dominated. The dramatically
national proem, coming from M. Leontovych, makes «The Concert» by V. Stepurko demanded in the modern choral practice where the
spiritual-memorial repertoire direction is one of the most remarkable.
Keywords: The Ukrainian choral concert; the memorial-neo-religious model; the concert-choral style; the concert-choral constituent; the choral frescoes.

Актуальність теми обумовлена процесами, що відбуваються в сучасному українському хоровому мистецтві, які відзначені стильовим плюралізмом, жанровим розмаїттям, розширенням інтерпретаційних можливостей та новими принципами й підходами до роботи над сучасними хоровими композиціями. Розширення меж хорової музики зсередини розкриває в ній додаткові ресурси для реалізації
великомасштабних концепцій. Найбільші художні досягнення в хоровій сфері за останні десятиліття
пов‘язані з інтенсивним жанровим оновленням хорового концерту. Хоровий концерт є наймасштабнішим явищем у сфері хорової музики a cappella: з його музично-виконавськими можливостями,
складністю тематичного розвитку, музичною драматургією, діалогічною структурою він може претендувати на виключне право розглядатися як окремий жанр, який є титульним у вокально-хоровій творчості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Класична та сучасна вокально-хорова музика світської
і релігійної тематики є предметом розгляду в дослідженнях Г. Батичко [2], Т. Гусарчук [3], О. Зосім [4],
Є. Ігнатенко [5], В. Осипенко [8], Ю. Паїсова [9], Т. Сухомлінової [11], А. Ткаченко [12]. Відповідно до
теми нашого дослідження особливо виділимо дисертацію Я. Бардашевської [1], в якій здійснено аналіз
акапельної хорової музики В. Степурка в аспекті визначення образно-семантичного потенціалу хорової композиції як цілісної системи. Однак, як засвідчує аналіз останніх досліджень і публікацій, незважаючи на значний науковий доробок мистецтвознавців, присвячений сучасним українським митцям,
досліджень, які б розглядали творчість В. Степурка з позицій індивідуально-стильового трактування
концертно-хорової моделі хорового концерту, немає.
Мета статті – висвітлити індивідуально-стильове трактування жанру хорового концерту на прикладі твору видатного українського композитора В. Степурка «Концерт» (пам‘яті Миколи Леонтовича),
який репрезентує меморіально-неорелігійну модель українського сучасного хорового концерту.
Виклад основного матеріалу. Жанр хорового концерту зберіг в українській музичній культурі
провідну роль та набув значного поширення в українській професійній музиці – від його становлення
(М. Березовський, Д. Бортнянський, А. Ведель) до сьогодення (Г. Гаврилець, Л. Дичко, В. Зубицький,
М. Скорик, Є. Станкович, В. Степурко та ін.). Такий тривалий період існування концерту був обумовлений, з одного боку, особливою функцією, які він виконував у музичній культурі, а з іншого – здатністю
адаптуватися до нових стильових умов. У своєму розвитку хоровий концерт пройшов кілька важливих
етапів: бароковий концерт другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ ст., класичний концерт другої половини
ХVІІІ – початку ХІХ ст., пізньоромантичний концерт межі ХІХ – ХХ ст., сучасний концерт кінця ХХ – початку ХХІ ст.
У роботах музикознавців містяться визначення хорового концерту як жанру, а також класифікації його різновидів, що склалися в попередні епохи й функціонують дотепер. Ю. Паїсов у статті
про хоровий концерт 70 – 80-х років ХХ ст. розглядає його як жанрове новоутворення, що виникло на
основі «… відновлення, поглиблення національних традицій <…> співацького мистецтва» [9, 201]. Дослідник спочатку розглядає передумови становлення жанру, потім аналізує його типові різновиди, що
склалися до 70-х років ХХ ст. і продовжують розвиватися далі. Ю. Паїсов виділяє три різновиди хорового концерту: 1) фольклорний або фольклоризований, 2) програмний концерт нефольклорного походження, 3) безтекстовий (як правило, не програмний) концерт-вокаліз [9, 205-206].
Г. Батичко пропонує модифікований і розширений варіант цієї класифікації. У двох основних
змістових «блоках» (духовний і світський концерти) останній вона поділяє на такі групи: а) програмний,
б) фольклорний (фольклоризований), в) меморіальний, г) концерт-вокаліз [2, 15-16]. Г. Батичко звертає увагу на відсутність у класифікації Ю. Паїсова сучасного духовного хорового концерту, який є «…
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рівноправним представником єдиного жанрового явища – хорового концерту» [2, 15-16]. Крім того, вона ввела поняття меморіального хорового концерту як відображення процесу «… створення багатьох
меморіалів у музиці ХХ століття» [2].
Сучасному хоровому концерту притаманні відмова від канону, переважання індивідуального
авторського підходу до жанру, нестандартних композиційних рішень. Різноманітність підходів пояснюється загальною тенденцією до оновлення жанру в композиторській творчості. Психологічнообразними засадами хорового концерту як жанру, що продовжує традиції духовного співу, є спрямованість до масової аудиторії, активне використання елементів театралізації, тривалий енергетичний
вплив на глядача, відкритість до жанрових модуляцій, концептуальних рішень, що забезпечується завдяки всім цим складовим. Хоровий концерт завжди тяжіє до статусу «виконавського жанру», що
підтверджується практикою його втілення в творчості сучасних українських авторів, які пропонують
багатовимірні, полі- і ліброжанрові концепції хорової концертності, що не зводиться до якоїсь однієї
жанрово-інтонаційної мономоделі.
«Концерт» (пам‘яті Миколи Леонтовича) В. Степурка (1996) – це «гібридний» різновид
неорелігійної концертно-хорової моделі, яку ми окреслюємо як меморіально-неорелігійну. Поліпараметровість (В. Холопова) концертно-хорового діалогу, що межує з полістилістикою, контрастує з новим
трактуванням неорелігійного акапельного хорового концерту, запропонованого В. Степурком. Це контрастування представлене не тільки зовні, а й внутрішньо, через іншу модель концертної форми, у
цьому разі циклічну. В. Степурко орієнтується на більш цілісний і внутрішньо монопараметровий «образ» концертно-хорового стилю – ліричну камерність. Лірична основа «Концерту» В. Степурка базується не тільки на авторському творчому баченні духовного концерту як титульного жанру української концертно-хорової традиції, а й на «жанрі другого плану» (О. Зінькевич) – «memoria». «Memoria» не
є жанром у класичному розумінні, а означає стан, творчий імпульс, що спонукав композитора до написання твору, який є своєрідною пам‘яттю («memoria»), найчастіше свого історичного попередника. У
наявних класифікаціях хорового концерту дефініція «меморіальний» іноді навіть виділяється окремо,
як у роботі Г. Батичко, яка вважає включення цього різновиду до палітри жанрів сучасного хорового
концерту обумовленим двома причинами: по-перше, «… прагненням відродити заупокійний вид барочного хорового концерту», по-друге, тим, що дане явище «… перебуває в руслі процесу створення
багатьох меморіалів у музиці ХХ століття» [2, 16].
Як видається, меморіальність у хоровому концерті має і стиле-мовну складову, якщо йдеться
про присвячення твору композиторові, який зробив свій історичний внесок у формування й становлення жанру. Тому звернення В. Степуркa до пам‘яті М. Леонтовича глибоко символічне саме в контексті
жанрового модусу українського хорового концерту в тому його інтонаційно-стилістичному варіанті,
який був створений класиком української музики початку ХХ ст. Хоровe письмо М. Леонтовича, який
працював виключно у жанрах вокально-хорової музики, можна вважати «стилем другого плану», текстовою моделлю для автора даного «Концерту».
У стильовому плані «Концерт» В. Степурка відображає одну з магістральних тенденцій стильового плюралізму в мистецтві ХХ ст., яку в лінгвістиці та культурології позначають як «текст про текст»
(Ю. Лотман), а в музикознавстві як «музика про музику» (Т. Адорно). У цьому разі В. Степурко створює
хоровий «концерт про концерт», орієнтуючись насамперед на стиль хорового письма М. Леонтовича.
В основі цього письма – яскравий національний первень, пов‘язаний з українською народною піснею,
що відображено у хоровій поліфонії, яка йде від перетворення її народнопісенних основ (див. про це:
[7]).
Неорелігійна складова «Концерту» В. Степурка ґрунтується на циклічній моделі класичного хорового концерту. Композитор обирає біблійні тексти, які об‘єднані темою покаяння й спасіння грішної
душі: перша й друга частини концерту базуються на вибраних віршах з 69-го та 51-го псалмів з Давидового Псалтиря. Дещо осібно стоять рядки з Книги проповідника (Книги Еклезіястової), взяті композитором у третій частині «Концерту», де на перший план виходить гомілетична складова. Проповідницький початок, представлений віршами третьої частини, підсумовує тематику перших двох частин через
музичну мову солістів-проповідників, які по черзі інтонують вірші з Книги Еклезіястової, а в середній
частині функція проповіді переходить до хору. Далі як арка-реприза циклу даються кілька віршів із 69го псалма з першої частини, де два з них – нові (вірші 6 і 21). І псалми, і проповідь є узвичаєними в
церковному православному чині, що вказує на можливе виконання «Концерту» В. Степурка в рамках
богослужбового чину. Разом з тим, псалми й проповідь становлять двоєдину концепцію хорової концертності, яку автор трактує індивідуально. «Концерт» В. Степурка – твір скоріше світський, ніж
релігійний, на що вказує як меморіальність, особливо показова для першої частини, так і загальний
ліричний тонус, що йде від неї і зберігається до кінця циклу.
Перша частина концерту – «Псалом 69» (Давидів) – починається темою-епіграфом, змістом
якої є благання про порятунок («Спаси мене, Боже, бо води вже аж до душі підійшли!»; тут і далі посилання на нотний текст за виданням [10]). Ця теза послідовно проводиться в різних фактурних
варіантах і в різних тональностях (ре-мінор, ля-мінор, ре-мінор) у дванадцятитактовій темі, що завершується ферматою-питанням на гармонічній домінанті вихідного ре-мінору. У цій мелодії звертає на
себе увагу початкова «романсова» секста й типово український народно-ладовий елемент – низхідний
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тетрахорд у діапазоні зменшеної кварти, який для українських авторів є знаковою інтонемою. До
фольклорних витоків цієї музики належить і гетерофонно-дублювальний принцип, який демонструється у повному обсязі у септакордовій стрічці (тт. 6-7). Барвисті, але «м‘які» зменшені та «малосептимові» гармонії підкреслюють ламентозний характер цієї теми, яка визначає загальну образність
«ліричної релігійності» «Концерту».
Друга тема (Agitato, п‘ять чвертей, від т. 13) випливає з першої, але істотно контрастує з нею.
Це розвиток первинного образу, який помістили в нові умови – темпові, фактурні та метроритмічні
(зберігається лише ре-мінор). Ця тема будується за принципом фугато, але в його «інвенційному»
варіанті – як імітація в октаву. Мелодійна теза, що вступає у басів хору, а потім передається альтам,
тенорам і сопрано, є варіантом початкової теми-мелодії, яка рухається «знизу-вгору», що сприяє
відступу ламентозності й активізації інтонації благання-прохання («Хай мене не заллє течія…»).
Поліфонічний (у своїй основі – вільно-імітаційний) розвиток притаманний всьому розвивальному розділу першої частини, яка побудована за бароковою моделлю – формою типу «ядророзгортання», але не в межах однієї теми, а в сполученні двох тем-варіантів. Перша частина завершується повтором – музичним і текстовим – початкових мелодичних оборотів Аgitato зі збереженням
поліфонічної плинності фактури й досягненням неповного tutti в кульмінації, де поліфонічно об‘єднані
варіанти обох тем (тт. 46-47).
Заключний текст – «Обізвися до мене, о Господи…» (баси) інтонується в хорі «нарізно» словами «Господи…» у сопрано, «Обізвися…» у альтів з підключенням вокалізу у тенорів. Розвиток музики не закінчується, а ніби зависає на гармонічній домінанті ре-мінору, даній у вигляді квартсекстакорду, що підкреслює відкритість цієї вільної за формою композиції (свобода форми – один з атрибутів
концертно-хорового стилю).
Очікувана слухачем більш масштабна зміна образного стану відбувається у другій частині
(«Псалом 51» (Давидів)), де оновлюється виконавський склад: з‘являється повна ансамблева група з
чотирьох солістів – сопрано, альта, тенора, баса, як у бароковому інструментальному concerto grosso,
а також у духовних концертах для хору вітчизняних корифеїв жанру. Змінюється і ладовий модус –
з‘являється мажор, який був відсутній в ламентозній першій частині, артикуляційно перетворюється
інтонування (Recitando), у метроритмі спостерігається спочатку поява «досконалого» (за бароковою
4
термінологією) розміру (у речитації), а потім його зміна /4 , що зберігається аж до кінця першої теми
(до т. 14). Хорова фактура набуває рис акордової вертикальності, що відповідає ритмічній синхронності вимови слів тексту.
З т. 15 (авторська ремарка «Помірно») з‘являється ремінісценція другої теми першої частини в
5
тому ж розмірі ( /4), але з підключенням тріольного ритму, що йде від попередньої речитації. Звучить
короткий антифонний діалог групи солістів і хору, після чого повертається рефрен-речитація на текст
«Помилуй мене, Боже...», даний у тенора соло на септиму вище і в іншій тональності (фа-мажор
замість початкового ре-мажору) (т. 21). Продовжуються антифони soli-tutti, які зберігаються до кінця
вірша і переходять у наступні два вірші, що накладаються один на одного – «Мій язик нехай славить
Тебе...» у хору, «Ти жертви не прагнеш...» у солістів (т. 31). Завершується ця частина кодою-резюме
хору, який ставить крапку в покаянному змісті музики, що істотно відрізняє цю частину від попередньої
(«Серцем зламаним і упокореним <...> Бог не погордує», Largo, форте, мі-мажор, поєднаний у вертикалі з вихідним ре-мажором, тт. 35-37).
«Гомілетична» третя частина («Книга проповідника» (Еклезіястова)) спочатку має пейзажний
характер, що випливає зі змісту віршів проповіді Еклезіяста («І сонечко сходить, і сонце заходить <...>
поспішає до місця свого <...>. Віє вітер на південь, і на північ вертається, крутиться, крутиться він та й
іде...»). Цей круговорот показаний засобами хорової інструментовки, ресурсами солюючої групи і хору
з підключенням вокалізів, співу закритим ротом, темпових і динамічних змін у фразуванні, «розбитті»
фраз і окремих слів тексту між партіями. Така картина, що випливає з текстового змісту, зберігається у
фактурі третьої частини аж до епілогу (Recitando, від т. 55), де хор співає закритим ротом, а група
солістів інтонує текст із 69-го псалма першої частини «Концерту».
Третю частину можна назвати хоровою аквареллю, яка відрізняється лаконічністю,
барвистістю і великим ступенем економії засобів хорової виразності. У композиційно-драматургічному
відношенні вона мала б бути, найімовірніше, середньою в циклі, що характерне для «меморіального
прообразу» – середніх розділів оригінальних хорових композицій М. Леонтовича («Льодолом», «Моя
пісня», «Літні тони», «Легенда»). Однак третя частина «Концерту» В. Степурка в циклі виконує
функцію фіналу: по-перше, тут реалізується ідея філософсько-естетичного паралелізму образів природи і людського буття – двоєдиності, створеної з волі Всевишнього; по-друге, ця частина має інтонаційні зв‘язки як з антифонним виконанням другої частини, так і з пісенною лірикою першої, що забезпечує єдність циклу на композиційно-тематичному і фактурному рівнях.
Форма третьої частини, як і попередніх двох, прямо пов‘язана з образністю тексту і не є регламентованою будь-якою композиційною схемою. Цей атрибут концертності для В. Степурка є
провідним у цьому творі, оскільки саме образний зміст музики через підбір віршів визначає форму, а
не навпаки. У третій частині є кілька розділів, що об‘єднуються за фактурними ознаками, а також
(меншою мірою) за тональним співвідношенням. У першому розділі (Con moto, текст «Покоління від-
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ходить, покоління приходить, а земля віковічно стоїть...», мелодичний соль-мажор, що дає м‘яке і «пастельне» забарвлення звучання, тт. 1-7), переважає солююча група, переклики в якій лише у кадансах
підхоплюються хором, що інтонує окремі обороти віршів тексту (тт. 7, 10, 12, 13).
До Largo (від т. 28) у хорі застосовуються виключно вокалізи, на тлі яких солісти проспівують
текст проповіді. У партіях соло використовуються різні типи підголоскової поліфонії, що йде від народнопісенного ансамблево-хорового інтонування, причому у дублюваннях (підголоски-втори) переважає
теситурний унісон хору – кварта (приклад – т. 17-18, де моделюється принцип «штучного багатоголосся» у вигляді дублювання в октаву партій жіночих голосів чоловічими).
У восьмитактному Largo є хоровий коментар до попередньої сольної проповіді («Ця праця тяжка, яку дав Бог для людських синів...»). Цей епізод ґрунтуються на модусі колективної молитви, що
відображено у моноритмі акордових вертикалей і речитативній основі інтонування. З розділу poco
agitato (від т. 36) відновлюється фактурна модель солювання з хоровим вокалізом як акомпанементом, тобто проповідь. Тут використані ті самі прийоми, що і в експозиційній появі такої фактури, зокрема «доспівування» хором віршів тексту при паузуванні в сольних партіях (тт. 42-43, 46-48).
Далі (від т. 49, Larghetto, натуральний мі-мінор, тобто тональна реприза) здійснюється вертикальна перестановка фону та рельєфу у фактурі: вокаліз-акомпанемент переходить до групи солістів,
а речитація-проповідь з інтонуванням тексту – до хору. З Recitando (від т. 56), після заключного кадансу на витриманій на ферматах тоніці мелодичного мі-мажору (текст «Амінь»), починається епілог на
текстовому матеріалі 69-го псалма. У хорі на ланцюговому диханні витримується до самого кінця
акорд тоніки мі-мажору (авторська ремарка colla parte), солісти інтонують текст «покаянної молитви»,
заснованої на речитації, взятої з музичного матеріалу проповіді («Боже, Ти знаєш глупоту мою, а гріхи
мої перед Тобою не сховані...»). У цьому резюме відчувається якась подвійність: це – символ надії на
Божественне прощення, що показано лаконічними засобами хорового письма. Істотний тут і ладовий
модус – м‘яке міксолідійське забарвлення мі-мажору, що відображає в коді-епілозі ліричну камерність,
яка випливає з релігійно-меморіального задуму твору.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше в українській науці виокремлено меморіально-неорелігійну модель українського сучасного хорового концерту, особливості якої презентовано на прикладі твору В. Степурка «Концерт» (пам‘яті Миколи Леонтовича).
Висновки. «Концерт» пам‘яті Миколи Леонтовича) В. Степурка, що є одним із репертуарних
творів в українських хорах (в аналізі «Концерту» за основу взята його інтерпретація камерним хором
«Київ» під керуванням М. Гобдича), відображає одну з магістральних тенденцій в розвитку духовного
хорового концерту, а саме формування меморіально-неорелігійної моделі в українському сучасному
хорового концерті. Внутрішній змістовий модус цієї моделі передбачає стиле-мовну орієнтацію на традиції жанру, які склалися в практиці корифеїв української хорової музики, що робить природним і
звернення В. Степурка до меморіальної тематики. Пов‘язана з нею ідея реквієму в «Концерті» однак
не отримує повного втілення. Хорова фресковість, властива реквієму, представлена, точніше, переломлена В. Степурком крізь призму ліричної камерності, що йде від хорового стилю М. Леонтовича.
Лише тема-епіграф у «Концерті» В. Степурка має риси канонічного реквієму. Одночасно це узагальнений образ України, її музичний символ, який є для композитора вихідним для побудови тематизму та
фактури циклічної композиції, що втілює жанри псалма-молитви й проповіді. Яскравий національний
первень, що йде від М. Леонтовича, робить «Концерт» В. Степурка затребуваним у сучасній хоровій
практиці, де духовно-меморіальна репертуарна спрямованість виступає як одна з найбільш знакових.
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ФЕНОМЕН МИРОСЛАВА СКОРИКА В СВІТЛІ ІДЕЙ ТВОРЧОГО УНІВЕРСАЛІЗМУ
Мета роботи – визначити співвідношення між видами творчої діяльності Мирослава Скорика та специфіку його творчого універсалізму. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні системного аналізу і порівнянні провідних і допоміжних видів творчої діяльності митця в різні періоди його творчої біографії, моделюванні картини системних зв‘язків між ними, визначенні ключових подій його творчої біографії та характерних рис творчої індивідуальності. Наукова новизна полягає у
побудові діяльнісної моделі творчої особистості М. Скорика, що відображає змішано-імпульсивне, мозаїчне виявлення творчих
інтересів митця, визначенні рубіжних моментів його творчого шляху (1963‒64; 1966‒67; 1983; межа 1980‒90-х років), обґрунтуванні провідної ролі композиції, допоміжної ‒ педагогіки та громадської діяльності, фрагментарних проявів ‒ наукової праці та
виконавства. Висновки. В результаті дослідження встановлено, що між різними видами діяльності М. Скорика існують
найтісніші взаємозв‘язки та взаємовпливи, а в моделі творчого універсалізму митця перехід від одного до іншого сегменту
здійснюється плавними перетіканнями-модуляціями. Строкатість цієї конфігурації зумовлюють численні важливі події як
внутрішнього, творчого, так і зовнішнього, життєво-біографічного сценаріїв. Жанрово-стильова палітра творчості митця простягається в широченному діапазоні, охоплюючи численні і найрізноманітніші жанрово-стильові прояви ‒ від фольку до партити, від
джазу до духовних полотен, тоді як його зовнішній, біографічний сценарій реалізується в рамках багатовекторних зв‘язків між
Києвом і Львовом, а також містить численні виходи за межі українського культурного простору.
Ключові слова: творча діяльність; творчий універсалізм; діяльнісна модель творчої особистості; творчий та життєвобіографічний сценарії.
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Феномен Мирослава Скорика в свете идей творческого универсализма
Цель работы ‒ определить соотношение между видами творческой деятельности Мирослава Скорика и специфику
его творческого универсализма. Методология исследования основана на применении системного анализа и сравнении ведущих и вспомогательных видов творческой деятельности художника в разные периоды его творческой биографии, моделировании картины системных связей между ними, определении ключевых событий его творческой биографии и характерных черт
творческой индивидуальности. Научная новизна заключается в построении деятельностной модели личности М. Скорика,
отражающей смешанно-импульсивное, мозаичное выявления творческих интересов художника, определении рубежных моментов его творческого пути (1963‒64; 1966‒67; 1983; конец 1980-х начало 1990-х годов), обосновании ведущей роли композиции,
вспомогательной ‒ педагогики и общественной деятельности, фрагментарных проявлений ‒ научной работы и исполнительства. Выводы. В результате исследования установлено, что между различными видами деятельности М. Скорика существуют
тесные взаимосвязи и взаимовлияния, а в модели творческого универсализма художника переход от одного к другому сегменту
осуществляется плавными перетеканиями-модуляциями. Пестроту этой конфигурации обусловливают многочисленные важные события как внутреннего, творческого, так и внешного, жизненно-биографического сценариев. Жанрово-стилевая палитра
творчества художника простирается в очень широком диапазоне, включая многочисленные и самые разнообразные жанровостилевые проявления ‒ от фолка до партиты, от джаза до духовных полотен. В то же время внешний, биографический сцена-
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рий художника реализуется в рамках его многовекторных связей между Киевом и Львовом, а также содержит многочисленные
выходы за пределы украинского культурного пространства.
Ключевые слова: творческая деятельность; творческий универсализм; деятельностная модель личности; творческий
и жизненно-биографический сценарии.
Komenda Olha, Candidate of Art Criticism (Ph. D.), Docent, Associate Professor at the Department of History, Theory of Arts
and Performance of the Lesya Ukrainka Eastern European National University
Myroslav Skoryk’s Phenomenon in the Light of Ideas of the Creative Universalism
Purpose of Article. The purpose of this work is to determine the correlation between the types of creative activity of Myroslav
Skoryk and the specifics of his creative universalism. Methodology. The research‘s methodology includes systematic analysis and
comparison of the leading and auxiliary types of creative activity of the artist at different periods of his creative biography. The researcher modeled the picture of the system connections between them. He determined the key events of the creative biography and the characteristic features of creative individuality. Scientific Novelty. The scientific novelty of the research is to construct a model of M. Skoryk‘s creative activity. It reflects the impulsive, mosaic revealing the creative interests of the artist. 1963‒64, 1966‒67, 1983, the end of
the 1980s ‒ the beginning of the 1990s are the milestones of his creative path. The model of M. Skoryk‘s creative activity demonstrates
the leading role of the composition, an auxiliary role of pedagogy and social activity, fragmentary manifestations of scientific work and
performances during the creative path of the artist. Conclusions. The findings of the study are as follows: 1) the closest interrelationships and interactions there are between the different activities of M. Skoryk; 2) the transition from one to another segment in the model
of creative universalism of the artist is carried out by smooth fluctuations-modulations; 3) many of the important events of the creative
and biographical scenarios of M. Skoryk formed a motley model of his creative universalism; 4) genre-style palette of creativity of the
artist extends in a wide range ‒ from folk to Baroque genres, from jazz to spiritual compositions, etc.; 5) M. Scoryk‘s biographical scenario is realized in the conditions of multi-vector relations between Kyiv and Lviv and contains numerous exits beyond the boundaries of
Ukrainian cultural space.
Key words: creative activity; creative universalism; activity model of creative personality; creative and life-biographical scenarios.

Актуальність теми дослідження. Серед митців, що репрезентують український духовний доробок сучасності, однією з найяскравіших особистостей є Мирослав Скорик – композитор, музикознавець, педагог, музичний редактор, виконавець, музично-громадський діяч, митець винятково широких
інтересів. І коли композиторська спадщина Мирослава Скорика, що належить до найбільш репертуарної частини сучасної української музики, і як така глибоко осмислена у монографіях та статтях Любові
Кияновської [4‒6], низці дисертацій і наукових статей [1‒3; 7‒12], то інші cфери творчої діяльності митця ще потребують уважного спостереження, дослідження і порівняння.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Творча індивідуальність та композиторська творчість
Мирослава Скорика ґрунтовно досліджені Л. Кияновською, яка обстоює твердження, що «до чого б він
не звертався – до композиції, педагогіки, громадської діяльності, редагування, організації естрадних
ансамблів чи керівництва камерним оркестром – у нього це вдається просто блискуче» [4, 17]. Інтонаційно-жанрові риси творів М. Скорика досліджені в працях Я. Якубяка [10, 121–122], деякі аспекти
різноманітності творчих зацікавлень маестро ‒ у роботах Ю. Щириці [9, 43]. «Малознані сторінки
діяльності М. Скорика – громадського діяча, секретаря Спілки композиторів, науковця і публіциста,
використовуючи архівні матеріали Спілки, науково-публіцистичні праці межі 1960–1970 рр. минулого
століття» розкрито М. Копицею у статті «Мирослав Скорик і Київ епохи шістдесятих. Митець і соціум»
[8, 408]. Кожен із зазначених дослідників спорадично висвітлював питання взаємовпливів між різними
видами діяльності М. Скорика, проте жоден не розглядав цей аспект проблематики творчості митця
цілеспрямовано й системно.
Мета дослідження ‒ визначити співвідношення між видами творчої діяльності митця, і таким
чином окреслити профіль його творчого універсалізму.
Виклад основного матеріалу. Аналізуючи дослідження, присвячені різним проблемам творчості
М. Скорика, спостерігаємо неодноразові зауваження музикознавців про різноманітні взаємозв‘язки між
різними видами діяльності митця. Так, Я. Якубяк писав, що «тяжіння до запозичення, стилістичного
синтезу поєднується в художній натурі Скорика зі схильністю до аналітичного, раціонального, критичного мислення. Остання риса особливо наочно проявилась в науковій, а також педагогічній діяльності
композитора. Музикознавчі і композиторські інтереси митця тісно поєднані між собою. Захоплення мистецтвом С. Прокоф‘єва, наприклад, відобразилося і в ряді творів (переважно юнацьких), і в теоретичній розробці проблем ладової структури музики С. Прокоф‘єва (дипломна робота і кандидатська
дисертація – О.К.). Інтерес до старовинних та класичних жанрів проявився в розшифровках і транскрипціях п‘єс із Львівської лютневої табулатури, в роботі над партесними концертами (реконструкція
втрачених голосів), і – в сфері оригінальної творчості – у вдалій стилізації старовинних придворних
танців в музиці до драми Лесі Українки «Кам‘яний господар», а також – більш віддалено – в частому
звертанні до жанру партити [10, 111]. Інтерес до старовинної музики, в свою чергу, вплинув на самоусвідомлення композитора як «майстра», його «ремісниче», позбавлене романтичної поетизації,
натомість цілком діловито-раціональне ставлення до композиції, яке він прививав своїм учням, і,
відповідно, як можна з цього зрозуміти, і сам сповідував. До речі, на користь раціонального ставлення
до своєї професії говорить і відверте небажання М. Скорика розповідати про «секрети своєї творчості». Це неодноразово зазначає Л. Кияновська на сторінках своєї монографії, особливо в розділі, присвяченому діалогам [4]. Таке ж враження у мене особисто залишилося від останньої із зустрічей з Мирославом Михайловичем, яку він проводив з викладачами і студентами коледжу культури і мистецтв
імені І.Ф.Стравінського, під час його перебування в Луцьку у 2017 році.
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Різновекторність інтонаційно-жанрових джерел композиторської творчості М. Скорика, його
рівноцінна увага як до «високих», так і до «низьких» жанрів у власній композиторській творчості тісно
перегукується, на мій погляд, з його педагогічним лібералізмом, який неодноразово відзначали і його
учні, і колеги, і він сам, і яскравим прикладом якого є наявність серед його випускників, наприклад,
відомої композиторки-пісенниці Лесі Горової, талант якої він не лише не загубив, а навпаки підтримав і
розвинув, створивши належну творчу, професійну та емоційно-психологічну атмосферу навчання в
своєму класі для студентів з різними творчими інтересами і потребами.
Цікаві зауваги щодо взаємовпливів виконавства і композиції у М. Скорика спостерігаємо в тій
частині монографії Л. Кияновської, яка присвячена скрипковій творчості М. Скорика, і де йдеться про
те, що оскільки особливості звучання скрипки Мирослав Михайлович знав не зі слів, а зі свого виконавського досвіду, то добре розумів, які прийоми доцільно використати в оркестровій та скрипковій
творчості [4, 93].
Л. Кияновська також дуже слушно зауважує, що кандидатська дисертація М. Скорика «Ладова
система Сергія Прокоф‘єва», запропонувавши категорію «дванадцятитонова діатоніка», цим самим
пояснила не лише багато явищ європейського неокласицизму, але і ладогармонічних знахідок самого
Скорика. А одна з найбільш привабливих рис індивідуального стилю Прокоф‘єва – здатність перетворювати банальні мелодичні звороти у вишукані (завдяки міковаріантності, зіставлення діатонічних та
хроматичних варіантів тощо) не лише заімпонувала Скорику-музикознавцю, але й інспірувала його
власні композиторські пошуки у тому ж напрямку.
Слід зазначити і те, що громадська діяльність М. Скорика, зокрема, її спрямованість, як і його
композиторська творчість, носить органічно український характер (йдеться про концепції більшості
фестивалів, організованих ним). Багато творчих проектів маестро, зокрема, і один з останніх ‒ концертне турне, присвячене його 80-річчю, «Мирослав Скорик у стилі джаз», на якому він диригує цілою
програмою своїх джазових творів, відображає плюралістичне ставлення митця до високих і низьких
жанрів, притаманне його композиторській творчості, демократичність світогляду, а також гнучке
врахування його композиторських, виконавських та музично-громадських цілей, інтересів та потреб.
Про це свідчить і діапазон виконавської діяльності митця, який розпочав свій шлях художнього керівника з ВІА «Веселі скрипки», а в зрілий період творчості, як художній керівник, активно співпрацює з
камерним оркестром «Академія».
Таким чином, «діяльнісний організатор, блискучий педагог, ерудований теоретик, вдумливий
редактор, крім того, за потребою чи за покликом душі ще й піаніст і диригент – усі ці різноманітні іпостасі мистецької особистості, ‒ за словами Л. Кияновської, ‒ гармонійно уживаються в одній особі. У
своїй взаємодії вони теж залишили помітний слід у творчості, в композиторських відкриттях, неодноразово саме організаторська, педагогічна, виконавська мета, практика музичного життя підказала авторові певні концепції, образи і сфери почуттів, зумовила вибір стильових орієнтирів, жанрів і музичновиразових засобів» [4, 121].
Висновки. Виходячи з наведених спостережень та проаналізувавши основні факти творчої
біографії М. Скорика, приходиться констатувати, що провідною діяльністю митця є композиція, роль
важливих допоміжних виконують педагогіка та громадська діяльність, передусім на тій підставі, що
тривають вони з незмінною інтенсивністю протягом усього творчого шляху композитора. Натомість
наукова праця та виконавство проявляються більш фрагментарно ‒ перша переважно до 1983 року,
тобто обмежується виходом праці «Структура та виражальна природа акордики в музиці ХХ століття»,
а виконавство, якщо не рахувати років навчання в консерваторії та «Веселих скрипок», що у своєму
первісному жанровому та виконавському складі (на чолі зі М. Скориком) проіснували всього три роки
(1963‒1966), у більш-менш інтенсивних і рівномірних його проявах розпочинається з 1990 року, з початку роботи митця з камерним оркестром ЛНМА імені М.В. Лисенка.
При всій складності побудови діяльнісної моделі творчості М.М. Скорика, пов‘язаної із змішаним, імпульсивним виявленням творчих інтересів майстра, у його творчій біографії необхідно відзначити кілька рубіжних моментів. Одним з перших рубежів у цьому відношенні слід вважати 1963‒1964
роки. Саме на цей час припало кілька важливих подій ‒ закінчення аспірантури, початок педагогічної
роботи (у Львівській консерваторії), вступ до Спілки композиторів України, організація «Веселих скрипок» та написання музики до фільму «Тіні забути предків». Саме сукупність цих дуже важливих подій,
що демонструють різновидові устремління молодого музиканта (педагогіка, громадська робота, виконавство та композиція), зумовила не тільки етапність цього періоду діяльності митця, але і набуття
ним на порядок вищого статусу ‒ перехід із ролі блискучого випускника консерваторії до амплуа багатогранної мистецької особистості з іміджем міжнародного рівня.
Другий важливий імпульс (1966‒1967) не забарився. Пов‘язаний він із переїздом до Києва і захистом дисертації. Імовірно, це і підкреслював Я. Якубяк, що саме під впливом наукової роботи виник
стійкий інтерес М. Скорика до редакторської праці, спалахом якої відзначене наступне київське десятиліття. Важливим здобутком цього моменту стає уміння М. Скорика поєднати свою роботу у Києві і
залученістю в низку культурних процесів, що відбуваються у Львові, зокрема, виконанням у його редакціях опер «Купало» А. Вахнянина, «Роксолани» Д. Січинського, «Юнацької симфонії» М. Лисенка,
прем‘єри яких відбулися у Львові, а також роботі в архівах Львівської наукової бібліотеки імені В. Сте-
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фаника, де він відкрив Львівську лютневу табулатуру ХVІ ст. Так, на наш погляд, одним з найважливіших набутків особистості митця цього періоду стало опанування ним феномену «присутності тут і
там одночасно», що засвідчило подальше зростання авторитету митця на всеукраїнському рівні,
утвердження його мистецьких і особистісних позицій в колі найрепрезентативніших представників
української інтелігенції. Цікаво, що, починаючи з середини 1980-х років, з моменту повернення
М.Скорика до Львова (1984, 1987 ‒ остаточно), ця ж діяльнісна конфігурація по-суті збережеться,
набувши дзеркального вигляду. Третім і останнім поки що, на мій погляд, таким рубіжним моментом
стало повернення М. Скорика у Львів, зокрема рубіж 1980‒1990-х років, відзначений яскравим спалахом його музично-громадської діяльності.
Разом з тим, слід відзначити, що вказані рубіжні моменти процесу розвитку творчої особистості
М. Скорика, незважаючи на їх очевидність, виглядають, по-перше, доволі розпливчатими, власне не
стільки точками, скільки радше грубими вузлами чи навіть об‘ємними полями, по-друге, з панорамного
погляду ‒ представляють собою ніяк не найбільш поширену у таких випадках динамічно-векторну прогресію, а скоріше строкату мозаїку, в якій сегменти не є чітко розмежованими, натомість перехід від
одного до іншого здійснюється плавними кольоровими перетіканнями-модуляціями.
Внутрішню строкатість цієї конфігурації зумовлюють численні важливі події як внутрішньо
творчого, так і життєво-біографічного сценаріїв. Так, безперечно, дуже важливу роль відіграє 1983 рік
‒ рік створення віолончельного концерту ‒ одного з найунікальніших і найглибших творів митця, поява
якого готувалася тривалою підготовкою (певним спадом творчої інтенсивності у попередні роки), а завершилася отриманням найвищої мистецької відзнаки ‒ Державної премії України імені Т. Шевченка,
що, на мій погляд, уособлює своєрідність мислення М. Скорика власне київського періоду і виступає
кульмінацією його творчих досягнень того часу. На мій погляд, саме такого змісту твір, його естетика і
поетика, з його гострим емоційно-психологічним, десь навіть екзальтовано-етичним, індивідуалістським пафосом, слабко вписується у координати львівського середовища, для якого більш актуальними
завжди виступали виразно національна характерність, модерно-західна орієнтація пошуків, духовнособорне начало тощо. Водночас, варто відзначити, що так, як жанрово-стильова палітра творчості
митця простягається в широченному діапазоні, охоплюючи численні і найрізноманітніші жанровостильові прояви ‒ від фольку до партити, від джазу до духовних полотен тощо, так і його зовнішньобіографічний сценарій реалізується в рамках багатовекторних зв‘язків між Києвом і Львовом, а також
містить численні виходи за межі українського культурного простору.
Відзначена своєрідність феномену М. Скорика співзвучна тому, за словами Л. Кияновської, перетину «відкритості – закритості», який є одним із прикметних знаків стилю М. Скорика, в творах якого
«маска» дуже часто обертається «антимаскою», а за розкутістю джазової ексцентрики дивовижно
проступають контури барокового ламенто [4, 7]. Головний експерт творчості маестро стверджує: «Я
прийшла до висновку, що вони (діалоги з М. Скориком – О.К.) мають бути розмаїті, до того ж витримані цілком у постмодерному стилі, тобто проходити у різних вимірах і з різних оказій: спеціальні і
принагідні, вихоплені з інтерв‘ю (своїх чи „чужих‖, наданих з дозволу їх авторів) чи телепередач, приурочені до вирішення якоїсь наукової проблеми, фрагменти критичних статей чи дисертацій, чи навіть
реконструкція мимовільного спогаду або рефлексії, які вихопилися у композитора з якоїсь нагоди. Це,
зрештою, цілком відповідає натурі самого Скорика та його творчості – адже він ніколи і ні в чому не
заганяє себе в якісь штивні рамки. У житті композитор тримається цілком природно, і у своїй музиці
ніколи не стає рабом раз і назавжди нав‘язаної структури чи естетичного канону. Коли я запропонувала Мирославу Михайловичу складати наші діалоги як калейдоскоп – як барвисту картину з різнокольорових фрагментів нашого спілкування – він дуже зрадів…» [4, 7]. Власне, такою барвистою картиною
різнокольорових фрагментів-пазлів, що водночас ‒ за принципом взаємодоповнення ‒ міцно складені
в єдине ціле, і уявляється нам панорамне бачення діяльнісної конфігурації творчої особистості митця.
Примітки
1

«Мало хто досягає таких значних успіхів буквально в кожній царині, як це вдається Скорику. Теоретичні праці, педагогічна школа, редакторська робота, організаторські та культурно-просвітницькі здобутки – кожна з цих ланок діяльності, навіть
поза творчістю, зокрема, могла б забезпечити йому належне місце в історії вітчизняної культури, в кожній з них він виступає як
чільна постать. Адже в кожному із розмаїтих напрямків праці Скорик, переважно, виступає „на крок уперед‖» [4, 113–114].
2
Відома співачка і композиторка Леся Горова (навчалася в класі М.М. Скорика у 1989‒1994 роках) пригадує, що Мирослав Михайлович ніколи не був проти того, щоб вона писала те, що любить, ‒ пісні, хоча і всю програму академічного композиторського курсу їй приходилося виконувати без винятків. За її словами, педагог ніколи не нав‘язував студентам своє рішення,
але завжди відзначав, що є добре, а що варто переробити. Зі студентами поводився стримано, не говорив зайвого, тільки по
ділу, хвалив рідко, навчав раціонального ставлення до композиції. Леся пригадує: «Колись я прийшла на урок і нічого не написала. Мирослав Михайлович спитав, чому, я відповіла, що не мала натхнення, а він сказав: „Нікого не цікавить ваше натхнення,
усім потрібен результат, ви працюйте, і натхнення прийде‖. Я запам‘ятала це на все життя». Лібералізм М. Скорика у його ставленні до учнів добре ілюструє історія, яку він розповідав десь близько 2017 року після одного зі своїх концертів у Києві (зі слів
Лесі Горової). Одного разу, займаючись зі студентом, Мирослав Михайлович порадив йому «переписати одне місце». Той
прийшов наступного разу, нічого не виправивши. ‒ Ну я ж вас просив переписати, ви чуєте, що тут не звучить? ‒ Той прийшов
наступного разу, знову все, як було. ‒ Чому ви не переписали? Воно ж не клеїться з попереднім матеріалом. Перепишіть. ‒
Пішов студент, знову прийшов і знову все без змін... ‒ Ну добре, ви мене переконали, ‒ сказав нарешті Мирослав Михайлович
(Інформацію взято у особистому спілкуванні).
3
Не лише у академічних жанрах М. Скорик звертається до синтезу класичної музики і естрадно-джазових інтонацій,
але і в естрадно-джазових творах також. Так, у піснях, написаних для «Веселих скрипок», риси рок-н-ролу, блюзу, регтайму,
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ритм-н-блюзу, твісту та ін. композитор поєднує з особливостями академічної музики – на рівні гармонії, акордики, композиційних
форм, тембрового мислення, повсюдним використанням септакордів, їхніх обернень, альтерацій усіх ступенів ладо-тональності,
побудовою пісні у формі рондо («Аеліта»), ускладненням куплетної форми («Львівський вечір», «Нічне місто»), інструментальним трактуванням хору («Аеліта», «Львівський вечір») тощо [7].
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ПРОЯВИ ЕСТЕТИКИ СКОМОРОСТВА В БАЛЕТНИХ ОБРАЗАХ
Мета дослідження – виявити основні аспекти прояву естетики скомороства в балетних образах. Методологія. Застосування аналітичного, історико-хронологічного, типологічного методів дозволило виявити та проаналізувати в історичній
послідовності балетні вистави, де присутні образи скоморохів, запропонувати типологію образів. Наукова новизна. Вперше
проведено комплексний аналіз основних аспектів прояву естетики скомороства в балетних образах, запропоновано типологію
образів скоморохів у балетах у відповідності до їхньої ролі. Висновки. Культура скоморохів вплинула на художньо-образну
систему балетного театру, де зустрічаємо образи скоморохів та лейтмотивів скомороства у виставах історичної та фольклорної
тематики. Досить умовно, у відповідності до місця та ролі героїв-скоморохів у балетних виставах, можна провести розподіл образів на групи: скоморох як символ протиріччя зовнішньої веселощі та внутрішнього страждання («Петрушка»); скоморохи як
реальна діюча особа, своєрідний атрибут життя XIV–XVІI століть («Іван Грозний»); скоморох як ілюстративна складова, символ
російського побуту («Снігуронька»).
Ключові слова: балет; скоморох; балетний театр; естетика скомороства; балетний образ.
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Проявления эстетики скоморошества в балетных образах
Цель исследования – выявить основные аспекты проявления эстетики скоморошества в балетных образах. Методология. Применение аналитического, историко-хронологического, типологического методов позволило выявить и проанализировать в исторической последовательности балетные спектакли, где присутствуют образы скоморохов, предложить типологию
образов. Научная новизна. Впервые проведен комплексный анализ основных аспектов проявления эстетики скоморошества в
балетных образах, предложена типология образов скоморохов в балетах в соответствии с их ролью. Выводы. Культура скоморохов повлияла на художественно-образную систему балетного театра, где встречаем образы скоморохов и лейтмотивы
скоморошества в спектаклях исторической и фольклорной тематики. Достаточно условно, в соответствии с местом и ролью
героев-скоморохов в балетных спектаклях, можно провести распределение образов на группы: скоморох как символ противоречия внешнего веселья и внутреннего страдания («Петрушка»); скоморохи как реальное действующее лицо, своеобразный
атрибут жизни XIV–XVII веков («Иван Грозный»); скоморох как иллюстративная составляющая, символ русского быта («Снегурочка»).
Ключевые слова: балет; скоморох; балетный театр; эстетика скоморошества; балетный образ.
Lugovenko Tetyana, Candidate of Art History (PhD in art history), Associate Professor of the Department of Choreography of
the Boris Grinchenko Kyiv University
Manifestations of aesthetics of skomorokhs in ballet images
Purpose of Research is to identify the main aspects of the manifestation of the aesthetics of skomorokhs in ballet images.
Methodology. The use of analytical, historical, chronological, typological methods allowed us to identify and analyze in a historical sequence ballet performances, where there are images of skomorokhs, to offer a typology of images. Scientific novelty. For the first time,
a comprehensive analysis of the main aspects of the manifestation of aesthetics of skomorokhs in ballet images was carried out, a typology of images of skomorokhs in ballets was proposed in accordance with their role. Conclusions. The culture of skomorokhs influenced the artistic-figurative system of the ballet theater, where we meet the images of skomorokhs and leitmotifs of skomorokhs in the
performances of historical and folk themes. Rather conditionally, in accordance with the place and role of the hero- skomorokhs in ballet
performances, it is possible to distribute the images into groups: skomorokh as a symbol of the contradiction of external fun and internal
suffering ("Parsley"); skomorokh as a real actor, a peculiar attribute of life of the XIV-XVII centuries (―Ivan the Terrible‖); skomorokh as
an illustrative component, a symbol of Russian life ("Snow Maiden").
Key words: ballet; skomorokh; ballet theater; aesthetics of skomorokh; ballet image.

Актуальність теми дослідження. Хореографічне мистецтво сучасності характеризується тематичним, стилістичним, лексичним розмаїттям. Поряд із традиційними сюжетами, темами, виникають
нові чи майстерно інтерпретовані вже давно відомі. Одним із невичерпних лексичних, стилістичних,
тематичних джерел хореографічного мистецтва протягом багатьох століть залишається культура скоморохів, що справила потужній вплив на становлення професійної виконавської діяльності в багатьох
видах мистецтва – цирковому, театральному, вокальному, хореографічному.
Систему художніх образів балету ХХ століття неможливо уявити без яскравих персонажів,
створених під впливом естетики скоморохів (вистави славетної трупи С. Дягілева «Петрушка» та
«Блазень», образи скоморохів у балетах «Іван Грозний», «Мідний вершник» та ін.), що заслуговують
на окреме дослідження в річищі комплексного відтворення мистецької палітри балетного театру.
Аналіз досліджень і публікацій. Ролі скоморохів у становленні танцювальної культури побіжно
торкалися автори фундаментальних праць А. Бєлкін [2], О. Фамінцин [12]. У контексті виявлення
народних джерел російського професійного танцю діяльність скоморохів розглядала Л. Блок [3]. Досліджуючи проблеми розвитку танцювального мистецтва періоду Київської Русі на території сучасної
України, О. Єльохіна в дисертаційному дослідженні розкриває питання взаємозв‘язків традицій скомороства в Київській Русі та Європі [4]. Шляхам становлення, розвитку та занепаду танцювального мистецтва скоморохів в Україні присвячено публікацію Л. Козинко [5]. Музикознавчі аспекти балетів
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І. Стравінського «Петрушка» та С. Прокофьєва «Казка про блазня, який сімох блазнів пережартував»
(скорочено у балетознавчій літературі виставу прийнято називати «Блазень» (російською «Шут») крізь
призму скомороства розглянуто у дисертації М. Тимофєєвої [11]. Комплексного дослідження,
спеціально присвяченого проявам естетики скомороства в балетних образах, створено не було.
Мета дослідження – виявити основні аспекти прояву естетики скомороства в балетних образах.
Виклад основного матеріалу. Розглядаючи історію розвитку хореографічного мистецтва, можна прослідкувати вплив естетики скомороства на художню систему тих чи інших танцювальних творів.
Найбільшу кількість образів скоморохів та лейтмотивів скомороства зустрічаємо в балетному театрі.
Найяскравішим прикладом продовження традицій скомороства на Русі, на думку Р. Шамеса, є
балет «Петрушка», створений І. Стравінським та поставлений М. Фокіним 1911 року для «Російських
сезонів» С. Дягілева [16]. Картина «Петрушка» виникла спочатку у Стравінського як самостійний твір,
музика припускала контраст між Петрушкою-лицедієм, персонажем-ексцентриком, що епатує публіку, і
Петрушкою-особистістю, втіленням зворушливої беззахисності. «Це одноактний балет, що залишає
враження яскравої стрімкої каруселі, де танцювальні номери злилися воєдино із жанровими сценками… За механічними шарнірними рухами Петрушки весь час живе біль розбитого серця. Лялькові
―пристрасті‖ виплескуються в бунті і протесті проти несправедливості», – зазначає М. Фокін, для якого
«Петрушка» став вершиною балетмейстерської творчості [14, 133].
Петрушка І. Стравінського як герой балетного спектаклю – незвичайний образ для початку
другого десятиліття XX ст. Історично він виступав у виставах суто побутового характеру і був російським типажем за своєю природою. О. Бенуа переосмислив традиційні образи лялькового театру, Петрушка став «уособленням всього, що є в людині натхненного і страждаючого», а головною подією
лялькової п‘єси стала «безнадійність любові ―поета‖ Петрушки» [14, 132]. Забіяка і постійний переможець, Петрушка виявлявся сумним поетом-невдахою. Автори «Петрушки» звернулися до масок, щоб
зруйнувати звичні норми стереотипного спектаклю, протиставити примітивність складності. Світ, що
оточує героя, був представлений відсталим і мертвим, доля людини, вимушеної підкорятися неприйнятним його природі законам, виглядала трагічною.
У березні 2000 року на сцені Харківського театру опери та балету ім. М. Лисенка відбулась
прем‘єра балету «Петрушка» у постановці А. Рубіної. Тут історія кохання і смерті зацькованого, осміяного наївного мрійника-простака Петрушки сприймається не як мелодрама, а тяжіє до притчі про
смертельну небезпеку спроби для індивіда вийти за рамки ролі, нав‘язаної ззовні, жити за велінням
почуттів, без озирання на оточуючих, які вважають, що краще за тебе знають, як тобі слід поводитись
в тій чи іншій ситуації [15]. Петрушка виступає своєрідним архетипом – зображує духовну та страждаючу частину людства.
Деякі паралелі щодо скоморохів можна провести і у балеті «Блазень» («Шут»), що був створений С. Прокоф‘євим та поставлений балетмейстером М. Ларіоновим для «Російського балету»
С. Дягілева 1921 року. Оригінальна назва – «Казка про блазня, що сімох блазнів пережартував» [9, 109]. Образ Блазня – сільського жартівника, за поведінкою дуже нагадує осілих скоморохів.
Кмітливість, крутійство, гострий розум та язик – риси скоморохів, якими наділений Блазень.
Можна провести паралелі між образами російських народних казок, де головним героєм часто
виступає Іван, та скоморохами. Чарівність казки П. Єршова «Коник-Горбоконик» завжди приваблювала композиторів і хореографів. Вперше однойменний балет «Коник-Горбоконик» Цезаря Пуні, де діяли
скоморохи, був поставлений А. Сен-Леоном на сцені Маріїнського театру Санкт-Петербургу в
1864 році. У радянські часи Р. Щедриним був створений однойменний балет за казкою П. Єршова, автори сценарію В. Вайнонен та П. Маляревський, перша постановка на сцені Большого театру здійснена О. Радунським 1969 року [6]. У балеті Р. Щедріна торжествує стихія гумору, скомороства, пустощів.
Балет Р. Щедрина «Коник-Горбоконик» був поставлений на багатьох сценах світу (Ленінградського малого театру, Театру ім. Кірова у Ленінграді, в Театрі ім. Станіславського і НемировичаДанченка в Москві, в балетних театрах Свердловська, Новосибірська, Красноярська тощо [6].
1999 року на сцені Большого театру Москви балетмейстерами М. Андросовим та А. Мессерером створена нова версія «Коника-Горбоконика» з оновленою Р. Щедриним партитурою. Помітною
подією балетного світу стала постановка «Коника-Горбоконика» 2009 року у Маріїнському театрі балетмейстером О. Ратманським. «Хореографія пана Ратманського ідеально відповідає музиці й
оформленню: вона смішлива й прониклива, гротескна й раціональна. Хореографічне оповідання рухається легко й невимушено. У кожного персонажа – свої пластичні характеристики, що запам‘ятовуються», – зазначає О. Федорченко [13], акцентуючи на характері казки, гумористичних мотивах, притаманних скоморохам, що реалізуються в образі Івана.
Балет «Іван Грозний» на музику С. Прокоф‘єва поставлений Ю. Григоровичем у Большому театрі Москви у 1975 році (у 1976 році хореограф переніс його на сцену паризької Опера). Автор вводить
у дію скоморохів як невід‘ємну складову людського життя доби Івана Грозного. У спектаклі створюється психологічно складний образ видатної особистості, що проносить свою ідею через безліч випробувань. Тут присутня і трагічна різня, замаскована під дійства скоморохів, і веселі ігрові моменти зі скоморохами.
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Яскраві образи скоморохів створено у балеті «Снігуронька», поставленому у Дитячому музичному театрі ім. Н.І. Сац 2007 року (музика В. Соколова, балетмейстер-постановник І. Фадєєв). Казка
переносить глядачів у Берендєєво царство, де веселий настрій підсилюється присутністю великої
кількості скоморохів, які піснями й танцями, жартами й примовками розважають народ. Саме скоморохи виявляються тією силою, яка здатна подолати люту холоднечу, приворожити сонечко, щоб воно
виглянуло через хмурі хмари, зігріло землю. О. Антонова акцентує увагу на ролі скоморохів у виставі:
«На сцені – царство безжурного народу берендеїв. У центрі – ідол строгого, але справедливого бога
Перуна з волоссям-блискавками й відразу – тотем із двох половинок Ярили-Сонця, які ніяк не хочуть
з‘єднатися разом і обдарити всіх довгоочікуваним теплом. Як бути, що робити? І отут на допомогу
приходять скоморохи, які, як їм і належить у російських розповідях, зобов‘язані знаходити вихід. І от
він – веселий танець: від нього й душі веселіше, і тілу тепліше. Скоморохи – образ, придуманий для
з‘єднання, скріплення всього дійства… Скоморохи повинні бути не тільки веселими й бешкетними, але
часом гострими і солоними у своїх жартах і баєчках» [1].
19 березня 2007 року у залі Київського муніципального академічного театру опери та балету
для дітей та юнацтва відбулася прем‘єра фольк-балету-містерії «Обранець сонця» О. Шимка у виконанні Українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю «Калина». Лібрето, хореографія та постановка балетмейстера Алли Рубіної. У двох з чотирнадцяти картин введено образи
скоморохів. У картині «Ярмарок перетворень» втілено ярмаркові гуляння скоморохів, під час яких вони
струшують із торбини різні маски, що уособлюють людські пороки, чудернацькі обличчя перетворюють
людей на потвор. У картині «Химерні Маски» скоморохи показують Дівчині обличчя її коханого, але в
ту ж мить перед нею постає чоловік з потворною головою звіра. В грі скоморохи висміюють кохання
Дівчини до Ідола [8]. Таким чином, роль скоморохів у фольк-балеті-містерії «Обранець сонця» скоріше
ілюстративна, ніж дієва, хоча саме образи скоморохів пропонують вирішити проблему перетворення
шляхом одягання масок.
В ансамблі танцю «Російська північ» («Русский север») (м. Череповець) 2014 року відомий
український балетмейстер Георгій Ковтун поставив балет В. Гавриліна «Скоморохи». У п‘ятнадцятьох
картинах балету «герої в блазнівських ковпаках та без них в слові і танці висміюють, по суті, трагічні
віхи російської історії: винищення скоморохів, придушення Грудневого повстання, розстріл царської
сім‘ї та інші. На сцені з‘являються цар і пан, стражники і кати, а також простий народ. Сценки, які вони
розігрують, легко уявити на ярмарковій площі, де виступали правдоруби-скоморохи», – зазначається в
рецензії на виставу [7]. Різко сатиричне грандіозне дійство з масштабними рухливими декораціями,
численними оригінальними сценічними костюмами стало ще одним щаблем у розкритті художньообразного потенціали теми скомороства.
Отже, обираючи образи, що асоціюються у людській свідомості з образами скоморохів, балетмейстери, залежно від творчого задуму, використовують їх для різних цілей: поглиблення філософського звучання вистави, відтворення історичного середовища, де скоморохи виступали невід‘ємним
атрибутом, виконуючи ілюстративну роль тощо.
Наукова новизна. Вперше проведено комплексний аналіз основних аспектів прояву естетики
скомороства в балетних образах, запропоновано типологію образів скоморохів у балетах у
відповідності до їхньої ролі.
Висновки. Культура скоморохів вплинула на художньо-образну систему балетного театру, де
зустрічаємо образи скоморохів та лейтмотивів скомороства у виставах історичної та фольклорної тематики. Досить умовно, у відповідності до місця та ролі героїв-скоморохів у балетних виставах, можна
провести розподіл образів на групи: скоморох як символ протиріччя зовнішніх веселощів та
внутрішнього страждання («Петрушка»); скоморохи як реальна діюча особа, своєрідний атрибут життя
XIV–XVІI століть («Іван Грозний»); скоморох як ілюстративна складова, символ російського побуту
(«Снігуронька»).
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми впливу естетики скоморохів на
сценічний танець. Перспективним напрямом, окрім поглиблення теми ролі в балеті, є дослідження художньо-образних та лексико-семантичних впливів скомороства на народно-сценічний танець.
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ЦАРСЬКІ ВРАТА З ІКОНОСТАСА ЦЕРКВИ ЗІШЕСТЯ СВЯТОГО ДУХА
У СЕЛІ ШКАРІВКА: ІКОНОГРАФІЯ ТА РІЗЬБЛЕННЯ
Мета. У публікації зроблена спроба визначення іконографії, манери різьблення та датування пам‘ятки декоративного
мистецтва з опорядження дерев‘яної церкви Центральної України першої половини XVIII ст. Методологія. У рамках статті основним завданням, на основі мистецтвознавчих досліджень, є введення до наукового обігу пам‘ятки сницарського мистецтва
Царських врат з іконостаса церкви Зішесття Святого Духа у селі Шкарівка Білоцерківського району Київської області. Наукова
новизна. У дослідженні увагу наукової спільноти акцентовано на мистецтвознавчих дослідженнях нововиявленої унікальної
пам‘ятки декоративного мистецтва, що, ймовірно, знаходиться in situ. Праця, пропонована до оприлюднення є частиною результатів дослідження розвитку та видозмін опорядження дерев‘яної церковної архітектури на території Центральної України у
першій половині XVIII ст. Висновки. Відповідно до результатів авторських мистецтвознавчих досліджень іконографічних та
стильових особливостей різьблення Царські врата з іконостаса церкви Зішесття Святого Духа у селі Шкарівка Білоцерківського
району Київської області маємо підстави зарахувати до мистецької спадщини першої половини XVIIІ століття з імовірними
пізнішими доповненнями.
Ключові слова: інтер‘єр дерев‘яної церкви; Царські врата; поєднання мистецтв; опорядження дерев‘яної церкви.
Мазур Виктория Павловна, кандидат искусствоведения, докторант Национальной академии руководящих кадров
культуры и искусств
Царские врата из иконостаса церкви Сошествия Святого Духа в селе Шкаровка: иконография и резьба
Цель. В публикации сделана попытка определить иконографию, манеру резьбы и датировать памятник декоративного искусства из деревянного храма Центральной части Украины первой половины XVIII в. Методология. В рамках статьи ос-
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новным заданием, на основании искусствоведческого анализа, было введение в научный оборот памятника искусства резьбы –
Царських врат из иконостаса церкви Сошествия Святого Духа в селе Шкаровка Белоцерковского района Киевской области.
Научная новизна. В исследовании внимание научного общества сфокусировано на искусствоведческом анализе вновь обнаруженного уникального памятника декоративного искусства, что, вероятно, находится in situ. Работа, предлагаемая к обнародованию – часть результатов исследования развития и видоизменений убранства деревянной церковной архитектуры на территории Центральной Украины в первой половине XVIII в. Выводы. Согласно с искусствоведческим исследованием
иконографических и стилистических особенностей резьбы Царских врата с иконостаса церкви Сошествия Святого Духа в селе
Шкаровка Белоцерковского района Киевской области мы имеем основания для их причисления к художественному наследию
первой половины XVIII века, с возможными позднейшими дополнениями.
Ключевые слова: интерьер деревянной церкви; Царские врата; соединение искусств; убранство деревянной церкви.
Mazur Viktoriya, Ph.D History of Arts, Doctoral student of National Academy Culture and Arts Management
The Holy doors of the iconostasis of the Church of the Holy Spirit’s Descent in the village Shkarivka: iconography
and carving
The purpose of the article. The publication attempts to determine the iconography, the manner of carving and dating of the
decorative art monuments from the wooden church decoration of the Central Ukraine in the first half of the XVIII century. Methodology.
Within the framework of the article and on the basis of the art research studies, the main task is the introduction of the woodcarver art
monument, i.e. the Holy doors from the iconostasis of the Church of the Descent of the Holy Spirit in the village Shkarivka, Bilotserkivskyi district, Kyiv region, into the scientific circulation. Scientific Novelty. In the study, the attention of the scientific community
is focused on the art studies research of the newly discovered unique decorative art monument, which is likely to be in situ. The work
proposed for publication is part of the research results on the development and modification of the decoration of wooden church architecture on the territory of Central Ukraine in the first half of the XVIII century. Conclusions. According to the results of the author's art
studies of iconographic and stylistic features of the carving, the Holy doors of the iconostasis of the Church of the Holy Spirit's Descent
in the village Shkarivka, in Bila Tserkva district, Kyiv region, we have grounds to include them in the artistic heritage of the first half of
the first half of the XVIII century with possible later additions.
Key words: the wooden church; the Holy doors; the combination of arts; the wooden church decoration.

Актуальність дослідження. Поєднання мистецтв в опорядженні дерев‘яних церков є одним з
визначних та унікальних мистецьких явищ. Незважаючи на історичні обставини розвитку держави, на
сьогодні ми маємо унікальні пам‘ятки дерев‘яного зодчества з малодослідженим опорядженням, що
характерне фактично для всієї території Центрального регіону України. Насамперед через те, що, на
превеликий жаль, у зазначеному регіоні збереглося мало взірців дерев‘яного зодчества XVIII ст., і ще
менше зустрічаємо збережених in situ пам‘яток декоративного й образотворчого мистецтва. Привертає увагу той факт, що через їхню нечисленність та раритетність маємо зважати на неможливість зробити висновки узагальнюючого характеру, але завдяки поодиноким напрацюванням можемо зробити
окремі висновки. Таким чином, у процесі дослідження відчуваються труднощі в окресленні тенденцій
розвитку та стильових особливостей творів декоративного мистецтва, що належали до дерев‘яних
храмів сільської місцевості.
Одним з унікальних випадків наявності автентичних мистецьких творів декоративного мистецтва XVIII ст. в опорядженні інтер‘єрів дерев‘яних церков на території Центрального регіону
України є збережені in situ Царські врата з іконостаса церкви Зішесття Святого Духа у селі Шкарівка
Білоцерківського району Київської області. Відповідно, актуальним є питання дослідження доступного
корпусу декоративної різьби, пов‘язаного з внутрішнім простором дерев‘яної церкви, яка є частиною
виняткового та неповторного мистецького спадку православного Надросся (термін за В. Перервою)
[5].
Метою дослідження є спроба визначення іконографії, манери різьблення та датування
пам‘ятки декоративного мистецтва з опорядження дерев‘яної церкви Центральної України першої половини XVIII ст.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До історії церкви Зішестя Святого Духа у селі Шкарівка
Білоцерківського району Київської області зверталися Л. Похилевич [4, 130], автори праці: «Пам‘ятки
містобудування та архітектури Української СРС» та О. Бреяк [1, 582]. Важливим джерелом для дослідження пам‘ятки є праці видатних вчених М. Драгана [2] та М. Гембаровича [3, 126–151]. Для
компілятивного аналізу було долучено теоретичну працю «Царські врата українських іконостасів», що
присвячена пам‘яті Михайла Драгана [8]. Для опису, термінологічного визначення елементів різьблення і, як наслідок, опису та спроби датування пам‘ятки було використано теоретичну базу фундаментальної праці М. Драгана «Українська декоративна різьба XVI–XVIIІ ст.» [2, 90]. Слід також зауважити,
що незважаючи на досить вагомий масив напрацювань з історії, стилістики та іконографії сницарського мистецтва вказане видання залишається одним з неперевершених.
Виклад основного матеріалу. Церква Зішестя Святого Духа зведена у 1750 році (фундамент та
розширення церкви належать до робіт, що були проведені у 1840 році) [6, 411]: «Церква дерев‘яна на
кам‘яному фундаменті п‘ятизрубна з квадратними прибудовами однобанева» [4, 130]. Пам‘ятка належить до дерев‘яної сакральної архітектури XVIII ст. Правобережної України, відносно невисока,
порівняно з пам‘ятками Лівобережної України козацької доби. Стиль бароко в архітектурі дерев‘яного
храму відчувається у характері розташування пам‘ятки в ландшафті. Стіни шальовані дошками, бокові
частини хреста декоровані портиками [4, 130–131]. В експедиції 2018 року було з‘ясовано, що на
сьогодні різьблені елементи інтер‘єру церкви (ригелі) знаходяться під оббивними матеріалами
пізнішого походження й недоступні для дослідження. Відповідно до джерел та візуального обстеження
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інтер‘єру церкви слід відзначити наявність розписів, які датуються ХІХ століттям й мають пізніші втручання та поновлення.
На сьогодні в інтер‘єрі церкви знаходиться новий іконостасний ансамбль. Важливо також констатувати, що збереглися Царські врата з попереднього іконостасного ансамблю церкви, котрі доступні для дослідження. Пам‘ятка має потрійне структурне призначення: декоративне, образотворче та
літургійне, але знаходиться в середині сучасного іконостасного ансамблю й доступна для фотофіксації лише з внутрішнього боку вівтарної частини храму. Громада церкви, на чолі зі священиком,
люб‘язно дозволила фотографування наявних Царських врат, що й стало поштовхом до публікації та
спроби визначення датування мистецького твору. Віднайдена пам‘ятка може доповнити наявний обсяг
артефактів для наукових досліджень декоративного різьблення XVIII століття Центрального регіону
України.
Послідовний мистецтвознавчий аналіз наводить на думку, що на сьогодні ми маємо старовинну пам‘ятку, яку за стильовими особливостями осмілимося віднести до першої половини XVIII
століття, але з наявними пізнішими втручаннями, поновленнями (зважаючи на історію побудови та
реконструкції церкви) й, відповідно, зважимося висловити припущення про автентичність твору мистецтва. Враховуючи матеріали з архівних джерел професора Михайла Селівачова, що є результатом
експедицій, проведених науковцем у 60–70-х роках ХХ століття, з‘ясовано, що в інтер‘єрі церкви у селі
Шкарівка збережені Царські врата з каплиці сусіднього села Хутір. Отже, постає питання походження
пам‘ятки. Слід сказати про певну лакуну, яку ми не можемо заповнити без наявності фотоматеріалів
Царських врат церкви Зішестя Святого Духа у селі Шкарівка до сучасної реконструкції наприкінці ХХ –
початку ХХІ століття. Перед нами стоїть завдання продовжувати пошуки.
Вишуканість мистецької майстерності сницарів православного Надросся втілилася у різьбленні
Царських врат з іконостаса церкви Зішестя Святого Духа у селі Шкарівка Білоцерківського району
Київської області. Стулки Царських врат заповнені ажурним орнаментом стилізованого листя аканта.
Галузки орнаменту переплітаються, утворюючи суцільний килим орнаментики, що виростає з ідентичних роздвоєних листочків-завитків. Різьблення на завершенні Царських врат відкрите – без орнаментальних обрамлень. Значну роль відіграють окремі паростки, закручені в S-подібний візерунок. Орнамент вільний, насичений, завдяки чому обидві стулки утворюють симетричну цілісність орнаментації.
Центральна вісь Царських врат розділена вертикальною ажурною колонкою з акантовим орнаментом
й завершується митрою. Колонка посередині лише підкреслює поділ врат навпіл, акантовий орнамент
якої звивистою формою охоплює всю поверхню центральної частини Царських врат, даючи можливість центральній вісі «сховатися» в оточенні стулок. Декоративні елементи заповнюють усю площину Царських врат, лягаючи єдиним орнаментом на своєрідний щит-підкладку, ймовірно автентичну,
зважаючи на відповідні взірці сницарського мистецтва з музейних колекцій України. Різьблений візерунок лініями переплетінь охоплює медальйони Царських врат із зображеннями сцени «Благовіщення» та «Євангелістів».
Дослідження живопису медальйонів ускладнюється нерівномірністю збереження фарбового
шару. При здійснених нами фізико-оптичних дослідженнях були виявлені наявні пізніші втручання та
поновлення. Стан живопису медальйонів не дає можливості окреслити іконографічні та стильові особливості пам‘ятки у частині живопису. Таким чином, дослідження особливостей живопису пам‘ятки залишилось відкритим і актуальним.
Основні елементи Царських врат витримані у стилі бароко; вони доповнені елементами, котрі
нагадують лаврові вінки. Медальйони в окремих овальних рамах із «замками» у верхній і нижній частинах. Стилізовані рами замикають усі зображення. Масивність рам медальйонів акцентована завдяки активним лініям кутастого різьблення й мотиву, що нагадує лавровий вінок, який «дисонує» з основною стилістикою мистецького твору, вказуючи на пізніші доповненням у різьбленні Царських врат.
Слід також зауважити, що подібний мотив (схожість до лаврового вінка) спостерігаємо у творах
різьбярського мистецтва упродовж трьох століть. Основними пам‘ятками є: Царські врата невідомого
походження першої половини XVII ст.; Царські врата середини XVII ст. (м. Рудки, Львівщина); Царські
врата середини XVII ст. (м. Дрогобич, Львівщина) [8, іл. 38; 43; 56]. Таку ж деталь спостерігаємо в обрамленні центрального медальйона «Розп‘яття» на іконі, що означена в архівних матеріалах
С. Таранушенка як ікона з Лебедина (1732) [7, 91], а також в медальйонах стулки Царських врат з
церкви Святого Духа у Львові (1784) [8, іл. 172]. Мотив, схожий на лаврові вінки спостерігаємо як у
Царських вратах початку ХІХ століття – походження невідоме, так і в Царських вратах середини
ХІХ століття з села Романів, Львівщина) [8, іл. 203; 204]. А в найпізніших взірцях різьблення елементів
органічно поєднане з стилізованими до рокайлю галузками акантового листя, що характерне для стилю рококо [8, 33]. Ми лише фрагментарно окреслили наявність мотиву, схожого на лаврові вінки у
різьбленнях Царських врат в українському сакральному мистецтві.
Окремих міркувань заслуговує стан збереженості пам‘ятки. Громада церкви перебудувала
церкву наприкінці ХХ – початку ХХІ століття. Але Царські врата збережені до нашого часу. Слід сказати, що стан збереженості пам‘ятки задовільний (окрім, як вже зазначалося, живописних основ медальйонів).
На наш погляд, головними сьогоднішніми завданнями для наукової
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спільноти є:
● популяризація через засоби масової інформації мистецької культурної спадщини Білоцерківського району Київської області;
● проведення наукових рад, конференцій, семінарів основною темою яких стане проблема
збереження пам‘яток дерев‘яного церковного будівництва на теренах України;
● надання фахової допомоги громаді церкви та священикові у проведенні реставраційних
робіт;
● каталогізація та оприлюднення збережених документів, архівних світлин;
● підтримка з боку державних органів влади у збереженні та реставрації дерев‘яної культурної спадщини України, зважаючи на зарубіжний досвід у сфері збереження культурної спадщини.
Відповідно до іконографічних та стильових особливостей різьблення Царські врата з іконостаса церкви Зішестя Святого Духа у селі Шкарівка Білоцерківського району Київської області можемо
визначити як пам‘ятку першої половини XVIIІ століття. Зразок досить цікавий, бо за манерою різьблення їх можна б датувати першою половиною XVIIІ століття. Таким чином, опорядження церкви
Зішестя Святого Духа є унікальним; до того ж на вказаній території збереглися досить мало пам‘яток
народного дерев‘яного церковного зодчества зі збереженими фрагментами, іконостасними ансамблями.
У межах статті основним завданням було введення до наукового обігу пам‘ятки сницарського
мистецтва – Царських врат з іконостаса церкви Зішестя Святого Духа у селі Шкарівка Білоцерківського
району Київської області.
Висновки. У публікації зроблена спроба визначення іконографії, манери різьблення та датування пам‘ятки декоративного мистецтва з опорядження дерев‘яної церкви Центральної України першої половини XVIII ст. Однак, складність виникає при визначенні дати створення різьблення навколо
медальйонів євангелістів та сцени Благовіщення. Вони нагадують листя лавра, більш характерне для
класицизму. Натомість інша орнаментика вирішена завдяки стилізованому аканту. На жаль, для остаточного твердження нам не вистачає архівних матеріалів про час створення даного іконостасного ансамблю та можливості доступу до ймовірних залишків іконостасного ансамблю у середині церкви.
Впевнено сказати про датування досить важко, але припущення про XVIIІ століття може бути
найбільш прийнятним
На сьогодні залишається відкритим питання щодо походження Царських врат з іконостаса
церкви Зішестя Святого Духа у селі Шкарівка. Віднайдена пам‘ятка сницарського мистецтва може доповнити наявний обсяг артефактів для наукових досліджень декоративного різьблення першої половини XVIII століття. Роботу з вивчення та визначення іконографічних та стильових особливостей
пам‘ятки декоративного мистецтва в опорядженні дерев‘яної церкви Центрального регіону України
далеко не завершено.
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ТВОРЧА СПАДЩИНА УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ
КІНЦЯ ХІХ–ПОЧАТКУ XX СТ.: ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКИЙ АСПЕКТ
Мета статті – дослідити художньо-виховний потенціал творчого доробку українських композиторів кінця XIX ‒ початку
XX століття Д. Січинського, Л. Ревуцького, Я. Барнича, П. Сениці. Методологія дослідження передбачає застосування історико-хронологічного, біографічного підходів, а також таких методів дослідження, як аналітичний, компаративний, мистецтвознавчий, що дозволило з‘ясувати характерних ознаки вокальної спадщини вище поіменованих композиторів (опора на фольклорну
основу, глибина і гуманістична спрямованість художнього змісту, образна єдність поетичного і музичного висловлювання); відтворити та зіставити основні музичні образи та проаналізувати їх образно-емоційне розгортання. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше з‘ясовано сутність художньо-виховного потенціалу вокальної спадщини українських композиторів кінця
XIX – початку XX ст. шляхом структурування жанрово-стильової палітри композиторів та виокремленні мелодичних нюансів,
поліфонічної виразності, ладотонального вирішення та дотримання законів єдності поетичної і музичної архітектоніки. Висновки. Вокальна спадщина українських композиторів кінця XIX – початку XX століття містить великий художньо-виховний потенціал, який ґрунтується на таких характерних ознаках, як: глибина і гуманістична спрямованість художнього змісту, прагнення глибоко та правдиво відтворити в музиці літературний текст, образна єдність поетичного і музичного висловлювання; відтворення
національного мислення у створенні гармонії, опора на фольклорну основу; відтворення барвистої гами почуттів, емоційних
станів людини, їх контрастне зіставлення.
Ключові слова: творча спадщина; українські композитори; вокально-виконавський аспект; художньо-виховний потенціал.
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Творческое наследие украинских композиторов конца XIX ‒ начала XX ст.: вокально-исполнительский аспект
Цель статьи - исследовать художественно-воспитательный потенциал творчества украинских композиторов конца
XIX - начала XX века Д. Сичинского, Л. Ревуцкого, Я. Барнича, П. Сеницы. Методология исследования предполагает применение историко-хронологического, биографического подходов, а также таких методов исследования, как аналитический, компаративный, искусствоведческий, что позволило выяснить характерные признаки вокального наследия выше поименованных
композиторов (опора на фольклорную основу, глубина и гуманистическая направленность художественного содержания, образное единство поэтического и музыкального высказывания), воспроизвести и сопоставить основные музыкальные образы и
проанализировать их образно-эмоциональное развертывания. Научная новизна работы заключается в том, что впервые выяснено сущность художественно-воспитательного потенциала вокального наследия украинских композиторов конца XIX - начала XX вв. путем структурирования жанрово-стилевой палитры композиторов и выделении мелодических нюансов, полифонической выразительности, ладотональных решений и соблюдение законов единства поэтической и музыкальной архитектоники.
Выводы. Вокальное наследие украинских композиторов конца XIX - начала XX века содержит большой художественновоспитательный потенциал, основанный на таких характерных признаках, как: глубина и гуманистическая направленность художественного содержания, стремление глубоко и правдиво воссоздать в музыке литературный текст, образное единство поэтического и музыкального высказывания; воспроизводства национального мышления в создании гармонии, опора на фольклорную основу; воспроизведения красочной гаммы чувств, эмоциональных состояний человека, их контрастное сопоставление.
Ключевые слова: творческое наследие; украинские композиторы; вокально-исполнительский аспект; художественновоспитательный потенциал.
Merezhko Yulia, Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the Department of Academic and Pop Vocal Institute of Arts
Borys Grinchenko Kyiv University; Petrykova Oksana, Honored Worker of Arts of Ukraine, Associate Professor of Academic and Pop
Vocal Department Institute of Arts Borys Grinchenko Kyiv University
The artistic heritage of Ukrainian composers of the late XIX -early XX century: vocal and performance aspect
The purpose of the article is to explore the artistic and educational potential of the work of Ukrainian composers of the late
XIX - early XX century D. Sichinsky, L. Revutsky, J. Barnic, P. Senitsy. The research methodology involves the use of historical,
chronological, biographical approaches, as well as such research methods as analytical, comparative, art criticism, which made it possible to clarify the characteristic features of the vocal heritage of the above-named composers (reliance on the folklore basis, artistic content, the poetic and musical utterance), reproduce and juxtapose the main musical images and analyze their image o-emotional deployment. The scientific novelty of the work lies in the fact that for the first time the essence of the artistic and educational potential of
the vocal heritage of Ukrainian composers of the late XIX - early XX centuries has been clarified. by structuring the genre-style palette of
composers and highlighting the melodic nuances, polyphonic expressiveness, palm-tonal decisions and compliance with the laws of the
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unity of poetic and musical architectonics. Conclusions. The vocal heritage of Ukrainian composers of the late XIX - early XX century
contains a great artistic and educational potential based on such characteristic features as: the depth and humanistic focus of the artistic
content, the desire to deeply and truly recreate the literary text in music, the figurative unity of poetic and musical utterance; reproduction of national thinking in the creation of harmony, reliance on the folk basis; reproduction of the colorful range of feelings, emotional
states of a person, their contrasting comparison.
Keywords: creative heritage; Ukrainian composers; vocal performance aspect; artistic and educational potential.

Актуальність теми дослідження зумовлена збереженням духовності української нації, що потребує підготовки нової генерації музикантів ХХІ століття, спроможних до глибокого пізнання і художнього спілкування з музичним мистецтвом не тільки зарубіжного «ґатунку», але й з мистецтвом, що
несе у собі зерно національного характеру. Вокальна спадщина українських композиторів кінця XIX –
початку XX століття відіграє домінуючу роль у становленні майбутнього вокаліста як професійного виконавця. Тому що, з одного боку, базуються на інтонаціях знайомих з дитинства пісень, а з іншого, несе у собі новаторські риси сучасної музичної мови, нашарування західноєвропейської культури, що, в
свою чергу, дозволяє особистості удосконалювати власну виконавську майстерність та швидко розвиватися у професійному напрямку не відходячи від національних традицій.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблема вивчення творчого, зокрема вокального доробку
українських композиторів кінця XIX ‒ початку XX століття привертала увагу багатьох науковців як минулого, так і сучасності (А. І. Іваницький, Г. А. Скрипник, О. Я. Шреєр-Ткаченко та ін.). Однак, поза увагою науковців залишилося питання щодо художньо-виховного потенціалу української вокальної спадщини таких композиторів як: Д. Січинського, Л. Ревуцького, Я. Барична, П. Сениці.
Таким чином, мета дослідження – висвітлення творчого доробку українських композиторів
кінця XIX ‒ початку XX століття та визначення його художньо-виховного потенціалу для сучасних виконавців.
Виклад основного матеріалу. Період кінця ХІХ – початку ХХ століття ознаменований виходом
на світову арену багатьох національних шкіл, серед яких була і українська композиторська школа.
Творча спадщина таких видатних українських композиторів як М. Лисенка, П. Сокальського, С. ГулакаАртемовського, Я. Барнича, С. Людкевича та інших є вагомим пластом національної культури минулого, на основі якої виховувались покоління майбутніх українських педагогів. Ця спадщина і в наш час
відіграє значну роль у музичній культурі нашої держави, адже допомагає зрозуміти всю складність художньо-образного та емоційного змісту національних творів, почути різнобарвність палітри музичної
мови, осягнути непрості музичні форми та відчути складні почуття світосприймання українських композиторів минулого.
Велику увагу у власній творчості українські композитори приділяли українській народній пісні. З
60-х років ХІХ століття інтерес до народної пісні почав зростати. Видатні вчені – фольклористи, зокрема такі як М. Леонтович, Л. Ревуцький, Д. Січинський, брали активну участь у збиранні народного
фольклору, художній обробці народних пісень, її специфічних можливостей. Як справедливо зауважує
сучасна дослідниця-культуролог С. Садовенко, «людина завжди прагнула до створення оптимальної
системи передання досвіду – життєвого та естетичного – від старшого покоління до молодшого. До
такої системи можна віднести національні традиції, мову, сакральне мистецтво, фольклор – ті традиційні механізми культурної трансляції та кодування, які побутують в усній формі, живуть у пам‘яті
народу, передаються від покоління до покоління, крізь призму яких реалізуються духовні й художні
цінності вітчизняного етносу, формується соціально-культурна ідентичність, зберігається код нації» [7,
68]. «Високий мистецький рівень, невичерпна енергія, завзяття, емоційна насиченість вітчизняного
фольклору, розмаїття пісень яскраво відбивають світогляд, естетичні уподобання, саму психологію
українського народу. Це самобутнє явище посідає визначне місце не тільки в національній, а й у європейській та загалом світовій культурі», – підкреслює дослідниця [8, 53]. Більшість українських композиторів, розуміючи це, не тільки вивчали національний фольклор, а й робили його художньо-змістовним
«ядром» музичної тканини своїх творів.
Саме пісенність – конкретний жанр з її образами, сюжетними лініями та метафорами увійшла в
професійне українське мистецтво як елемент мислення і вплинула на безпосереднє сприйняття європейських стилів та напрямків у національному контексті та забезпечила входження у романтичний
західний світогляд.
На початку 60-х років ХІХ століття відбувається формування ідейно-естетичних поглядів всіх
національних шкіл. Саме в цей період в передовій художньо-критичній думці виробляється погляд на
мистецтво як на засіб суспільного розвитку та виховання, поєднуючи композиторський талант і педагогічну майстерність.
Досить відомим представником дореволюційної музичної культури Галичини є Д. В. Січинський
(1865-1909). «Він був першим композитором, який наважився стати на важкий шлях музикантапрофесіонала і цим проклав шлях подальшому зростанню професіональної музики, яка потім так
блискуче розвинулася у творчості С. П. Людкевича й молодшого покоління композиторів Західної
України» [3, 451].
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Творча спадщина Д. Січинського досить різножанрова, але більшість творів – вокальні. Тож
маємо два збірника народних пісень, одну «В'язанку», понад двадцять романсів, хорових творів, одну
оперу, дві кантати, музику для театру.
Розглядаючи художньо-виховний потенціал творчого доробку Д. Січинського, слід підкреслити,
що вокальні твори цього композитора реалістично передають актуальні соціальні теми того часу.
«Найсильнішою сторінкою мистецької спадщини Січинського залишилися солоспіви, в котрих він виявився справжнім майстром драматичного монологу, створив неповторний драматичний почерк, позначений глибоким внутрішнім неспокоєм, експресивністю» [1, 41]. Вокальна лірика Д. Січинського романтично піднесена, схвильована, а іноді сягає глибокого драматизму, примушує байдужих,
задоволених усім людей минулого часу, відчути справжню безнадійність життя у «неволі».
Д. Січинського – композитора-лірика, з впевненістю можна вважати ще й композиторомноватором, композитором-експресіоністом, що підтверджується драматично-схвильованою лірикою
його романсів. У своїх солоспівах він звертається до тем-конфліктів, піднімаючи загальнозначущі для
кожної особистості питання. Як і М. Лисенко Д. Січинський дотримувався думки щодо боротьби за демократичний устрій суспільства та за розвиток національного музичного мистецтва. Композитор вважав необхідною сприятливою умовою успішного функціонування української професійної музики її
тісний та безпосередній зв'язок з народною творчістю, яка стала основою багатьох вокальних творів.
Так, опора на народнопісенну творчість та демократичні традиції передової української музичної культури визначає реалістичну спрямованість творчості Січинського. Порівнюючи Січинського з його попередниками, слід наголосити на його вмінні значно глибше та тонше передати художньо-образний зміст
літературного тексту.
Вірші таких поетів-демократів як Т. Шевченко, Леся Українка, І. Франко знайшли своє відображення у музиці композитора. Хист до поезії трагічного змісту був зумовлений важким особистим життям самого Дениса Січинського, що було «своєрідною формою протесту проти соціальної нерівності»
[2, 453]. Так композитор наголошував на своїй самотності – романтичний статус, який він проніс через
усе своє життя.
Солоспіви драматичного митця побудовані таким чином, що мелодична лінія кожного романсу
втілювала окремі смислові інтонації літературного тексту. Січинський майстерно вмів втілювати як
співучу кантилену, так і мелодичні, близькі до мови речитативи. Він прагнув до втілення художньообразного змісту твору не шляхом деталізації у передачі тексту, а прагненням до узагальненого розкриття основної мети вокального твору. Велику увагу у реалізації основної ідеї твору композитор приділяв підбору відповідного до змісту типу мелодики. Переосмислення ладово-інтонаційних особливостей народнопісенних зразків, тяжіння до переважно міської романсової пісні, а іноді і до циганського
романсу, м‘який ліризм, а подекуди і сентименталізм, хвилюючі поривання та патетичні піднесення,
болісний надрив та безнадійний трагізм – своєрідні ознаки вокальної творчості Січинського, які характеризують широкопланову індивідуальність композитора.
Окремої уваги заслуговують пісні митця, котрі видані окремим альбомом. Це «Дума про
Нечая» на народні слова, «Як почуєш вночі» на слова І. Франка та романси «Скільки дум тут переснилось», «І не питай мене», «Фінал» на слова різних поетів та інші твори.
Знайомлячись з творчим доробком цього композитора, слід зосередити увагу на таких його
романсах, як «Бабине літо», піснях «У гаю, гаю» на сл. Т.Шевченка, «Не співай мені» (сл. Лесі
Українки), «Із сліз моїх» (сл. Г. Гейне). Саме ці вокальні твори чарують своєю неповторною мелодією,
своєрідністю, щирістю та глибиною емоційних настроїв. Твори цього митця, безумовно, глибоко
змістовні, високохудожні, що дозволяє говорити про їх великий творчо-виховний потенціал, та є досить реалістичним музичним матеріалом, на базі якого можна формувати об‘єктивні погляди майбутніх музикантів на події кінця XIX – початку XX століття та їх художній світогляд.
Л. М. Ревуцький (1889 – 1977) – український композитор, педагог, громадський діяч, який,
працюючи більше у великих музичних формах, писав оригінальні вокальні твори, серед яких відзначається кантата «Хустина» та обробки народних пісень для голосу з фортепіано, в яких особливо
цікаві фортепіанні партії трактовані наскрізь самостійно (окремі збірники «Галицькі пісні», «Сонечко»,
«Козацькі та історичні пісні»).
Л. Ревуцький збагатив українську музику власними індивідуальними стилістичними знахідками.
Музичним творам Ревуцького притаманна оригінальність музичної мови, оздоблена цікавими технічними прийомами.
Композиторський стиль Л. Ревуцького сформувався на основі глибокого й всебічного пізнання
традицій сучасної професійної музики та національного народного мелосу. У його вокальних шедеврах виразна мелодика поєднується з напружено складною гармонією. Творам митця притаманна життєрадісність, ліризм, стриманість, широта і багатство емоцій.
Його творчість увійшла до «золотого фонду» української класики. Значний внесок Л. Ревуцький
зробив для розвитку жанру обробки народних пісень. У його творчій спадщині близько 120 оригінальних обробок, серед них збірка українських народних пісень для дітей «Сонечко» (1925), пісні «Із-за гір
та з-за високих» ( на слова М. Рильського), «Червона ружа», «Їхав козак» (1928), «Та ой крикнули журавлі», «Чуєш, брате мій» (1959).
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Разом з Б. Лятошинським Л. Ревуцький вважається найвидатнішим діячем української музичної культури своєї епохи, який працював під впливом тенденцій і напрямків на зламі XIX – XX століть:
імпресіонізму і символізму, постромантизму, неокласицизму, сецесії (модернізму) та інших.
Знайомство з вокальною спадщиною композитора розкриє перед слухачами стилістичні особливості його творчості, елементи музичної виразності, які допомогли Ревуцькому у створенні власних
творів. Однією з найпомітніших постатей української музичної культури першої половини XX сторіччя є
Станіслав Людкевич, який репрезентує інший тип митця, етично-філософського та художньоестетичного спрямування вокальної творчості.
Особистої уваги заслуговує творча спадщина Я. В. Барнича (1896-1967) – українського композитора, диригента, педагога, скрипаля, громадського діяча, життєвий та творчий шлях якого охопив
останні роки XIX – першу половину XX століття. Також композитор приділяв велику увагу такому новому жанру в музичному мистецтві, як пісня-танго. Пісні-танго Барнича («Ой, соловію», «Хлопче мій,
хлопче», «Гуцулка Ксеня»), розраховані на різний вік слухачів і можуть виконуватися навіть співакамипочатківцями завдяки своїй виразній, співучій, нескладній для виконання мелодії, підтримуючому,
акордовому супроводу.
Композитор активно працював і у галузі української оперети, яка у свій час була вилучена взагалі з нашої культури. У нашу музику композитор увійшов як основоположник модерної української
оперети. «Дівча з Маслосоюзу» (1933), «Шаріка» (1934), «Пригода в Черчі» (1936), «Гуцулка Ксеня»
(1938) – оперети, яким притаманний національно-демократичний характер. Прослуховування фрагментів зазначених оперет композитора, на нашу думку, сприятиме збільшенню уявлення майбутніх
музикантів про мистецький доробок Я. Барнича, а також збагатить їх національні морально-світоглядні
позиції.
Учень та продовжувач традицій В. Барвінського, Я. Барнич працював у руслі постромантичних
тенденцій, під впливом імпресіонізму. Становлення стилю композитора відбувалося під впливом естетичних тенденцій тогочасної галицької культури та впливів західноєвропейських композиторських шкіл.
Як і Барвінський, він тяжів до «полістилістичної» багатозначності фольклорного тематизму, щo відчувається в контексті різних стилів минулих століть. При більш детальному вивченні творчого доробку Я.
Барнича можна говорити про його новаторські досягнення у створенні вокальних шедеврів, про його
сучасний погляд на світ українського музичного мистецтва, про його новітній підхід до написання
творів. Приділяючи більше уваги таким «демократичним» жанрам як пісня-танго та оперета, які мали
змогу охоплювати маси людей, Я. Барнич намагався ще з більшим ентузіазмом надати їм виразно
національного характеру, стилю. Саме такий підхід до композиторського начала може зацікавити
старшокласників, надихнути на ознайомлення із вокальними творами цього композитора. Незважаючи
на те, що музичні твори Я. Барнича як і його співвітчизників, нищились у міжвоєнні роки, все ж таки
вони пережили часи лихоліть і залишилися «живими» і до нашого часу. Творчу спадщину Я. Барнича
необхідно знати як одну з сторінок національної музичної культури і надавати знання про композиторський доробок цього митця бажано ще у шкільні роки.
У перше десятиліття XX століття розпочав свою творчу діяльність П. І. Сениця (1879 – 1960) –
композитор, педагог, фольклорист. В українській музиці XX століття твори П. Сениці мали також новаторське значення, як і твори Я. Барнича. Музична спадщина композитора досить масштабна.
П. Сениця – автор опер («Життя — це сон», «Наймичка»), хорів, солоспівів, обробок народних пісень.
Музику до власних вокальних творів Павло Сениця писав на слова метрів української поезії –
Т. Шевченко, М. Рильського, П. Тичини, М. Філянського, О. Олеся. Здебільше композитор при написанні вокальних творів звертався до текстів сучасних українських поетів: О. Коваленка, М. Філянського, О. Олеся, О. Пеприцького, А. Грановського.
Значним його досягненням було написання двох серій солоспівів на тексти з «Кобзаря»
Т.Шевченка. До першої серії увійшли романси: «І широкою долиною», «Якби мені черевички», «Огні
горять», «Тече вода в синє море», «Минули літа молодії». До другої серії його вокальних творів
увійшли романси «Нащо мені врода», «Чого мені тяжко», «Вітер в гаї нагинає лозу і тополю», «Було
колись в Україні». Романсова лірика композитора сповнена філософсько-споглядальної та філософсько-оповідальної лірики. Це можна простежити у його солоспівах, які були написані на слова Т. Шевченка. «Чого мені тяжко», «Минулі літа молодії», «Якби мені черевички» та інші романси передають
власні враження та почуття композитора від почутих віршів видатного поета. Музично-поетична тематика романсів, тісний зв'язок між музикою і словом, мелодична наспівність у поєднанні з декламаційними інтонаціями характеризують індивідуальний стиль Сениці.
Петра Сеницю можна вважати прихильником таких художніх напрямів мистецтва як романтизм, неокласицизм, імпресіонізм. Стиль модерну («нового мистецтва», «молодого стилю») – сучасного підходу до інтерпретації поезії українських класиків – спостерігається у його прагненні до нового
відтворення художньо-образного змісту творів завдяки новим, удосконаленим прийомам розвитку мелодії та іншим, не менш важливим засобам виразності.
Музичний матеріал романсів П. І. Сениці має певні характерні ознаки, до яких віднесемо: музично-поетична, лірична тематика романсів, тісний зв‘язок між словом і музикою, домінування у мелодиці впливів побутової ліричної пісні, вокальна партія інтонаційно близька до народних українських
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пісень, особливо ритмічною змінністю та каденційними розспівами, поєднання пісенної наспівності з
декламаційною виразністю, привалювання в супроводі елементів ілюстративності (імітація гри народних інструментів на фортепіано, завдяки вдалому використанню регістрово-тембрових барв), скупий
супровід, зведення його до фонового елементу, деталізація вокальної партії. Звертаючи увагу на
відповідні характерні ознаки, майбутні музиканти зможуть правильно, цілісно передати художньообразний зміст вокального твору даного композитора.
Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше з‘ясовано сутність художньовиховного потенціалу вокальної спадщини українських композиторів (кінця XIX – початку XX ст.), таких
як: Д. Січинського, Л. Ревуцького, Я. Барнича, П. Сениці.
Підсумовуючи вищевикладений матеріал слід зазначити, що вокальна спадщина українських
композиторів кінця XIX – початку XX століття містить великий художньо-виховний потенціал, який
ґрунтується на таких характерних ознаках, як: глибина і гуманістична спрямованість художнього
змісту, прагнення глибоко та правдиво відтворити в музиці літературний текст, образна єдність поетичного і музичного висловлювання; відтворення національного мислення у створенні гармонії, опора
на фольклорну основу; відтворення барвистої гами почуттів, емоційних станів людини, їх контрастне
зіставлення; тонка психологізація музичних образів, виразне їх образно-емоційне розгортання; розмаїття жанрово-стильової палітри; естетична довершеність музичної мови (поліфонічна виразність,
тонкість мелодичних нюансів, різнобарв‘я ладотонального вирішення, дотримання законів єдності
поетичної і музичної архітектоніки, драматургічна цілісність, гармонійна рівновага цілого і деталей
тощо).
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PECULIARITIES OF A TONAL PLAN OF THE POLYPHONIC CYCLE
“36 FUGUES FOR PIANO” BY ANTONIN REICHA
The purpose of the article is to consider and analyze interaction of tonalities in three volumes of the piano polyphonic cycle
of Antonin-Josef Reicha (1770-1836) ―36 fugues for piano‖ and to make a conclusion about peculiarity of a unique tonal plan as well as
to show the prospectivity of projection of this cycle for the works of the subsequent composers of this genre. The methodology of the
article - methods of historical and cultural, theoretical and genre-style analysis have been applied, which made it possible to highlight
peculiarity and uniqueness of atonal polyphonic thinking, creative individuality of Antonin-Josef Reicha in the context of the further research of the development of polyphonic works of the composers of the XX century. The scientific novelty lies in the fact that for the
first time a polyphonic creative system of Reicha is revealed. It is filled with fundamental originality originating from a composer‘s classical and romantic style. By an analysis of the polyphonic piano cycle ―36 fugues,‖ we can state that Reicha anticipates polyphonic thinking of many subsequent composers. A creative style of the composer hasn‘t been studied in contemporary musicology. For the first
time, a tonal plan of a three-volume piano polyphonic cycle of the Classicism epoch of ―36 fugues for piano‖ (1805) by A. Reicha is analyzed. Moreover, his personality in domestic musicology was revealed only in our articles. Conclusions. Tonal thinking in the polyphonic cycle of Antonin-Josef Reicha looks far ahead. A tonal plan of a piano polyphonic cycle ―36 fugues for piano‖ by A.Reicha is unique,
and there is no such precedent. He as if combines past of the Baroque and contemporary future. The polyphonic cycle of Reicha turned
out an intermediate link between polyphonists of the Baroque epoch and subsequent centuries because he absorbed the basics of the
Baroque, Classicism, Romanticism and anticipated the future of the musical language of the XX century to a great extent. A very complex correlation of the tonal supports of the first degree of kinship and their interaction is formed. The article offers perspectives on the
influence of this polyphonic piano cycle on similar genres of Ukrainian composers.
Key words: the polyphonic cycle of A. Reicha; tonal plan; the first degree of relationship; the interaction of tonalities; tonal
supports; J. S. Bach; D. Shostakovich; R. Shchedrin; V. Zaderatsky.
Мірошниченко Світлана Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії
музики і композиції Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової
Особливості тонального плану поліфонічного циклу «36 фуг для фортепіано» Антоніна Рейха
Мета статті – розглянути й проаналізувати взаємодію тональностей у трьох томах фортепіанного поліфонічного циклу
Антоніна-Джозефа Рейха (1770-1836) «36 фуг для фортепіано» (1805) та зробити висновки про своєрідність його унікального
тонального плану, а також показати перспективність проекції вказаного циклу для творів інших композиторів саме цього жанру.
Методологія статті. Застосовано методи історико-культурологічного, теоретичного та жанрово-стильового аналізу, що дозволило виявити особливості й неповторність тонального поліфонічного мислення, творчу індивидуальність Антоніна-Джозефа
Рейха в контексті подальшого дослідження розвитку поліфонічної творчості композиторів ХХ століття. Наукова новизна полягає в тому, що вперше розкривається поліфонічна творча система Рейха, наповнена принциповою новизною, що випливає з
класичного й романтичного стилю композитора. Виходячи з аналізу фортепіанного поліфонічного циклу «36 фуг», можна ствержувати, що Рейх передбачає поліфонічне мислення багатьох послідовників-композиторів. Творчий стиль композитора не досліджений у сучасному музикознавстві. Вперше аналізуєтся тональний план тритомного фортепіанного поліфонічного циклу
епохи класицизму – «36 фуг для фортепіано» А.Рейха (1805). Про його особу у вітчизняному музикознавстві стало відомо лише
з наших статей. Висновки. Тональне мислення в поліфонічному циклі Антоніна-Джозефа Рейха спрямоване в далеке майбутнє.
Тональний план фортепіанного поліфонічного циклу А.Рейха «36 фуг для фортепіано» унікальний, і прецедент його відсутній.
Він нібито поєднує барочне минуле й сучасне майбутнє. Поліфонічний цикл Рейха виявився своєрідною проміжною ланкою між
поліфоністами епохи бароко й композиторами наступних століть, тому що ввібрав основи мислення бароко, класицизму, романтизму й багато в чому передбачив майбутнє музичної мови ХХ століття. Цикл має дуже складне співвідношення тональних опор
першого ступеня спорідненості та їх взаємодії. Окреслюються перспективи впливу цього фортепіанного поліфонічного циклу на
аналогічні жанри українських композиторів.
Ключові слова: Поліфонічний цикл А.Рейха; тональний план; перша ступінь споріднення; взаємодія тональностей;
тональні опори.
Мирошниченко Светлана Владимировна, кандидат искусствоведения, профессор, профессор кафедры теории
музыки и композиции Одесской национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой
Особенности тонального плана полифонического цикла «36 фуг для фортепиано» Антонина Рейха
Цель статьи – рассмотреть и проанализировать взаимодействие тональностей в трех томах фортепианного полифонического цикла Антонина-Джозефа Рейха (1770-1836) «36 фуг для фортепиано» (1805) и сделать выводы о своеобразии его
уникального тонального плана, а также показать перспективность проекции данного цикла для произведений последующих
композиторов именно этого жанра. Методология статьи – применены методы историко-культурологического, теоретического и
жанрово-стилевого анализа, что позволило осветить своеобразие и неповторимость тонального полифонического мышления,
творческую индивидуальность Антонина-Джозефа Рейха в контексте дальнейшего исследования развития полифонического
творчества композиторов ХХ века. Научная новизна заключается в том, что впервые раскрывается полифоническая творческая система Рейха, наполненная принципиальной новизной, происходящей из классического и романтического стиля композитора. Исходя из анализа фортепианного полифонического цикла «36 фуг», можно утверждать, что Рейха предвосхищает полифоническое мышление многих последующих композиторов. Творческий стиль композитора не исследовался в современном
музыковедении. Впервые анализируется тональный план трех томного фортепианного полифонического цикла эпохи классицизма А.Рейха «36 фуг для фортепиано» (1805). Да и о его личности в отечественном музыкознании стало известно только из
наших статей (находятся в печати). Выводы. Тональное мышление в полифоническом цикле Антонина-Джозефа Рейха смотрит далеко в будущее. Тональный план фортепианного полифонического цикла А.Рейха «36 фуг для фортепиано» уникальный
и прецедент его отсутствует. Он как бы совмещает барочное прошлое и современное будущее. Полифонический цикл Рейха
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оказался как бі промежуточным звеном между полифонистами эпохи барокко и последующих столетий, потому что вобрав основы мышления барокко, классицизма, романтизма и во многом предвосхитил будущее музыкального языка ХХ столетия. Создается сложнейшее соотношение тональных опор первой степени родства и их взаимодействия. Предлагаются перспективы
влияния данного фортепианного полифонического цикла на аналогичные жанры украинских композиторов.
Ключевые слова: Полифонический цикл А.Рейха; тональный план; первая степень родства; взаимодействие тональностей; тональные опоры; Й.С.Бах; Д.Шостакович; Р.Щедрин; В.Задерацкий.

Relevance of the research. Is revival of unknown or forgotten composers, works, defining some important features of their time relevant nowadays? Sometimes in the history of music amazing events happen:
whole chains of constituent elements disappear from the system of historical development. This happened
with Antonin-Josef Reich, a contemporary and a friend of Beethoven - a composer, theoretician, teacher,
professor, who taught many great composers, an author of considerable theoretical works, on which several
generations of students were taught. Having familiarized ourselves with his life and works, we began the
process of revival of the personality of Antonin-Josef Reich and, as possible, his works.
An analysis of the latest publications. Antonin Reicha is almost unknown in our country. Little is
known about his life and works: these are the articles in encyclopedias [4, 2, 3] and the only small Russian
essay on Reicha in the monograph of I. Belza ―Essays on the Development of the Czech Music Classics‖
without any analysis of his works [1], as well as minor foreign literature [6], encyclopedias, an introductory
article to a polyphonic cycle of 36 fugues [5].
Having started with the most important for us phenomenon - the composer‘s polyphonic thinking that
is new for the era of the Classicism, we got acquainted with his polyphonic piano cycle ―36 fugues‖. This
turned out to be a fount of novelty, a revolutionary approach to new polyphonic thinking, style, and the formation of the genre of a ―new fugue.‖
The tonal plan of a non-standardized polyphonic cycle consisting of 36 fugues, which are not interconnected by unusual tonal ―chains,‖ is of particular importance. The tonal plan of three volumes of the polyphonic cycle of Antonin-Josef Reicha is not a derivative of the ―Well-Tempered Clavier‖ by J. S. Bach, is not
close to the cycles of P. Hindemith, D. Shostakovich, R. Shchedrin, and polyphonic cycles of Ukrainian composers. At the same time, much of the polyphonic language of Reicha anticipates the features of the subsequent content of the polyphonic thinking of the composers of the XX century. But the tonal plan of the cycle
―36 fugues‖ by Antonin-Josef Reicha is unique, special, and it is necessary to study it, as it was the way to
the future, a bridge between the past - the Baroque and the future - the XX century.
The purpose of the article is to consider and analyze an interaction of tonalities in three volumes of e
piano polyphonic cycle (1770-1836) ―36 fugues for piano‖ (1805) of Antonin-Josef Reicha and make conclusions about the peculiarity of his unique tonal plan, and also to show the perspective of the projection of this
cycle for works of the subsequent composers of this genre.
Statement of the main material. As it is known, Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) in his ―Das
wohltemperiert Klavier‖ (―Well-Tempered Clavier‖) asserted the chromatic even temperament of all 24 keys
in both the first and second volumes of preludes and fugues (the first volume was composed in 1720–1723,
the second volume in 1744).
And now we have an opportunity to restore historical justice and say that Vsevolod Petrovich Zaderatsky (1891 - 1953) in 1937 - 1939 creates ―24 preludes and fugues‖, built on the principle of the appearance of tonalities of the circle of fourths and fifths with their parallel minor: Ca, Ge, Dh, ... Es-c, Bg, Fd. It is
significant that it was Zaderatsky who first began to create polyphonic cycles with such a tonal correlation of
majors and minors.
We will not focus now on the fact that this cycle was fully released only at the beginning of the XXI
century (although some preludes and fugues were known before, and selected diptychs appeared in 1983
after the publication of ―Selected preludes and fugues‖ by V. P. Zaderatsky in the publishing house ―Musical
Ukraine‖).
Only later (in five or three years) a polyphonic cycle ―Ludus tonalis‖ (―Tonal Game‖) by Paul Hindemith, was created in 1942: a prelude ... postlude, and between 12 fugues of interludes. His tonal plan is created by the composer‘s tonal system: falling acoustic kinship of the keys to the main: in C - in G - in F - in A in E - in Es - in As - in D - in B - in Des - in H - in Fis. So, there are already 12 fugues here.
Dmitry Shostakovich composes his polyphonic cycle ―24 preludes and fugues‖, op. 87 to the 200th
anniversary of the death of J. S. Bach. The cycle was created in 1950-1951, using the tonal plan of the cycle
by V. P. Zaderatsky (C-a, G-e, D-h, ... Es-c, B-g, F-d).
Rodion Shchedrin does the same in his cycle ―24 preludes and fugues‖, representing the same sequence of tonalities (the first notebook - in 1963-1964, the second one - 1964 - 1970).
A well-known Ukrainian composer V. Bibik finished his three-part cycle ―34 preludes and fugues‖
(―Meditation,‖ ―Stress,‖ ―Enlightenment‖) in 1975. He created a tonally indefinite cycle, although he announced that the first volume is connected with tonalities of white keys (14 microcycles), the second - with
sharp black keys (10 microcycles), the third - with flat black keys (also 10 microcycles). Keeping the general
orientation of his statement, Bibik does not follow the sequence of declared keys within the volumes and uses modern tendencies of tonality-atonality (for this topic see my articles on the composer‘s polyphonic work).
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We shall also mention a talented work ―12 concert preludes and fugues‖ for piano (1983) by A. Yakovchuk with the tonal plan: in A, in B, in C, in D, in E, in F, in G, in A, in H; in Cis, in Es, in Fis, in Gis, in B;
using his own modal system.
We will not dwell on all the Ukrainian cycles. We will talk about them in the process of analysis of the
polyphonic cycle of Antonin-Josef Reicha. Its first publication was completed in 1805.
Let us now turn to Antonin-Josef Reicha (1770 - 1836) - the brightest representative of the late Classicism - early Romanticism, a great polyphonist – theorist, teacher, composer.
As to the tonal plan of the polyphonic piano cycle ―36 fugues‖ by Antonin Reicha. Since he is very
original, individual and peculiar, we shall consider the tonal plan in detail, focusing on the correlation of tonalities of the first degree of kinship, on the tonal support and their interaction in the development of the cycle.
So, in cycle 3 of the volume with a non-standard arrangement of fugues in each and no less unusual
tonal plan: V.1 - 13 fugues (№1-13); V.2 - 11 fugues (№ 14-24); V.3 - 12 fugues (№25-36).
In the first volume with 13 numbers of fugues, the tonal plan is as follows:
1
A

2
G

3
f-moll

4
E

5
G

6
Es

7
D

8
D

9
g-moll

10
d-moll

11
f-moll

12
A/G

13
C

If not to take the repetition of the keys into account, the major ones form the sequence A-G-E-Es-DC, and the minor ones f-g-d.
Here, F12 is a tonal synthesis of F1 and F2, as if completing the first volume, forming the most important arch of the first volume. An important organizing role is played by G-dur tonality: F2, F5, and F12 also tends to it. The f-moll tonality is repeated twice: in F3 and F11, i.е. it turns out after F1 (А) and F2 (G), and
before F12 (А / G). D-dur also appears twice in the central F7 and F8, creating a middle tonal support. The
last fugue is perceived as a transition to the second and third volumes.
Let‘s notice that the major tonalities (9 of 12 fugues) dominate: A - G - ... - E - G - Es - D - D - ... - ... ... - A / G - C. As we can see, all tonalities are sharp, only in the center of the volume there is flat Es.
A middle fugue F6 - Es-dur - is, as if, centrifugal for the minor fugues of the cycle: F3-f, F10-g, F11-f.
At the same time, the minor F10 is d-moll, like C-dur, it is most likely a herald of the tonal sphere of the
fugues of the second and third volumes.
The most complex tonal bonds are formed between the fugues of the first volume of the cycle. Several tonalities become the tonal bases here: A-dur; G-dur; Es-dur; C-dur. It is with them that all other fugue
tonalities interact, creating the most complex interactions. It should also be noted that the C-dur tonality of
the last fugue of the first volume-F13 - anticipates an important tonal content of subsequent volumes, acting
as a herald to the second and third volumes of the fugues of Reicha.
Let‘s consider the tonal plan of the first volume, based on the correlation of tonalities of the first degree of kinship.
The scheme of the tonal supports in the first volume of the polyphonic cycle Reicha is as follows:
№№
Tonality
Key
signature
Majorminor
If
tonal
basis is А-dur
If
tonal
basis is G-dur
If
tonal
basis is Es-dur
If
tonal
basis is C-dur
If
tonal
basis is d-moll
If
tonal
basis is D-dur
Meter
Quantity of

1
А
#

2
G
#

3
f-moll

dur

dur

moll

T

4
E
#

5
G
#

6
Es

7
D
#

dur

dur

dur

dur

dur

S

S

T/

D

D

/T

S

/D

T

D/

VII

D
T

T
II

D

8

9
D
#

T

s

dur

D

11
f-moll

12
A/G
#/#

13
C
б/з

moll

moll

dur

dur

II
II

S
S

10
d-moll

III

D
D

G
#

S

T

T

S

s

t

D/S

6/8

С|

С

C|

6/8

С|

C

6/8

6/8

¾

С

2/8

4/4

3

3-4

4

4

3-4

4

4

3-4

2

4

4

3

4

voices
Quantity of

2

2

2

themes
Themes

Hayd
n

(of)
Additional

Ch

Bach

Chor

Mo
zar
t
Cho

D.Sc
arlatt
i
Coda
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a

harm
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We shall remind that the themes of J. Haydn (№3), J. S. Bach (№5), V. Mozart (№7), D. Scarlatti
(№9) lie at the core of the themes of not even fugues.
The tonalities of the first volume of the fugues of Reicha form the following very peculiar mode: A - G
- (g) - f - E - ... - Es - D - (d) - C. Herein the main tonal supports are A, G, C, Es (their sounds form the basis
of a minor seventh chord) ... As we can see, the support tonalities of the first volume are very far apart from
each other.
If to be based on A-dur tonality, then it is covered by F4, F7, F8, F12; if the tonal basis is G-dur, then
it is covered by F5, F7, F8, F13 and leads to the tonality F12; basing on C-dur, are covered by F2, F3, F5,
F10, F13 and lead to F12; if the basis is D-dur, in which F7, F8 are created, and also runs through F1, F2,
F5, tending to F12; and if the basis is Es-dur, it interacts with F2, F9, F11. Support d-moll (F10), which will
continue in the second volume, is important enough.
If the tone sequence is proposed in reverse order, then C-D-d-Es-... -E-f-G-g -A is formed.
Let us now turn to the second volume of the polyphonic cycle ―36 fugues for piano‖ (11 fugues: F1424) of Antonin Reicha and consider its tonal plan similarly to the first one. And in the future, we will dwell on
its correlation with the tonal system of the first volume.
We will offer a scheme of the correlation of tonalities and tonal bases in the volume again. Fugues of
the second volume are built into the main chain: C - (c) - D - d - e - F - G - A - (a).
The scheme of the tonal supports of the second volume of the polyphonic cycle Reicha is as follows:
№№
Tonality
Key signature

14
d-moll
Flat

Major-minor

moll

If tonal basis is
А-dur
If tonal basis is
G-dur
If tonal basis is
Es-dur
If tonal basis is
C-dur
If tonal basis is
D-dur
If tonal basis is
F-dur
If tonal basis is dmoll
Meter
Quantity
voices

of

Themes (of)

Quantity
themes

of

15
C
no
key
sig
n.
dur

16
c-moll

moll

17
a-moll
no
key
sign.

18
a-e
-/#

moll

moll/
moll

19
d-moll

#/

s

moll
s

S

S

20
A-F

II

II-VI

VI

VI-III

dur/
dur
T-

21
C
no
key
sig
n.
dur

22
А-C
no
key
sign.,
#dur/
dur
T-

23
D
no
key
sign.,
#
dur

S

-S

D

T

/T

24
G
#

Dur

S
T

VI
II

T

II

/II

-S
D/

D/

D
T

S

С|ot ¾;
4/4-3/4

VI

D

III

III-

VI

-T

D

-D

t

VII

t

d-

t

D-III

VII

D-VII

C|

С|

6/8

C|

C|

С

5/8

С

С

С

Choral
polypho
n.
Frescob
aldi

4(5)

4

4

4

4

4

4

4

4

3

He
nde
l
6

2

Here the themes of J. Frescobaldi (No. 14), J. Hendel (No. 15) were used. Further on, the thematic
material is composer‘s personal.
A complex tonal kinship with several supports is disclosed. The main tonalities again are G-dur, leading to the completion of the volume - F24; A-dur, the basis of F20, F22; C-dur. The tonal basis of the first
volume of the polyphonic cycle Es-dur is connected with the second one only by F16 (c-moll), transferring
the entire load to the third volume. As expected, the tonality of the last fugue of the first volume - C-dur - became one of the main tonal supports of the second volume, dominating in F15, F21, tending to completion in
F22. Considering the tonality D-dur, which was in the central fugues of the first volume, in F7 and F8, acti-
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vated by the end of the second volume led to the penultimate F23. D-moll also becomes important - F14
(starts the second volume), F19.
Additionally in the second volume the flat tonal bases were also added: F-dur, which is absent in the
first volume: F20 tends to it; there are many fugues of the second and third volumes that are in a different
correlation with it. C-moll, a-moll, e-moll are also new.
In the second volume there is a movement from prevailing minor to majors (F20-24); from flat tonalities to sharp ones; as well as 5 of 11 fugues - without signs with the key in F15, F17, F21-23 (in the first volume it was only the final F13), and in C-dur fugues this is natural (F13, F15, F21), as well as for a-moll F17.
The remaining fugues without a key signature refer to prominent basic tonalities. Let us recall the fugues of
the XX century - R. Shchedrin, V.Bibik and others, where a key signature is often absent.
Thus, the tonal supports in two volumes (first and second) are arranged in a certain order: C, d, Es,
F, G, A.
Now we shall move to the analysis of the tonal content of 12 fugues of the third volume of the polyphonic cycle ―36 fugues‖ of Reicha, and then compare it with the preceding volumes.
The scheme of the tonal supports of the third volume of the polyphonic cycle of Reicha is as follows:
Fugue №
Tonality
Key signature

Major-minor
If tonal
А-dur
If tonal
G-dur
If tonal
Es-dur
If tonal
C-dur
If tonal
F-dur
If tonal
d-moll
Meter

basis is

25
А-Аs
no
k.s.,

26
C-As
no
k.s., -

27
d-С
no
k.s.,

#М-М

М-М

T-

basis is
basis is

28
A
#

29
D
no
k.s.,

30
D
no
k.s.,

31
Е-As
no
k.s.,

m-М

М

мин

М

#М-М

s-

T

S

S

D-

32
Es-es

33
G
no
k.s., #

34
?-Es
no
k.s., -

35
G-С
no
k.s.,
#-

36
С
No
k.s.,

М-м

М

-М

М-М

М

T-S

S

D-T

T

S-S

T

-S

-S

T-

-T

basis is

T-

II-T

II

II

basis is

D-

VI-D

VI

VI

-D

D

S

VII--

t-VII

D

T

T

-VIIn

VIIn

C|

С|

С

C

С|

С|

С|

¾

С

6/8

С

4

4

3-4,
chord

6/82/8;
6+2
3-4,
chord
choral

4,qua
si
caden
ce,co
dachoral

3-4

4

3

4

4

4

3

basis is

Quantity
voices

of

Quantity
themes

of

2

3

D

2

2

2

Without a key signature in the third volume, there were 10 fugues out of 12, and, what is more, this
time in really different tonalities (which is justified by the chromatic system of Antonin Reicha‘s thinking). Finally, the major orientation of the cycle with the active use of flat tonalities is confirmed, while tending to
them (in F25, F26, F31, F34).
Let‘s turn to the main tonality of the first volume of the cycle - A-dur (it is where F1 and 28 sound in
whole), which plays a significant role again and in the third volume of the cycle: almost dominating in its initial section (F25, F29-30). We shall note the importance of A-dur as a tonality, from which the modulation
(transition) to other distant tonalities begins: F20 (А-F), F22 (А-С), F25 (А-As).
The attitude towards support for G-dur tonality is also quite interesting. It is activated by the end of
the whole cycle: it contains F2, F5, F24, and in the third volume of F33; F12 also leads to it, and F35 begins.
The support on d-moll is of great importance in the cycle: it runs almost through the entire third volume, leading to two fugues in this tonality within the volume - F29 and 30; also starting F27.
An explicit connection in the cycle with support on F-dur (F26, F27, F29, F30, F35, F36) continues,
although there is not a single fugue created in this tonality (only in the second one, where it tends to F20).
And again, Es-dur is used quite actively: it appeared in F6 of the first volume, starts F32 and completes F34.
E-dur tonality, in which only one fugue is written in the first volume of the cycle (F4), will now lead to
F31, creating a certain tonal arch.
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As-dur tonality appeared, acquiring an important load in the third volume: F25, F26, F31 (with the tonal movement for a small second, for a large third, for a tritone) tend to it.
Es-moll tonality falls out of the whole previous system of tonal supports. It does not fit in tonalities of
the first degree of kinship to all the supports of the cycle but is of the same name to major Es-dur (F32 is directed to it, F34 tends to it).
Let‘s pay attention that in the center of the first volume there were two fugues in tonality D-dur (F7,
F8), in the third one this function is performed by the same tonality d-moll (F29, F30).
At the same time, a special, important value in the cycle is acquired by the tonal support and tonality,
which completes the first volume of the cycle - C-dur (F13), which was dramatically activated in the second
volume (F15, F21 and completes F22), and in the last volume: the cycle - №36 is completed in it; fugues No.
27 and 35 tend to this tonality; fugue № 26 deviates from it.
Conclusions. Thus, a whole system of some tonal supports, which are combined, interact with each
other, run through the entire polyphonic cycle of Reicha. And these supports are of importance A, G, d, C,
Es, F. If they are arranged in the order from the last key of the first (F13) and the third volumes (F36), then
the following series is formed: C, d, Es, F, G, A, i.e., tonality of the first degree of kinship with the III low major and the VI major (in combination of the major-minor system).
We shall note that if earlier the variable tonality (the beginning in one key, the termination in the other) was not often used: in the first volume only in one fugue there is a transition and if the synthesis of A / G
in F12; then in the second volume there are already two of them: F20, А / F, and F22 А / С; and in the third tonally variable fugues already literally go through the volume: F25, A / As; F26, C / As; F31, d-C; F32, E-As;
F35, G-C.
Tonal thinking in the polyphonic cycle of Antonin-Josef Reicha looks far ahead into the future. The
tonal of the piano polyphonic cycle ―36 fugues for piano‖ of A. Reicha is unique, and there is no precedent for
it. It as if it combines the past of the Baroque and the modern future. The polyphonic cycle of Reicha turned
out to be as if an intermediate link between polyphonists of the Baroque and subsequent centuries, because,
having absorbed the basics of the thinking of the Baroque, Classicism, Romanticism, he anticipated the future of the musical language of the XX century to a great extent. A complex correlation of the tonal supports
of the first degree of kinship and their interaction is created. The prospects for the influence of this polyphonic piano cycle on similar genres of Ukrainian composers are proposed.
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КЛУБНА ХОРЕОГРАФІЯ: ІМПРОВІЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ТВОРЧОГО ДОЗВІЛЛЯ
Мета роботи полягає в дослідженні особливостей клубної хореографії, імпровізаційних ознак як засобів творчого дозвілля молоді. Методологія зазначеного дослідження дозволяє застосувати методи аналізу, синтезу, термінологічного, джерелознавчого підходів. Наукова новизна полягає у визначенні особливостей надання послуг із клубної хореографії. Висновки. У
статті розглядаються основні види клубного танцю як вільного, демократичного жанру хореографічної культури та його імпровізаційні особливості як засобу творчого дозвілля та креативного розвитку молоді. Визначено їхнє походження та природу
імпровізації. Сформульована специфіка клубних танців, їхніх основних компонентів. Стверджується відрив сучасної клубної
хореографічної культури від її минулих народних українських традицій.
Ключові слова: культура; клубна хореографія; клубна культура; клубний танець; стиль; імпровізація; сучасний танець; хореографічне мистецтво.
Оборская Светлана Валентиновна, кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедри ивент-менеджмента
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Клубная хореография: импровизация как средство творческого досуга
Цель работы заключается в исследовании особенностей клубной хореографии, импровизационных признаков как
средств творческого досуга молодежи. Методология данного исследования позволяет применить методы анализа, синтеза,
терминологического, источниковедческого подходов. Научная новизна заключается в определении особенностей предоставления услуг по клубной хореографии. Выводы. В статье рассматриваются основные виды клубного танца как свободного,
демократического жанра хореографической культуры и его импровизационные особенности как средства творческого досуга и
креативного развития молодежи. Определены их происхождение и природа импровизации. Сформулирована специфика клубных танцев, их основных компонентов. Утверждается отрыв современной клубной хореографической культуры от ее прошлых
народных украинских традиций.
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Club choreography: the improvisation as a means of the creative leisure
The purpose of the article is to study the features of club choreography, improvisational features as a means of creative leisure for young people. The methodology of this research makes it possible to apply methods of analysis, synthesis, terminological,
source-study approaches. The scientific novelty lies in determining the features of the provision of services for club choreography.
Conclusions. The article considers the main types of the club dance as a free, democratic genre of the choreographic culture and its
improvisational features as a means of the constructive leisure and creative development of the youth. Their origin and the nature of the
improvisation are determined. The specificity of the club dances, their main components are formulated. The separation of the modern
club choreographic culture from the past Ukrainian traditions of the choreographic culture is affirmed.
Key words: culture; club choreography; club culture; club dance; style; improvisation; modern dance; choreographic art.

Актуальність теми дослідження. На перетині ХХ та ХХІ ст. виникли суперечливі тенденції й підходи в розвитку українського хореографічного мистецтва: від бажань уберегти його від інноваційних
впливів до нехтування давнішніми усталеними національно-культурними танцювальними традиціями
та формування на цьому тлі танцювальної постмодерністської лексики. Зокрема, гуцульські «Дикі танці» у виконанні Р. Лижичко за программою Євробачення 2004 р. постають своєрідним стилізованим проявом онтофанічної уявної сакральності в контексті сучасного профанізованого світу.
ХХ ст. позначено шаленим прискоренням усіх процесів, що обумовило становлення й розвиток
нових танцювальних ритмів і течій – ритмічного виховання, вільного танцю, танцю-модерн, джазтанцю. Можливо, люди почали танцювати й використовувати рух як засіб комунікації задовго до виникнення мови. Заглядаючи в глибини історії, ми бачимо, що танець був одним із способів життя,
спілкування, гармонізації людини.
В умовах глобального впливу сучасного світу стереотипи примітизованої масової культури
витіснили на периферію традиційну народну культуру, яка поступово стала забуватися. Тому слід
вважати подвижницькою справою польові дослідження етнографів, які записують і повертають до
культурно-мистецької практики народні легенди, пісні, танці й обряди. Водночас мову масової культури, зокрема танцювальної, справедливо кваліфікувати і як зрозумілу та доступну різним віковим категоріям і верствам населення, незалежно від їх соціального статусу та рівня освіти. Значної популярності в Україні у свій час набули чеська полька, французька кадриль, австрійський вальс,
північноамериканський тустеп, пізніше – експресивні парні танці твіст і рок-н-ролл.
Розвиток сучасних інтеграційних процесів у мистецтвознавстві наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.
стимулювали нові мистецтвознавчі дослідження, в основі яких лежать нові реалії гуманітарного знан© Оборська С. В., 2019
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ня та суспільної практики в Україні. Так в активній взаємодії мистецтвознавства з іншими дисциплінами розкриваються нові можливості для серйозних наукових розробок, які сприяють цілісному
відтворенню реальної картини історії української культури загалом та визначенню основних тенденцій
розвитку хореографічного мистецтва, зокрема.
У монографії Д. Шарікова вперше у вітчизняному мистецтвознавстві систематизовано наукову
дисципліну – хореологію. Досліджено теорію та історію й здійснено спробу типологізації сучасної хореографічної культури. Зазначено, що окремі стереотипи популярного танцю сьогодення асоціюються
й інтегруються з субкультурним молодіжним середовищем (соціальними, вуличними і клубними
танцями, танцювальним перформансом тощо); спортом (спортивно-акробатичним, спортивнобальним танцем, танцювально-спортивною аеробікою та фітнес-хореографією); психологією та медициною (хореотерапією, імпровізацією тілесного розкріпачення, контактною імпровізацією). Синтезуючи елементи традиційного й новаторського, зазначені форми й стилі танцю справедливо кваліфікуються як формоутворення в сучасній хореографічній культурі, які перебувають у стані стрімкої
динаміки й функціонально пов‘язані з різноманітними соціокультурними компонентами системи життєдіяльності сучасного суспільства [4, 23].
У монографічному дослідженні С. Куракіної «Філософія танцю» за культурно-історичною аналогією з сучасністю проаналізовано ситуацію духовної кризи світового танцювального мистецтва на
зламі ХІХ й ХХ століть. Заслуговують на увагу в інтерпретації авторки тогочасні новаторські спроби
видатних балерин М. Тальоні й А. Дункан відродити пластичні традиції греко-античного танцю в контексті актуалізації естетико-освітньої та виховної роботи з молоддю. Зокрема, визначна американська
танцівниця Айседора Дункан (1877–1927) – одна із засновників школи танцю «модерн», виробила
експресивно-емоційний стиль танцю, танцювала без взуття, у легкій туніці, дотримуючись ідеалів
естетики еллінізму. небагатьох робіт, присвячених філософії. Багато уваги приділено якості людських
рухів у танці, яка визначається емоційним станом. Проведено чіткий поділ класичної та некласичної
установок на розуміння руху людської тілесності в танці [3].
О. Кравчук аналізує історичні умови становлення образної сфери аргентинського танго в контексті зміни домінант кохання. Якщо домінантою хореографії раннього танго був прихований еротизм,
то з першим десятиліттям XX ст. цей танець перетворюється на естетичне, стилеутворювальне явище: поступово складаються клубні й сценічні стилі виконання танго з певною кількістю його варіацій,
які відмінні між собою не тільки за технікою виконання танцю, а й за його характером. Клубні стилі характеризуються камерністю, відвертістю, імпровізацією, ретельністю виконання. Такі стилі, як тангофантазія, танго-шоу, є сполученням декількох стилів танцю танго, особливою формою танцювального
мистецтва, що реалізуються професійними режисерами та виконавцями за законами сценічного жанру на відміну від клубного стилямю. Зокрема, танго-фантазії притаманна віртуозна техніка жестів і
кроків, яскрава видовищність рухів та фігур, продиктованих режисером-постановником [2, 93.]
Мета дослідження. Незважаючи на ретельні пошуки розв‘язання проблеми імпровізаційності,
вони ще потребують свого дослідження. Тому метою зазначеної статті є вивчення імпровізації в
клубній хореографії як засобу творчого розвитку сучасної молоді.
Виклад основного матеріалу дослідження. Без уміння відчувати музику неможливо імпровізувати, і навпаки, без уміння імпровізувати неможливо взагалі танцювати сучасні танці. Імпровізація виходить з мрії про безумовну свободу й бажання людини. Цей початковий посил практично ніколи не доходить до адекватного втілення, обумовленого конкретним культурним контекстом.
Імпровізація завжди існувала всередині будь-якої стилістики, чи то вокал, чи то клубний танець.
Танцювальна клубна імпровізація як явище сучасного мистецтва оформилася лише в епоху постмодерну як можливість гри з простором, перевантаженим культурними змістами й стильовими конструкціями. Але імпровізація – це не тільки допоміжний засіб створення композицій, вона має самостійну художню цінність. А це, своєю чергою, вимагає від виконавця не лише вміння танцювати, а й
певного спеціального комплексу технічних умінь і навичок, який би дав йому змогу миттєво реалізувати свій творчий задум [1].
Сучасним клубним танцям (Club dance) притаманна стилістика «мікс» -- поєднання різноманітних ментальнісно-хореографічних манер. Складна специфіка динаміки їхнього технічного виконання включає пластичні рухи й замки з локінгу, стрибки з хаусу, шейки й качі з хіп-хопу, ексцентричність вакінгу, ритмічну джазово-музичну мажорність тощо.
Стилізована полістилічність фігур Go-Go (гоу-гоу – давай, давай), виконуваних на модних
вечірках, презентаціях і в нічних клубах, є новітньою інтерпретацією еротичного танцю, в якій, у
порівнянні з оголеним стриптизом, задіяні вдягнуті танцюристи. Без виконання танцювальних композицій Go-Go на сьогоднішній день не обходиться жодна молодіжна клубна тусовка. Стилістика R‘n‘B –
модний клубний танець, який виконується в музичному супроводженні «ритм-енд-блюз», стилістично
поєднує в собі елементи блюзу, хіп-хопу та фанку. Тектонік – новітній танцювальний стиль – з‘явився
на початку ХХІ ст. у Франції на хвилі популярності бельгійських клубних рухів і за синтезування музично-танцювальних елементів Electro Dance, vertigo, Milky Way, tck, техно, джампстайлу, хіп-хопу, локінгу
та попінгу. Останнім часом у молодіжному середовищі країн Західної Європи відчутної поширеності
набув напрямок модних клубних танців «Хаус» (від англ. House – будинок, дім). Виконуваний практич-
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но на всіх новомодних вечірках, цей ритмічно-танцювальний феномен характеризується легким акцентом гламуру й поважності.
Найекстравагантнішим і високоексцентричним сучасним танцювальним клубним стилем на
Заході вважається вакінг (Waаcking –розмахувати руками), в якому від виконавців вимагається хореографічний талант та індивідуальна сценічна винахідливість. Танець зародився в 1970-х рр. у ЛосАджелесі. Його, як правило, й досі танцюють під музику диско, яка позначена супроводженням безперервними рухами руками. Інша назва цього танцю – «Гарбо». Рухи танцю у виконанні актриси Г. Гарбо
сподобалися її шанувальникам, й таким чином його стали танцювати не лише у Лос-Аджелесі, а й в
інших американських штатах, поширюючись і в Європі. Сучасне виконання танцю вакінг належить до
напрямів LA Style та NYC Style. Перший напрям примітний ритмічними барвистими стрибками та
стрімкими викидами, другий – чіткими лініями руху рук.
У 1990-ті рр. зазнав потужного імпульсу танцювальний «етнотип» (world music) – музика, адресована переважно світовій англомовній аудиторії, проте зі сміливим акцентом на національні музичні
теми та традиції. (Подібне наприкінці 1980-х рр. запропонував П. Саймон в етнічних композиціях,
зіграних з африканськими музикантами). Латиноамериканський клубний танець є простий у виконанні
й нагадує ритмічні пляжні танці. Проте особливо ефектно танцювальні рухи «латини», з її жвавістю і
ритмічністю, пристрасністю й деякою легковажністю, сприймаються на танцмайданчиках у нічних клубах.
Сальсу прийнято вважати більш елегантною й повільною версією румби, танцюючи яку, партнери переважно не торкаються одне одного, незважаючи на близьку відстань між ними. Свого часу
латиноамериканська буржуазія вважала сальсу одним з найбільш гідних і шляхетних танців. Нове
клубне віяння «реггетон» стало танцювальною візитною карткою Пуерто-Ріко та інших країн Латинської Америки, яка адресується всій прогресивній молоді планети. Хастл – змішання багатьох типів і
стилів танцю. Хастл – парний танець для дискотек, вечірок, клубів, який, завдяки своїй барвистості й
простоті виконання, шалено популярний у всьому світі.
Кожен етнос володіє своєю історично сформованою танцювальною «мовою» з властивою їй
системою координації хореографічних рухів та органічнічним поєднанням музики й пластики. Наприклад, на своєрідному хореографічному тлі виконуються «спірічуел» (англ. Spiritual – духовний) – духовні хорові пісні фольклорного походження в імпровізаційній манері. Своєрідним синтезуванням
бального акцентування із сучасним клубним танцем виступає «румба» – афроамериканський танець,
який поширився з початком 20-х рр. минулого ст. у США, а згодом і в Європі. Національні танці різних
народів, які спираються натяглу етнокультурну традицію, цілком закономірно є важливим компонентом передовсім процесу естетичного виховання молоді.
Щоправда, на рівні буденної свідомості висловлюють думку про те, що сучасні клубні танці
позбавлені жодного виражально-смислового наголосу, крім розважальності й «виплескування»
танцівником фізичної енергії. Проте вже індивідуальне танцювальне виконавство як таке містить невичерпні можливості тілесного й вольового самовираження одиничного «Я» через імпровізований рух, а,
отже, й креативної імпровізації [4].
Винятково важливими для конструювання й пластичного втілення композиції сучасного клубного танцю є якісний добір зразків популярної музики, зокрема авторської музики діджеїв. Зазначене
певною мірою стосується джазової мелодики легкого року й від нього – «рок-н-ролу» (англ. rock‘n‘roll,
від «rock and roll» – хитайся й погойдуйся) – сучасного американського бального танцю розміром 4/4.
Останній у свій час популяризувався завдяки виконавчій діяльності Е. Преслі – американського
естрадного співака та кіноактора. Чуттєвість, емоційна розкутість виконавського стилю, екстравагантність сценічного поводження й зовнішності співака вплинули на стереотипізацію образу наступних виконавців рок-музики. Зазначене значною мірою стосується й пластичної динаміки поп-музики – одного
з різновидів поп-арту (англ. «pop art», скороч. від «popular art» – популярне мистецтво).
Мистецька хореографічна практика засвідчує наявність пошуків нових варіантів «золотої середини» в активних процессах формування іконографічних видів танцювального мистецтва через зближення концепцій класичного та постмодерністського хореографічного мистецтва. Як результат виникли танцювальний contemporary (представлений сучасною сценічною лексикою сontemporary з його
різноманітними техніками та експериментальними формами), естетизований фрістайл (сполучення
активних рухів хіп-хопу з його високою віртуозністю та динамічню виразністю і брейк-дансу (ламаного танцю), багатого на елементи акробатичних рухів. Зазвичай ці танці виконуються вільно, з душевною насолодою, і вже через короткий час їхні виконавці позбуваються таких ознак непрофесійного мистецтва, як дилетантизм, дегуманізація, абсурд.
Сучасна хореографія як культурно-історичний етап у розвитку світового хореографічного мистецтва формувалася головним чином під впливом суспільно-політичних перетворень у США й
західноєвропейських країнах упродовж ХХ ст. Вестернізація й американізація способу життя, позначені акцентом негативізму, супутні поширенню масової культури як специфічного виду духовного виробництва, зорієнтовують на «середнього» споживача, передбачаючи широке тиражування масовокультурного продукту. Новій генерації людей, відірваних від тяглих духовних традицій, властиві прояви
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надмірної еротизації й сексуальної розкутості у повсякденних громадсько-побутових взаєминах та в
одязі й превалювання форми над змістом у стереотипах сучасного модного танцю.
Становленню імпресіоністичних, неокласичних, належних до стилю модерн, а згодом і до
постмодерністських форм танцю у Західній Європі сприяла впливовість ірраціоналістичних філософських течій. Інтерпретація мистецтва в екзистенціалістській філософії А. Камю (1913-1960), зорієнтована на формування людської особистості як визволену від тягаря ілюзій невпинного прогресу й звернену до індивідуальної натури, котра вдивляється у недосконалість світу, сприяла посиленому
втручанню експресіоністичності в хореографію. Деконструктовістичні шукання Ж. Дерріди (1930-2004),
супроводжувані використанням нових ресурсів смислопородження, детерміновані тематикою тілесності, позначилися акцентуванням постмодерністичності в сучасному французькому балеті. Формально-технічні шукання Ф. Дельсарта (1811-1871) та Е. Жак-Далькроза (1865-1950) в галузі
ритмопластики набули технічного застосування в американському джаз-танці, у володінні технікою
імпресіоністичного, неокласичного, модерного та модерністського виконання у сучасній західній хореографії, позначених поєднанням музичної ритміки, пластики та виразності рухів. Поява в американській,
а потім і в європейській музичній культурі джазу одночасно з проявами імпресіонізму в музиці й образотворчому мистецтві відбилася в імпресіоністських та постімпресіоністських хореографічних конструкціях (з імпровізуванням на вільні теми, показом свіжості, вібрацією світла, фіксацією миті тощо) в
умовах новітньої полістилістичності.
Висновки. Клубні танці – це не просто танцювальний стиль за певними правилами й набором
конкретних пластичних рухів, а й своєрідний спосіб вираження індивідуальності виконавця та продукт
синтезу танцювально-рухової динаміки хіп-хопу, house, rnb й funk з активним використанням імпровізації, що потребує самодіяльних вольових настанов, творчого мислення, умінь і навичок у
поєднанні із засвоєнням вимог і принципів естетики постмодернізму. Сучасна клубна культура сформувалася з масовим відкриттям дискотек та клубів, з бурхливим поширенням електронної музики в
молодіжному дозвіллі.
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ВІДТВОРЕННЯ ВИРАЗОВИХ ПРИЙОМІВ МАНДОЛIННОГО IНСТРУМЕНТАЛIЗМУ
В ТВОРАХ А.ВІВАЛЬДІ ТА В.А.МОЦАРТА
Метою цього дослідження є висвітлення композиційних і виконавсько-виразних особливостей творів А.Вівальді й
В.Моцарта як тих, що живлять впливову неокласичну лінію музики ХХ сторіччя, а також модерн-авангард вказаного Новітнього
часу в особах моцартіанців А. Шенберга і А.Веберна як представників Нововіденьської школи й Нової музики минулого сторіччя
й сучасності. Методологічною основою роботи є інтонаційний підхід школи Б .Асаф'єва в Україні із властивим йому лінгвістико-культурологічним аспектом трактування музикознавчого методу, з опорою на аналітико-структурний принцип і опорою на
порівняльні стилістичні характеристики, герменевтично-інтерпретаційний ракурс музичної семіотики й подальших розробок того
в працях І.Ляшенка, О.Сокола, О. Маркової, І.Зінків, у працях автора цього дослідження та ін. Наукова новизна роботи полягає
в тому, що вперше в українському музикознавстві здійснено музикознавчий аналіз творів для мандоліни А.Вівальді й Моцарта –
в контексті розуміння спорідненості цього інструмента й шляхетської домри українського творчого вжитку. Висновки. В проаналізованому Концерті для мандоліни А. Вівальді виділяється уникнення в тематизмі мелодики оперного типу чи речитативнодраматичного характеру, що нерідко трапляється в його скрипкових Концертах. Мандолінний тематизм більше тяжіє до узагальненості (і навіть до архетиповості) риторичних складових тем. Камерний колорит звучання мандоліни у творах В.Моцарта
зближує його з камерно-салонним типом музикування ренесансної доби. Моцартівський досвід використання мандоліни
намічає шлях еволюції цього інструмента й домри, як його українського аналога, у ХХ ст. й сучасності. Останнє виразилося в
характерній образній тенденції творчості: поєднання ліричної індивідуалізації та колористики звукозображальності.
Ключові слова: виразні прийоми мандолінної гри; інструменталізм домри і мандоліни; стиль мандолінної виразності
звучання в музиці бароко; стиль мандолінного звучання у віденьських класиків; музичний стиль.
Олийнык Александр Леонидович, заслуженный артист Украины, кандидат искусствоведения, и.о.ректора Одесской национальной музыкальной академии имени А.В.Неждановой
Запечатление выразительных приемов мандолинного инструментализма в произведениях А.Вивальди и
В.Моцарта
Целью данного исследования является освещение композиционных и исполнительски-выразительных особенностей
произведений А.Вивальди и В.Моцарта как тех, которые питают влиятельную неоклассическую линию музыки ХХ века, также
модерн-авангард указанного объема Новейшего времени в лице моцартианцев А.Шенберга и А.Веберна как представителей
Нововенской школы и Новой музыки минувшего века и современности. Методологической основой работы является интонационный подход школы Б.Асафьева в Украине с присущим ему лингвистико-культурологическим аспектом трактовки музыковедческого метода, с опорой на аналитико-структурный принцип и опорой на сравнительные стилистические характеристики,
герменевтично-интерпретационный ракурс музыкальной семиотики и дальнейших разработок его в трудах И.Ляшенко,
А.Сокола, Е. Марковой, И.Зинкив, в работах автора данного исследования и др. Научная новизна работы проявляется в том,
что впервые в украинском музыковедении осуществлен музыковедческий анализ произведений для мандолины А.Вивальди и
Моцарта – в контексте понимания родственности этого инструмента и аристократической домры украинского творческого обихода. Выводы. В проанализированном Концерте для мандолины А. Вивальди выделяется избегание в тематизме мандолины
мелодики оперного типа или речитативно-драматичного характера, что нередко встречается в его скрипичных Концертах. Мандолинный тематизм более тяготеет к обобщенности (и даже к архетипичности) риторических слагаемых тем. Камерный колорит звучания мандолины в произведениях В.Моцарта сближает его с камерно-салонным типом музицирования ренессансной
поры. Моцартовский опыт использования мандолины намечает путь эволюции этого инструмента и домры, как его украинского аналога, в ХХ ст. и в современности. Последнее выразилось в характерной образной тенденции: объединение лирической индивидуализации и колористики звукозобразительности.
Ключевые слова: выразительные приемы мандолинной игры; инструментализм домры и мандолины; стиль мандолинной выразительности звучания в музыке барокко; стиль мандолинного звучания у венских классиков; музыкальный стиль.
Oliynyk Alexander, Well-earned actor of the Ukraine, Candidate in Art Studies, PP rector of the Odessa national music
academy name A. V. Nezhdanova
Clearing of the expressive acceptance mandoline to instrumental type in works of A.Vivaldi and W.Mozart
The Purpose given studies is an illumination composition and performance-expressive particularities of the works of A.Vivaldi
and W.Mozart as that, which supply the influential neoclassical line musics XX century, also style of modern-vanguard of the specified
volume of the most Latest time on behalf of followers A.Schänberg and A.Webern as representatives New Wien schools and New
music of the past age and contemporaneity. Methodology of the work is intonation approach of the school B.Asafiev in Ukraine with
inherent him linguistics- culturology aspect of the interpretation musicology method, with handhold on analyst-structured principle and
handhold on comparative stylistic features, hermeneutics-interpretation the foreshortening of the music semiotics " intonation dictionary
of the epoch" on Asafiev and further developments in work A.Sokol, E. Markova and others. Scientific novelty of the work reveals itself
in that for the first time in Ukrainian musicology is realized musicology analysis of the works for mandolin A.Vivaldi and Mozart - in context of the understanding ties of blood this instrument and aristocratic domra to ukrainian creative everyday life. The Findings. In analyzed Concerto for mandolin A. Vivaldi stands out absence in тематизме mandolins of the melodies of the operatic type or of the recitative-dramatic character that quite often meets in his Violin Concertos. Mandoline themes more gravitate to generalization (and even to
archetypes) rhetorical composed that. The chamber coloring of sounding mandolin in works W.Mozart approaches him with the chamber-salon type of musical play of renaissance times. Mozart experience of the use the mandolin marks the way to evolutions of this instrument and domra, as his Ukrainian analog, in XX ct. and in contemporaneity. The last was expressed in typical figurative trend: association to lyrical personalization and coloring type in phone picture.
Key words: expressive acceptance mandolin plays; instrumental art of domra and mandolins; style of mandolin expressiveness in sounding to music baroque; style mandolin sounding beside Viennese classicist; music style.
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Актуальність теми дослідження визначається спорідненістю виразних можливостей італійської
мандоліни й української домри, які в час Новітньої історії ХХ-ХХІ ст. впевнено входять в концертносимфонічний творчий обіг. Відтоді досвід концертизації-симфонізації мандоліни, здійснений у Західній
Європі в епоху бароко й класицизму, пролонгований у минулому столітті в симфонічно-театральну
сферу у творах А. Веберна, І. Стравінського, утворює важливу складову творчого досвіду сьогодення
у виконавському плані і як базис творчих здобутків українських митців.
Відповідні теоретичні накопичення, описи творчих акцій містяться в публікаціях різного рівня,
зокрема в працях А. Фамінцина, М. Імханицького, Т. Ненашевої, В. Платонова, Т. Федоткіної та ін.
Становить неабиякий інтерес робота Т. Вольської [4], яка порівнює шляхи історично й культурно
споріднених інструментів мандоліни й домри. Але в українському музикознавчому обігу покищо відсутні наукові розробки стосовно мандолінного концертного й оперного буття, в якому зосереджені цінні
виразні показники, затребувані сьогоденним інструментальним, зокрема й домровим, вжитком.
Метою цього дослідження є висвітлення композиційних і виконавсько-виразних особливостей
творів А.Вівальді і В.Моцарта як тих, що живлять впливову неокласичну лінію музики ХХ сторіччя,
стимулюючи також модерн-авангард вказаного Новітнього часу в особах моцартіанців А.Шенберга й
А.Веберна як представників Нововіденьської школи й Нової музики минулого сторіччя й сучасності.
Методологічною основою роботи є інтонаційний підхід школи Б. Асаф'єва [2] в Україні із властивим
йому лінгвистико-культурологічним аспектом трактування музикознавчого методу, з опорою на
аналітико-структурний принцип й опорою на порівняльні стилістичні характеристики, герменевтичноінтерпретаційний ракурс музичної семіотики й подальших розробок того в працях І. Ляшенка, О. Сокола [14], О. Маркової [9], І. Зінків[6] , в працях автора цього дослідження [13] та ін.
Основний текст. Мандоліна й домра, музичні атрибути Італії й України, європейського Сходу у
цілому, належать до єдиної групи струнно-щипкових інструментів, а також подібні й умовами суспільного побутування: в певному сенсі й мандоліну, й домру можна трактувати як салонний інструмент.
Історично їхня суттєва функція в суспільному бутті починається з доби Ренесансу, оскільки вони прикрашали, звуково гармонізували простір «палаццо» чи «терему», які, окрім свого суто побутового
призначення, мали свідчити як про статус роду, до якого належала особа, що грала на цьому інструменті, так і про культурну позицію актуального власника. Тому тембральна палітра цих інструментів –
не надто гучних, з делікатним, тремтливим звучанням - була відповідною тій атмосфері «вченого
дозвілля» [3, 37-48], яка творила художньо-звукові ідеали доби Ренесансу.
А ці останні сконцентровувалися на прецезійному динамічному нюансуванні, на вишуканості
виконавства, чим, поміж іншими характеристикам, відрізняється естетика співу в мадригалі і в ранній
опері, зобов‘язаній художньо-образному світу мадригалів в їх «пограниччі» (характерне ренесансне
«двоємирії» - в шануванні Віри й Культури [3]) церковної строгої замилуваності й життєво-побутового
естетизму. Естетика приглушеного звуку з тонкими диференційованими нюансами й витонченістю
виразу ошляхетнених емоцій була притаманна такому інструментальному виконавству. Та історична
хода концертно-оперної індивідуалізації тембрів захоплює в Західній Європі мандоліну, яка стає концертувальним інструментом, а також «вбирається» вишуканим «побутовим життєписом» оперної вистави і театралізованого салонного мистецтва.
У західноєвропейському вжитку «золотий вік» мандоліни припадає на XVIII ст., коли для цього
інструмента писали такі майстри, як Антоніо Вівальді (концерт для мандоліни й оркестру, концерти
для двох мандолін і оркестру), згодом – віденські класики В. Моцарт і Л. Бетховен (2 сонатини,
Адажіо й Анданте з варіаціями для мандоліни й фортепіано [8, 32]). Домра залишалася часткою шляхетського побуту в Україні, як це констатував уродженець Луганщини В. Даль: «Домра відома в багатьох слов‘янських племен. В Малолоросії є превілеєю дворянського роду…» [5, 465]. Концертизація
домри складає ознаку ХХ сторіччя й сучасності, що засвідчує цінність засвоєння творчого досвіду концертизації-симфонізації мандоліни в XVIII ст. Виділяється для аналізу Концерт для мандоліни, струнних і basso continuo C-dur Антоніо Вівальді (RV 435), який після тривалого часу забуття знов увійшов
до репертуару сучасних виконавців, особливо тих, які спеціалізуються у давній музиці та в автентичній
манері виконання зразків барокового стилю.
Як і інші Концерти А.Вівальді, вказаний твір для мандоліни з камерним оркестром складається
з трьох частин, з типовим темповим контрастом частин, притаманним практично всім інструментальним циклам: Allegro – Largo – Allegro (С-dur – c-moll – C-dur). В основі тематизму всіх частин лежать
типові для барокової музично-виразової системи загалом та стилю Вівальді зокрема афектовані,
експресивно насичені звороти, котрі нерідко базуються на поширених риторичних фігурах. Серед них
найчастіше застосовуються фігури, що вказують на напрям і спосіб руху – cіrculatio, anabasis,
catabasis, що зрозуміло, зважаючи на природу барокового концертування. Але й експресивні фігури –
passus duriusculus, saltus duriusculus, exlamatio, interrogatio - активно впроваджуються в інструментальний тематизм концерту, і в цьому сенсі Вівальді не лише чутливо переосмислює елементи «музичного словника епохи», але й значно випереджує свій час.
Рондальна будова першої та третьої частин насичена моторикою безупинного розгортання,
в партії соліста привертають увагу численні репетиційні утворення та улюблені композитором (і гостро
критиковані його сучасниками) тривалі секвенції. Оригінальність трактування інструмента полягає і в
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тому, що тремоло як один із основних способів виконання з‘являється вкрай рідко, натомість базовою
формулою постає мелодизована фігурація на акордових звуках та гамоподібні рухи. Співвідношення
оркестру й соло побудоване на ефекті «еха», причому переклички soli – tutti включають в себе як точне, так і варіантно змінене повторення фраз, тобто саме «відлуння» набуває динамічного, змінного
характеру. Так само винахідливо використані ефекти наростання – спадання, що природно виконуються сучасними музикантами із застосуванням динамічних нюансів сrescendo-diminuendo, хоча в бароковій добі ці позначки ще не вводились композиторами в нотний текст, оскільки за традицією того
часу кожен виконавець сам імпровізував зміни динамічної палітри. Другий епізод рондо, викладений в
мінорному ладі, відтіняє загальний піднесений емоційний тонус частини, надає йому ліричної
замріяності, але не порушує радісного просвітленого настрою.
II частина Концерту – Largo c-moll – побудована на остинатній ритмічній пунктирній фігурі, яка
в повільному темпі набуває зосередженого, а навіть траурного характеру (виникають аналогії з
бахівським пасіонним «ритмом буття»). Варіантні проведення початкової теми становлять основний
принцип розвитку цієї частини Концерту. Сама ж тема цікава зіставленням щільної акордової оркестрової тканини, на тлі якої особливо гостро сприймається вишукана мелодія соло на мандоліні.
Співвіднесення soli – tutti тут суттєво відрізняється від першої частини й має метою показати типовий
для барокової естетики контраст не тільки художніх образів як таких, але й способу їх розташування в
часі й просторі.
ІІІ частина, фінал Концерту, знову поринає в радісний тонус уславлення, але з підкресленим
тріольним групуванням мелодичної лінії провідних тем. В них переважає танцювальна пластичність,
природна для фіналів інструментальних форм, похідних від ранньобарокової сонати, яка, з одного боку, подає позитивне завершення усього процесу розвитку, з іншого ж – перекидає арку до першої частини активністю руху й репрезентацією різних варіантів тем (єдине в різноманітному) [12, 193-194].
Щодо сучасного інтерпретаційного дискурсу, то маємо численні записи виконання цього Концерту, зокрема італійськими, російськими та словацькими музикантами. Вельми цікаву виконавську
концепцію пропонує італійський колектив – оркестр Musici di San Marco із солістом Альберто Ліцціо
(2011), що трактує цикл в надзвичайно стисненому хронотопі, підкреслюючи енергетику безупинного
руху (загальний обсяг виконання – 8 хвилин). Натомість версія Концерту з заміною мандоліни на гітару, здійснена Йозефом Шапкою та Словацьким камерним оркестром (2015), триває майже 13 хвилин.
Така різниця в тривалості циклу зумовлена іншими смисловими акцентами, які розставляють виконавці, основну увагу приділяючи вслуховуванню в розмаїття зміни вихідних тем, прослуховуючи всі паузи та фермати. Особливе місце серед виконань Концерту Вівальді посідає інтерпретація італійця
Фабіо Бьонре («Europe Galante», 2011, ≈ 10 хвилин), у якого гармонійно врівноважені мелодична природа партії соліста, особливо яскраво експонована в ІІ ч., та танцювальний граціозний характер
фіналу з вишуканими ферматами. Відвертою симфонізацією-діалогізацією трактування виділяється
версія Ленінградського камерного оркестру з солістом Емілєм Шейнманом.
Підсумком аналізу інтерпретацій мандолінного Концерту А.Вівальді стало
усвідомлення
принципово іншого підходу композитора до мелодичної природи тематизму, призначеного для мандоліни, у порівнянні зі скрипковими партіями концертів того ж автора (останні відзначені патетичними
«промовами» мелодичних зворотів, що походять від характерних мовленнєвих «кодів»). Крім того,
специфіка співвідношення соліст – оркестр зсунуті на користь облітності: у мандолінному Концерті
соліст не так експонує свою віртуозну перевагу над оркестровим супроводом, як вступає з ним у
рівноправний і компенсативний діалог . Мандолінний Концерт А.Вівальді виділяється особливого роду диференційованою палітрою динамічних відтінків (тяжіючи більш до тихої гучності), виразових
прийомів відповідно до камерних умов музикування у формах «ученого дозвілля».
У творах віденських класиків теж можемо знайти звернення до особливого тембру мандоліни.
Вона й тут спрямована передусім на відтворення атмосфери камерно-побутового музикування, успадкованого від попередніх епох (головно від Ренесансу й бароко) у мистецтві. Звертаючи увагу на використання мандоліни в творчості В.А.Моцарта та його сучасників, Г.Аберт пише: «…він сам
(В.А.Моцарт - О.О.) вже писав пісні для мандоліни; в опері вона добре була знайома йому через
Паізієлло та Гретрі» [1, 84].
У відомих і доведених за авторством (тобто вміщених у покажчик Кьохеля) творах В.А. Моцарта мандоліна фігурує тричі: у його піснях «Прийди, мила цитра», «Задоволення» і в канцонетісеренаді Дон Жуана в однойменній опері. Г. Аберт схильний пов‘язувати тембр мандоліни з тим, що
«… це саме популярні пісні, призначені для використання в розважальних цілях» [1, 324].
Але той же Г. Аберт констатує, що «… в цих двох зовні вкрай скромних піснях (як у будові й
повній волі від умовності, так і в неповторному вигляді кожної з них) виявляє себе майстер (курсив
О.О.)» [1, 324]. І далі музикознавець уточнює, що перша з названих пісень «…належить до тієї ж сфери щирої радості сприйняття природи, що й знаменита «Mailied» («Травнева пісня»; KV 596), тоді як
«Zufriedenheit» уже містить ті звабні чуттєві риси, які пізніше будуть властиві серенаді з мандоліною в
«Дон Жуані» [1]. Але мандоліна в В. Моцарта – не тільки «побутова деталь», використана для створення достовірності місця й часу подій; у характеристиці Дон Жуана: зазначений номер («Серенада»)
посідає досить важливе місце, демонструючи лицарський подвиг любові через надзвичайно цікавого й
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символічного для оточення В. Моцарта персонажа. У роботі Ю. Кантарович-Хаіт [7] справедливо зазначена актуальність для В. А. Моцарта значення історичної особи Дон Жуана, якому поставлений
пам‘ятник в Регенсбурзі за військовий подвиг. Варто завважити, що пам‘ятник поставлено в місті,
пов‘язаному спільністю релігійно-культурних традицій з батьківщиною великого композитора, містом
Зальцбургом.
Історичний Дон Жуан, незаконнонароджений, але визнаний батьком, королем Іспанії, німецькоавстрійського походження по матері, мав неабиякий дар полководця, а його найбільший військовий
подвиг - це протистояння мусульманському флоту в іспанських портах. Ця, тепер уже остаточно забута героїчна сторінка життєпису Дон Жуана могла бути відомою геніальному композиторові, зважаючи
на те, що неодноразово, в багатьох сольних номерах та сценах опери експонується його лицарський
образ [11, 14 – 21]. У Серенаді Дон Жуана наявність мандоліни в акомпанементі любовній пісні-гімну
відповідає побутово-історичним реаліям, оскільки в аристократичних колах цей інструмент цілком
природно використовувався для супроводу любовних освідчень.
Г. Аберт, підкреслюючи природність узагальнених В.Моцартом рис серенади в її побутовій
вірогідності, одночасно підкреслює зв‘язок цього номера з Терцетом (Дон Жуан, Лепорелло, Ельвіра)
№ 16 [1, 85] як оригінальність виразової системи цього номера: «Пісню такої п‘янкої чуттєвої виразності взагалі міг співати тільки він. Подібність звучання з терцетом свідчить, однак, лише про те, що
Дон Жуан ще занурений у ту ж саму сферу почуттів» [1, 86].
Моцартівська символічна багатозначність виявляється тут не лише в музичному мовленні, а й
в особливому смисловому навантаженні певних тембрових характеристик як виразових деталей, що їх
В. Медушевський розглядає як вторинні за специфікою в музичному мистецтві [10, 5-11]. Цей підхід
визначив, як бачимо, вельми вишукане використання інструментарію типу мандоліни в його великих
операх. Нагадаємо принагідно, що у зв‘язку з вищенаведеною цитатою Г. Аберта мандоліна нерідко
впроваджувалася в опери-buffa, зокрема, й у твори Паізіелло й Гретрі.
Моцартівські ремінісценції в творчості композиторів наступних епох зустрічаються вельми часто й набувають різних змістово-асоціативних конотацій, зокрема до них звертались Ф. Шопен, П.
Чайковський, М. Регер. На початку ХХ ст. сприйнятливість моцартівської традиції – опосередковано,
виражену насамперед камерністю й витонченістю музичного висловлювання, прецизійністю кожної
виразової деталі – демонструє, з одного боку, імпресіоністичний звукопис К. Дебюссі, з іншого, у дещо
відмінний спосіб, спадщина нововіденців А. Шенберга і А. Веберна. Зрештою, вони вдавались і до цитування тем В. Моцарта, й до переймання його характерних виразових прийомів. Це спостереження
стосується, окрім інших сфер, також і трактування тембрів струнно-щипкових інструментів, зокрема
мандоліни.
Автор дослідження про моцартіанство в клавірно-фортепіанній сфері Цао Шифунь справедливо відзначав: «Моцартіанство в творчості Дебюссі не зафіксоване якимись тематичними запозиченнями, однак воно витікає з усієї сукупності трактування піанізму в цього композитора, що полемічно
загострював свою опозицію оркестральності бетховенської та постбетховенської музики» [15, 139].
Вищецитований автор досліджень моцартіанства у ХІХ і ХХ ст. особливо виділяв значущість і
роль спадкоємності щодо стилю В.А. Моцарта в А.Веберна: «Моцартіанство опромінює фортепіанні
мініатюри А. Веберна, вишуканий пуантилізм котрого доводить до абсолюту ту «перлисту» відточеність кожного окремого звука, що характеризує «діамантовий» клавірний ідеал (тогочасної – О.О.)
фортепіанної техніки, який являє собою своєрідну заповідь клавесинізму для фортепіано моцартівського виконавства» [15, 146].
Дозволимо собі потрактувати представлений історичний дискурс – від бароко, попри класицизм до художньо-стильових напрямків ХХ ст. – як лінію, що започатковується в Ренесансі. Як неодноразово підкреслювалося вище, саме неоренесансні тенденції в мистецтві кінця ХІХ-ХХ ст. відкрили
шлях лютневим інструментам в академічну сферу, де вони становили особливий прошарок камернорефлексивного музикування в художній практиці XVIII-XIX ст., загалом більше схильній до відкритого,
яскравого, експресивного висловлювання. У добу культу віртуозності й естетичних ідеалів повного,
об‘ємного звучання, коли на перший план художнього буття вийшли стилі монументального мистецтва бароко та класицизму, скромна камерність лютневих звучань стала асоціюватися з малими
формами, що стали відтак вираженням художньої «незначності», скромності переживання.
Бідермайєр і романтизм розкріпачили мініатюру як принцип, але реально висунули концепцію «новелістичності циклу мініатюр», сукупна тривалість звучання яких не поступалася (а то й перевершувала) обсяг великих форм.
Як уже відзначалося вище, твори авторів XX ст. були аж ніяк не першим випадком упровадження в культуру постренесансної Європи класичного інструментарію минулих епох, а відтак повернення традиції виконання на струнних щипкових. Але модернова доба стимулювала появу нових
художніх відкриттів у тембральній площині цієї інструментальної групи. В цьому колі слід особливу
увагу звернути на творчість композитора, який у ХХ сторіччі одним із перших звернув увагу на
оригінальність і виразну сутність тембру мандоліни, що стало прикметним для епохи радикального
художньо-естетичного зламу. Йдеться про одного з представників нововіденської школи А. Веберна,
який сконцентрував у своїх опусах чи не всі найважливіші інновації композиторської техніки ХХ ст.
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Наукова новизна роботи проявляється в тому, що вперше в українському музикознавстві
здійснено музикознавчий аналіз творів для мандоліни А.Вівальді й В.Моцарта – в контексті розуміння
спорідненості цього інструменту і шляхетної домри українського творчого вжитку.
Висновки. Мандоліна, яку розмаїто, з урахуванням її багатих образно-емоційних та виразових
можливостей використовували композитори минулого й сучасності – від А. Вівальді до М. Скорика – за
своєю природою виявляє близькість до домри, особливо щодо риторично-мовленнєвої виразовості
притаманним обом інструментам прийомів. В проаналізованому Концерті для мандоліни А. Вівальді
звертає на себе увагу те, що представник італійського бароко в тематизмі мандоліни уникає мелодики
оперного типу чи речитативно-драматичного характеру, що нерідко трапляється в його скрипкових
концертах. Мандолінний тематизм більше тяжіє до узагальненості (і навіть до архетиповості) риторичних елементів. Камерний колорит звучання мандоліни у творах В. Моцарта також зближує звуковий
образ цього інструментарію з камерно-салонним типом музикування ренесансної доби.
Подібний багатогранний «образ інструмента» демонструє музика композиторів ХХ сторіччя
А.Веберна, І. Стравінського, М. Скорика, В. Власова, які знаходять різні історичні прототипи для використання особливої природи звучання мандоліни у своїх художніх концепціях. Моцартівський досвід
використання мандоліни в піснях та в сцені з опери «Дон Жуан» як інструмента, що дивовижно проникливо кореспондує з виразом інтимних почуттів, а водночас кількома штрихами окреслює звукове
тло дії, в певному сенсі передбачає майбутній шлях еволюції як цього інструмента, так і його українського аналога у ХХ ст. й сучасності – домри, що виразилось у такій характерній тенденції творчості для
згаданих інструментів, як поєднання ліричної рефлексії та колористично-звукозображальних елементів.
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УКРАЇНСЬКИЙ ІКОНОСТАС: ВІД ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ
ДО АРХІТЕКТУРНОЇ РАМИ
Мета дослідження: виявити чинники, що вплинули на процес трансформації середньовічного тяблового іконостаса на
іконостас – архітектурну раму, якою він стає на межі XVI–XVII ст. Методологія дослідження спирається на компаративний та
іконологічний методи, які дозволяють виявити правила побудови, комбінацій і взаємодії між структурними елементами архітектурно-декоративної рами українських іконостасів XVII ст., визначити ідеологічні джерела формування такої образної системи і
встановити її смисли. Наукова новизна роботи пов‘язана з розширенням уявлень про процес розвитку українського іконостаса.
Серед основних джерел, які вплинули на формування його нового вигляду на межі XVI–XVII ст., визначені грецька традиція
організації вівтарних огорож і латинська традиція обрамлення релігійного образу, яка з‘явилася в західноєвропейському мистецтві доби Ренесансу. Висновки. Створення нової концепції українського іконостаса на стику двох традицій було реакцією на
суспільно-політичний контекст доби. Введення в український іконостас обрамлень і перетворення його на початку XVII ст. на
архітектурну раму, дає підставу розглядати цю трансформацію як ідеологічний проект. Нова конструкція українського іконостаса, завдяки введенню аркатури в верхньому ярусі й розмаїтому декоруванню всіх поверхонь, відсилала до аналогічної організації іконостасів Балкан, і, особливо, іконостасів Афона. В умовах становлення греко-католицької Церкви така конструкція
іконостаса була візуальним маркером конфесійної ідентичності православного українського храму. Водночас одним із завдань
збільшення просторової глибини іконостаса могло бути бажання посилити емоційне враження від його нового архітектурного
образу. Використання монументальних об‘ємних конструкцій для впливу на свідомість вірян – прийом, що широко використовувався католицьким мистецтвом того часу.
Ключові слова: іконостас; архітектурна рама; аркатура; смисл.
Олянина Светлана Валериевна, кандидат архитектуры, доцент, доцент кафедры графики Издательскополиграфического институтa НТУУ «Киевский политехнический институт им. И. Сикорского»
Украинский иконостас: от функциональной конструкции к архитектурной раме
Цель исследования: выявить факторы, повлиявшие на процесс трансформации средневекового тяблового иконостаса в иконостас – архитектурную раму, которой он становится на границе XVI–XVII веков. Методология исследования опирается на компаративный и иконологический методы, которые позволяют выявить правила построения, комбинаций и взаимоотношений между структурными элементами архитектурно-декоративной рамы украинских иконостасов XVII ст., определить
идеологические источники формирования такой образной системы и установить ее смыслы. Научная новизна работы связана
с расширением представлений о процессе развития украинского иконостаса. Среди основных источников, которые оказали
влияния на формирование его нового облика на границе XVI–XVII веков, определены греческая традиция организации алтарных преград и латинская традиция обрамления религиозного образа, которая появилась в западноевропейском искусстве эпохи Ренессанса. Выводы. Создание новой концепции украинского иконостаса на стыке двух традиций было реакцией на общественно-политический контекст эпохи. Введение в украинский иконостас обрамлений и превращение его вначале XVII в. в
архитектурную раму, дает основание рассматривать эту трансформацию как идеологический проект. Новая конструкция украинского иконостаса, благодаря введению аркатуры в верхнем ярусе и обильному декорированию всех поверхностей, отсылала
к аналогичному устройству иконостасов Балкан, и, особенно иконостасам Афона. В условиях становления греко-католической
Церкви такая конструкция иконостаса была визуальным маркером конфессиональной идентичности православного украинского
храма. При этом одной из целей одновременного увеличения пространственной глубины иконостаса могло быть желание усилить эмоциональное впечатление от его нового архитектурного образа. Использование монументальных объѐмных конструкций для влияния на сознание верующих – прием, широко использовавшийся католическим искусством того времени.
Ключевые слова: иконостас; архитектурная рама; аркатура; смысл.
Olianina Svitlana, Ph.D. in Architecture, Associate Professor of Graphic Arts Department, Publishing and Printing Institute
NTUU «Kyiv Polytechnic Institute»
Ukrainian iconostasis: from a functional construction to an architectural frame
The purpose of the article is to determine the process of transformation of the medieval iconostasis with wall-to-wall horizontal beams as main structural/supporting elements to the new type – iconostasis as an architectural frame – which it becomes on the
border of the 16–17th century. The research methodology is based on the iconological and comparative methods, which allow identifying the rules of construction, combinations, and relationships between the structural elements of the architectural frame of the XVII century Ukrainian iconostasis, to determine the ideological sources of the formation of such model of the iconostasis and disclose its meanings. The scientific novelty of the work is connected with the expansion of knowledge about the development of the Ukrainian
iconostasis. Among the main sources that influenced the formation of the new image of the Ukrainian iconostasis were the Greek tradition of organizing sanctuary barriers and the Latin tradition of framing a religious image. Creating a new concept of the Ukrainian iconostasis at the junction of two traditions was a reaction to the social and political context of the period, which appeared in the Western European art of the Renaissance. Conclusions. Creating a new concept of the Ukrainian iconostasis at the junction of two traditions was a
reaction to the social and political context of the period. The introduction to the Ukrainian iconostasis of the frames and its transformation at the beginning of the 17th century in an architectural frame gives the basis to consider this transformation as an ideological
project. The new design of the Ukrainian iconostasis, due to the introduction of the blind arcade in the upper tier and the abundant decoration of all surfaces, referred to a similar device of the iconoscopes of the Balkans, and especially the iconostases of Athos. Under the
conditions of the establishment of the Greek Catholic Church, such iconostasis construction was a visual marker of the confessional
identity of an Orthodox Ukrainian church. At the same time, one of the goals of simultaneously increasing the spatial depth of the iconostasis could be the desire to strengthen the emotional impression of its new architectural image. The use of monumental volumetric
structures to influence the consciousness of believers is a technique widely used by the Catholic the art of the time.
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Актуальність теми дослідження. Про архітектоніку українських іконостасів до XVII ст. майже
нічого не відомо. До нашого часу від них дійшли тільки окремі ікони, царські врата і знаменитий начерк
80-х років XVI ст. іконостасу Успенської церкви Львова, виконаний Мартином Ґруневеґом в його
щоденнику. Така ситуація визначила основний напрям вивчення ранніх іконостасів. Маючи в своєму
розпорядженні лише живописні фрагменти, дослідники зосереджували свою увагу на реконструкції
іконографічних програм іконостасів за рештками ікон. Щодо конструкції ранніх іконостасів, то вважається, що вона була лише функціональною опорою для кількох рядів. Введення в науковий обіг у
1980 р. малюнка М. Ґруневеґа [8], розширило уявлення про архітектурну будову іконостасів другої половини XVI ст. і дозволило говорити, що в цей час вже існувала їх різьблена декорація [1, 73].
Однак вже на початку XVII ст. конструкція іконостаса має набагато складнішу композицію. Іконостас стає не тільки багаторівневою структурою. Він зорганізується за принципом архітектурного фасаду, в якому введено аркатуру та інші архітектурні елементи, а кожна ікона має своє обрамлення.
Причини виникнення на межі XVI–XVII ст. такої розвиненої архітектоніки, що замінила примітивну конструкцію тяблового іконостаса не відомі. Спроби пояснення ускладнення композиції іконостасів від
початку XVII ст. традиційно пов‘язані з поширенням стилістики Ренесансу, однак переконливих аргументів цього поки не запропоновано. Залишаючись практично невивченою, ця тема має особливе
значення для розуміння специфіки архітектурно-пластичної композиції українського іконостасу не тільки XVII, але й XVIII ст.
Аналіз досліджень і публікацій. Окремі особливості архітектурно-пластичного опорядження
іконостаса ХVІІ–ХVІІІ ст. в контексті розвитку українського декоративно-прикладного мистецтва і
скульптури торкалися у своїх роботах В. Александрович, М. Гембарович, Б. Возницький, В. Вуйцик,
Д. Крвавич, М. Станкевич, О. Тищенко. Єдиною фундаментальною працею, в якій широко розглянуто
питання розвитку іконостасної орнаментики, починаючи від XV і до кінця XVІІІ ст., є монографія
М.Драгана, однак у ній увагу зосереджено лише на оздобленні царських врат.
Мета роботи. Виявити чинники, що вплинули на процес трансформації середньовічного тяблового іконостаса на іконостас – архітектурну раму, якої він стає на межі XVI–XVII ст.
Виклад основного матеріалу. Сучасні знання про організацію середньовічних українських іконостасів дозволяють сказати, що їхня конструктивна основа тривалий час мала лише функціональне
призначення й була підставкою для розміщення в ній ікон у певному порядку [5, 54, 55, 115]. Основною
її частиною були тябла [6, 13] – горизонтальні балки, що служили опорою для верхніх рядів ікон. Тябла монтувалися в стіни або східні стовпи храму, в дерев‘яних храмах, вони становили частину їхніх
конструкції [5, 54, 55, 114–116]. Згідно з реконструкціями І.Свєнцицького та Я.Костянтиновича, іконостаси XVI ст. мали значну кількість ікон, складених не менше ніж в три яруси [13, 89, 92; 15, іл. 198,
199]. Тому їхню конструкцію можна уявити як щільно заставлений іконами практичний, міцний каркас,
утворений декількома горизонтальними балками, а також, можливо, вертикальними стійками.
Питання про орнаментацію доступних для огляду елементів такої конструкції залишається
відкритим. Можна припустити, що якщо декорування застосовувалося, воно навряд чи відігравало
помітну роль і, швидше за все, було мінімальним [6, 13], оскільки концепція образної системи іконостаса в той період не передбачала в ній особливої ролі декору. Про це свідчить зіставлення живописних рамок і смужок, що розділяють сюжети, намальовані на іконах XIV–XV ст., які призначалися для
іконостасів. У той період такі смужки й рамки, як правило, ще нічим не орнаментовані. Однак уже в
наступному столітті трапляються довгі горизонтальні іконостасні ікони, на яких сюжети розмежовуються золоченими пласкими рамками, подібними до полів ковчега, покритими гравірованими або тисненими по ґрунту рослинними мотивами. Розміщення декорованих обрамлень на іконах дозволяє
припускати, що конструкція іконостасів, в якій вони стояли, з цією метою ще не використовувалася,
оскільки в подальшому, коли ікони отримують обрамлення в іконостасі, їхні власні декоративні рамки
зникають.
Відсутність архітектурного принципу організації в українському середньовічному іконостасі
протиставляє його візантійській традиції організації вівтарної огорожі, яка була першоджерелом в процесі формування іконостасів усього православного світу. Як відомо, візантійський темплон з‘явився й
розвивався як принципово архітектурна конструкція. Його найбільш поширеним типом була форма у
вигляді кам‘яного портика з плитами парапету між колонами й царськими вратами в центрі. Архітектура такої вівтарної огорожі в пізньовізантійський період доповнюється встановленням на архітраві
епістилія. Примітно, що епістилій, який є дерев‘яною дошкою/дошками з низкою зображень, мислився
саме як архітектурна складова огорожі. До такої думки схиляє переважна кількість збережених
візантійських епістиліїв XIІ–XV ст., на яких сюжети обрамлені рельєфною або живописною аркатурою.
Моделювання колон в такий аркатурі приділялася особлива увага, що вказує на однозначність її розуміння як архітектурного мотиву. Щодо ікон намісного ряду в візантійській вівтарній огорожі, то вони
отримали архітектурне обрамлення завдяки розміщенню зображень в інтерколумніях. Згодом, однак,
архітектурне оформлення цих ікон набуває особливого значення, оскільки для намісних ікон могли
створюватися додаткові архітектурні обрамлення у вигляді напівциркульних арок на колонах, вписа-
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них у простір інтерколумній. У цілому ж, у пізньовізантійській вівтарній огорожі реальна архітектура
нижньої частини разом з декоративною аркатурою обрамлень ікон епістилія вгорі свідчить про прагнення створити єдиний архітектурний образ огорожі. Яскравим прикладом реалізації цієї ідеї є вівтарна огорожа XI–XIV ст. у соборі Торчелло.
Візантійський принцип організації вівтарної огорожі переходить на Балкани як основа архітектурної форми дерев‘яних іконостасів. Збережені від початку XVII ст. такі іконостаси мають ті ж елементи, що йдуть ще від вівтарної огорожі: колони, встановлені на парапеті, архітрав над ними й
епістилій над архітравом [10]. Наважливіша для нас деталь в їхньому оформленні – це традиція декорування аркатурою епістиліїв. Слід сказати, що візантійська традиція оздоблення епістиліїв аркатурою
на Балканах, вочевидь, ніколи не переривалась. Зокрема, збереглося чимало пам‘яток XV–XVII ст.,
передусім деісусних чинів, зображення яких обрамленні аркатурою [4, 9]. Однак в характері оформлення балканських епістиліїв, і в оздобленні іконостасів Балкан зокрема, в цей час з‘являється нова
риса – багате прикрашання їх орнаментикою. Аркатура епістиліїв XVI ст. вже може бути настільки декорована різьбленням, що її архітектурна основа під ним практично зникає. Яскравим прикладом зміни
концепції образу іконостаса, в якому провідна роль тепер відведена декору, є іконостас 1611 р. Успенського собору Протата на Афоні. Його композиція в цілому традиційна для візантійської вівтарної огорожі: в намісному ярусі ікони розміщені в інтерколумніях, ікони верхнього ряду обрамляє аркатура,
мірний ритм якої не порушений по всій довжині ярусу. Однак використані архітектурні форми «тонуть»
в орнаментальному різьбленні, що покриває всі елементи конструкції. Цей іконостас цілком наочно
демонструє, що декорування стає чи не самоціллю. Саме так можна інтерпретувати ведення декількох рядів орнаментальних фризів над верхнім і нижнім ярусами ікон. Детально розглянувши різьблений декор цього іконостас, М. Чоровіч-Любинкович вважала, що пам‘ятка знаменує початок нового
етапу в розвитку балканських різьблених іконостасів, а його орнаментальні мотиви відбили вплив ісламського мистецтва й італійського Ренесансу [10, 126–127]. Водночас прикрашення різьбленням усіх
поверхонь іконостасу від початку XVII ст. стає характерною рисою не тільки іконостасів на Афоні, а й в
цілому на Балканах [10; 11, 42–121]. Фактично, в XVII ст. балканський іконостас продовжує розвиватися як конструкція, що має традиційну візантійську архітектоніку, але яка пишно, можна сказати – посхідному, орнаментована.
Навіть за відсутності конструктивних елементів ранніх українських іконостасів XV–XVI ст., спираючись лише на наявні ікони й царські врата, можна побачити, що їхній задум вже тоді відрізнявся
від середньовічних балканських іконостасів. Найважливішим аргументом на користь цього є епістилії
XV–XVI ст. із зображення Деісуса або празників. Ці ікони або не мають ніяких розділень рамками, або,
якщо й розділені на ділянки, то аркатурне оформлення в них принципово відсутнє. Відсутність аркатури в епістиліях ранніх українських іконостасів показує, що задум їхнього оформлення здавна мав іншу
концепцію, ніж на Балканах. Ймовірно, аркове обрамлення ікон, що йшло з Візантії, не ствердилось в
Україні-Русі й у XV–XVI ст. в іконостасах ще не застосовувалося. Оскільки ікони російських іконостасів
XIV–XVI ст. також не мають аркових обрамлень, можна припустити, що аркатура, як і в цілому
візантійська концепція архітектурного оформлення іконостаса, в східних слов‘ян була відкинута й
створена нова, безрамна, яка була важливою для середньовіччя. В літературі вже запропоновано
можливе пояснення причин, які зумовили такий розвиток іконостаса в східних слов‘ян. Відзначалося,
що стародавні ікони не потребували спеціальних обрамлень [12, 246]. Ікони, з яких формувався середньовічний іконостас, мабуть, також не вимагали обрамлень, оскільки в своїй сукупності, становили
єдине семантичне ціле, на що вказує давня назва іконостасу – «деісус», яка дозволяла осмислювати
«… іконостас не як предмет, а як храмове дійство – моління, деісіс» [3, 622]. Такий іконостас був розрахований на урочисте молитовне предстояння, «… у ньому важливий був сам образ кінця історії й
доконаних часів ... а не його обрамлення, яке могло натякати на значення почуттів та особистого переживання» [14, 130]. Мабуть, саме тому основна увага була зосереджена на образотворчому виявленні іконостаса. Однак середньовічна безрамна концепція іконостаса в якийсь момент була переосмислена. Відтоді зображення в іконостасі вимагають розмежувань, і ця потреба не пов‘язана з суто
композиційною необхідністю. Пояснити причини розділення епістилія на частини й виникнення різьблених рам для ікон в іконостасі спробував М. Драган. На його думку, перетворення українського іконостаса з тяблової безрамної конструкції на конструкцію, де кожна ікона отримує свою раму, було
пов‘язане з остаточним встановленням в другій половині XVI ст. практики зображувати ікони молитовного ярусу й празників на окремих дошках, а не на довгих іконах-епістиліях. Необхідність обрамлення
таких роз‘єднаних ікон і вплинула на подальший розвиток іконостаса [6, 13]. Висловлене ще одне пояснення причини введення обрамлень в тябловий іконостас. Російська дослідниця І. Бусева-Давидова
вважає, що це могло бути технічно необхідним. На її думку, вертикальні бруски, вставлені між іконами,
підтримували верхнє тябло, що дозволяло зменшити його товщину, а вага ікон верхніх рядів передавався на потужне нижнє тябло, при цьому, дослідниця допускає введення вертикальних перемичок і з
суто декоративною метою [3, 623].
На наш погляд, введення обрамлень і перетворення іконостаса з тяблової конструкції на іконостас – архітектурну раму – пояснюється не тільки конструктивною необхідністю чи метою декорування. Трансформація українського іконостаса з початку XVII ст. в архітектурну раму могла статися
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під впливом багатьох факторів, зокрема й символічної складової. Спробуємо запропонувати ще одне
пояснення причини розвитку рамкової конструкції й перетворення українського іконостаса на складну
за архітектонікою раму з багатством різьбленого декору.
Отже, якщо іконостас XVI ст. ще міг залишатися тябловою конструкцією, яка не мала орнаментації або була мінімально декорована розписом і різьбленням, то вже на початку XVII ст., його конструкція і оформлення разюче змінилися. Найбільш ранній повністю збережений іконостас 1610-х
років у П‘ятницькій церкві Львова – зовсім не тяблова конструкція для ікон. Це іконостас-рама, в якому
кожна ікона має своє власне обрамлення, а весь іконостас покритий рельєфним різьбленням. Водночас – це архітектурна рама, оскільки в її конструкції використана аркатура, консолі й карнизи, в аркових прольотах сильно заглиблені царські врата й дияконські двері, а ікони отримують обрамлення у
вигляді заглиблених ніш або рам з перспективним скороченням, чим досягається властивий архітектурі ефект тривимірності й просторової глибини.
Поява цієї пам‘ятки свідчить про різку зміну концепції будови іконостаса. Вже згадуваний іконостас Успенської церкви Львова, зафіксований на малюнку М. Ґруневеґа, має всі ознаки перетворення іконостаса останньої чверті XVI ст. на різьблену раму, проте нічого не можна сказати про наявність
в ній архітектурних елементів. Зокрема, слід наголосити на відсутності аркатури в апостольському
ярусі, яка з‘явилася в іконостасі П‘ятницької церкви Львова.
Наукова новизна. Зміни, що відбулися в організації конструкції українського іконостасу початку
XVII ст., мабуть, відображають злиття в його композиції двох традицій. Одним джерелом для розвитку
форм українського іконостаса цього часу став балканський іконостас. Іншим зразком стала архітектурна рама для сакрального образу, яка з‘явилася в західноєвропейському мистецтві доби Ренесансу.
Розглянемо суть впливу цих джерел.
Те, що український іконостас з початку XVII ст. раптово отримує аркатуру в апостольському
ярусі, вказує на витоки її запозичення – балканську традицію оформлення верхніх регістрів ікон в іконостасах. Аркатура, яка ніколи раніше не використовувалася в Україні для обрамлення іконостасних
ікон (на що вказують прямокутні завершення ікон протягом усього XVI ст.), тепер вводиться як вказівка
на поширену балканську практику. Цим підкреслюється, що нове оформлення українського іконостаса
спирається на грецьку (візантійську) традицію. Крім того, принцип орнаментації грецьких, а також молдавських іконостасів, які зазнали грецького впливу [1, 72], позначився на ствердженні в Україні ідеї
багатої орнаментації нового архітектурного іконостаса. Зіставлення іконостаса П‘ятницької церкви у
Львові з іконостасом в соборі Протата на Афоні, створених приблизно в один час, показує однаковий
підхід до їхнього декорування – прагнення покрити орнаментикою всі поверхні. Але між цими іконостасами є суттєва відмінність: іконостас собору Протата, навіть за наявності архітектурних елементів,
прагне до площинності, тоді як в іконостасі П‘ятницької церкви, навпаки, різними засобами створюється тривимірність його фасаду. Очевидно, що П‘ятницький іконостас мислився як архітектурний фасад і
відповідно оформлявся. В цьому проявляється вплив на український іконостас вже не грецької традиції, а латинської, пов‘язаної з обрамленням сакрального образу.
Про близькість форм українських іконостасів XVII ст. до архітектурних фасадів неодноразово
згадувалося в літературі. Вважається, що до появи такої пластики фасадів українських іконостасів
привів вплив Ренесансу. Однак не варто бачити в цьому спробу організувати композицію іконостаса як
більш-менш точне відтворення міської архітектури. Вплив Ренесансу на іконостаси Афону й України
проявив себе по-різному, й афонські іконостаси такої пластики фасадів не набули. Можна припустити,
що до формування специфічної архітектоніки українського іконостасу додався ще один фактор, вплив
якого не був настільки сильним на Балканах через історичну ситуацію. Йдеться про раму як самостійне культурне явище, новий виток розвитку якої почався в Європі в добу Ренесансу.
Питання про причини, що викликали появу картинної рами для релігійного образу, й особливості її розвитку на католицькому Заході й православному Сході, були розглянуті в роботі О. Тарасова
[14]. На думку дослідника, в добу Ренесансу ікона починає сприйматися як міметичний образ [14, 53],
якому потрібні рамки, щоб позначити межу між зовнішнім світом і світом живописного твору. Зображення набуває значення вікна, а його рама не тільки організує образ, а й надає йому семіотичного
значення. Тоді ж формується концепція рами католицького релігійного образу як архітектурного фасаду. Така рами вказувала на певну ідею, яка, передуючи сприйняттю зображення, примушувала глядача розуміти образ у заздалегідь означеному аспекті, що перетворювало раму на інструмент його
пізнання [14, 32–41, 67]. Відповідно, роль рами в процесі сприйняття образу зростає: вона спрямовує
погляд на окреме зображення, встановлює з ним тривалий візуальний контакт і стає першою сходинкою до його осмислення. Ця функція ренесансної рами поширюється й на іконостас, де кожна ікона
отримує власну оправу. Саме ж обрамлення набуває самостійності як окремий художній текст, що перебуває в тих чи інших семантичних зв‘язках із зображенням, яке обрамляється.
Концепція створення іконостасу – архітектурної рами – виникає з ідеї відокремлення іконного
образу, якому необхідний власний простір. Роль візуального орієнтира, вірогідно, відіграв архітектурно
оформлений католицький вівтар. Досить згадати про організацію вівтарів, які є складними рамами, що
вміщують багато зображень. Апофеозом подібних конструкцій складних рам є монументальні запрестольні образи – ретабло. Всі подібні вівтарі мають спільну рису – це архітектурні рами. Цей підхід і
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переходить в український іконостас, який таким чином отримує свою просторову глибину і в цілому
архітектурний образ із Заходу, а аркатуру й прийом його суцільного декорування – через грецьку традицію – зі Сходу.
Однак сам по собі католицький вівтар складно вважати основним фактором впливу в процесі
трансформації іконостаса в архітектурну раму, оскільки, як відомо, історія обрамлень католицьких
вівтарів до XVII ст. вже налічувала кілька століть, але це ніяк не позначилося на середньовічному
українському іконостасі. Ймовірніше, що перетворення іконостасу-опори на іконостас - архітектурну
раму в Україні відбувається під потужним впливом західнолатинської риторики, яка в XVI – першій половині XVII ст. активно вивчається в українському середовищі за латинськими підручниками. Риторика, яку в Європі часів Ренесансу осмислювали як науку, що вивчає закономірності побудови художньовиразної мови (тексту) й визначає його структуру для найбільш зрозумілого й аргументованого викладу думки – набуває в XVII ст. для східних слов‘ян значення універсального культурного орієнтиру, що
спричинило зміну культурної традиції й відбилося в галузі візуальної культури. Як нормотворче керівництво риторика формулювала правила вибудовування не тільки літературного тексту, але, в більш
широкому сенсі, культурної й соціальної поведінки [7, 338]. На правила риторики також спиралися при
створенні візуальних образів [14, 45]. Мабуть, завдяки риторичному упорядкуванню іконостас - архітектурна рама, тільки-но з‘явившись, досить швидко отримує чітку структурну організацію. Це простежується в тому, що вже від початку XVII ст., коли в іконостасі кожне зображення має власне обрамлення, він не перетворюється в набір розрізнених рам. Іконостас має вигляд єдиної рами,
елементи якої об‘єднані загальним задумом, при цьому кожна окрема рама є важливою смисловою
складовою, сукупність яких створює цілісний текст. Така інтерпретація образу іконостаса дозволяє
розглядати його семантичний зміст як систему зв‘язків між структурними одиницями, якими виступають елементи архітектурних і декоративних форм. Відповідно, форми, з яких конструювалися обрамлення ікон іконостаса, не є випадковими, і суто компілятивний метод формування композиції й декоративного оздоблення іконостасів XVII ст., як вважалося раніше – не можливий.
Висновки. Введення в український іконостас обрамлень й перетворення його на початку XVII
ст. в архітектурну раму дає підставу розглядати цю трансформацію як ідеологічний проект. Нова конструкція українського іконостаса завдяки введенню аркатури й щільного декорування всіх поверхонь
відсилала до аналогічного устрою іконостасів Балкан і, особливо, іконостасів Афону. В умовах ствердження унійної Церкви це створювало візуальний маркер конфесійної ідентичності українського православного храму. При цьому, одним із завдань одночасного збільшення просторової глибини українського іконостаса могло бути бажання посилити емоційне враження від його нового архітектурного
образу. Використання монументальних об‘ємних конструкцій для впливу на свідомість вірян – прийом,
що широко використовувався католицьким мистецтвом того часу.
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Під текстом тут розуміється простір, в якому відбувається процес утворення значень [2].
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ХУДОЖНЯ КРИТИКА ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Мета дослідження – виявити спільне та відмінне художньої критики та мистецтвознавства в сучасних умовах. Методологія ґрунтується на теоретичному аналізі наукової літератури, порівнянні мистецтвознавства та художньої критики, систематизації, що призвело до науково об‘єктивних результатів. Наукова новизна полягає у виявленні спільного та відмінного художньої критики та мистецтвознавства в сучасних умовах. Висновки. Художня критика контекстна (знаходиться всередині
художнього процесу, хоча не інтегрована в нього), академічне мистецтвознавство – позаконтекстне. Художній критиці притаманні оперативність, злободенність, своєрідні посередницькі функції між подією та її історичною оцінкою, емоційність, зануреність – на відміну від точності, відстороненості мистецтвознавства. Щодо аудиторії: мистецтвознавство діє у професійному
полі, критика – у соціокультурному. Природа мистецтвознавства – гносеологічна, критики – аксіологічна, однак сьогодні відбувається зміщення в бік інтерпретаційних методів художньої критики. Серед способів інтерпретації – філософська, естетична,
біографічна, психоаналітична, історико-художня, семіотична, соціологічна, історико-культурна, порівняльно-типологічна критика.
Інтерпретаційні методи художньої критики суголосні з процесами декодування мистецького твору, що є однією з функцій критики, рівнів цього декодування може бути незліченно багато. «Структура стаккато», гіпертекстуальність, інтерактивність, лаконізм
– риси художньо-критичних виступів в інтернет-ЗМІ. Елементи художньої критики складають основу або можуть бути складовою
широкого діапазону публіцистичних (рецензія, творчий портрет, проблемний виступ, огляд, інтерв‘ю, есе) та наукових (монографія дисертація) жанрів. Сьогодні назріла необхідність розширення фахових «кордонів» мистецтвознавства і художньої критики.
Ключові слова: художня критика; мистецтвознавство; інтерпретація; жанри критики; особливості критики.
Пидлыпская Алина Николаевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры хореографического искусства Киевского национального университета культуры и искусств
Художественная критика и искусствоведение в современных условиях
Цель исследования – выявить сходства и различия художественной критики и искусствоведения в современных
условиях. Методология основывается на теоретическом анализе научной литературы, сравнении искусствоведения и художественной критики, систематизации, что привело к научно объективным результатам. Научная новизна заключается в выявлении сходств и различий художественной критики и искусствоведения в современных условиях. Выводы. Художественная критика контекстная (находится внутри художественного процесса, хотя не интегрирована в него), академическое
искусствоведение – внеконтекстно. Художественной критике присущи оперативность, злободневность, своеобразные посреднические функции между событием и его исторической оценкой, эмоциональность, погруженность – в отличие от точности,
отстраненности искусствоведения. Касательно аудитории: искусствоведение действует в профессиональном поле, критика – в
социокультурном. Природа искусствоведения – гносеологическая, критики – аксиологическая, однако сегодня происходит смещение в сторону интерпретационных методов художественной критики. Среди способов интерпретации – философская, эстетическая, биографическая, психоаналитическая, историко-художественная, семиотическая, социологическая, историкокультурная, сравнительно-типологическая критика. Интерпретационные методы художественной критики созвучны с процессами декодирования художественного произведения, что является одной из функций критики, уровней этого декодирования может быть неисчислимо много. «Структура стаккато», гипертекстуальность, интерактивность, лаконизм – черты художественнокритических выступлений в интернет-СМИ. Элементы художественной критики составляют основу или могут быть составной
частью широкого диапазона публицистических (рецензия, творческий портрет, проблемное выступление, обзор, интервью,
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эссе) и научных (монография диссертация) жанров. Сегодня назрела необходимость расширения профессиональных «границ»
искусствоведения и художественной критики.
Ключевые слова: художественная критика; искусствоведение; интерпретация; жанры критики; особенности критики.
Pidlypska Alina, Candidate of Art History (PhD in art history), Associate Professor of the Department of Choreographic Art of
the Kyiv National University of Culture and Arts
Art criticism and art history in modern conditions
Purpose of Research is to identify the similarities and differences between artistic criticism and art history in contemporary
conditions. Methodology. The methodology is based on a theoretical analysis of scientific literature, a comparison of art criticism and
art history, and systematization, which led to scientifically objective results. Scientific novelt consists in identifying the similarities and
differences between artistic criticism and art history in modern conditions. Conclusions. Artistic criticism contextual (is within the artistic
process, although not integrated into it), academic art history is out of context. Artistic criticism is characterized by operativity, urgency,
peculiar intermediary functions between the event and its historical assessment, emotionality, immersion – in contrast to the accuracy,
the removal of art history. Regarding the audience: art history in the professional field, criticism – in sociocultural. The nature of art criticism is epistemological, criticism is axiological, but today there is a shift towards interpretive methods of artistic criticism. Among the
methods of interpretation are philosophical, aesthetic, biographical, psychoanalytic, historical-artistic, semiotic, sociological, historicalcultural, comparative-typological criticism. Interpretative methods of artistic criticism are consistent with the processes of decoding the
work of art, which is one of the functions of criticism, levels of this decoding can be incredibly large. "Stuccato Structure," hypertextuality, interactivity, laconicism - features of artistic and critical speeches in the Internet media. Elements of artistic criticism form the basis or
can be an integral part of a wide range of journalistic (review, creative portrait, problem presentation, review, interview, essay) and scientific (monograph dissertation) genres. Today, the need to expand the professional "boundaries" of art history and artistic critique has
matured.
Key words: art criticism; art history; interpretation; genres of criticism; peculiarities of criticism.

Актуальність теми дослідження. Трансформаційні процеси соціокультурного життя, тотальна
комодифікація, віртуалізація, глобалізація тощо відображаються на мистецькій сфері, що потребує
підвищеної уваги з боку науковців. Художня критика як важливий елемент культури та мистецтвознавство переживають період видозмін, що можливо виявити у процесі співставлення цих двох феноменів.
Виявлення спільних та відмінних рис художньої критики та мистецтвознавства крізь призму сучасності
важливе для розуміння культурно-мистецького простору України та світу.
Аналіз досліджень і публікацій. Сучасні проблеми художньої критики та мистецтвознавства
хвилюють вітчизняних та зарубіжних науковців (Ю. Арутюнян [1], Т. Кара-Васильєва [3], Л. Кияновська [4], О. Наконечна [5], О. Степанян [6], Ю. Чекан [8]), однак дослідження, спеціально присвяченого
порівнянню художньої критики та мистецтвознавства сьогодення проведено не було.
Мета дослідження – виявити спільне та відмінне художньої критики та мистецтвознавства в
сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу. Художня критика хоча і не інтегрована у мистецтво як його частина, однак знаходиться всередині живого художнього процесу, на відміну від академічного мистецтвознавства, що аналізує художні явища з позаконтекстних позицій, працюючи з тим, що вже
відбулося, коли є певна віддаленість у часі, що дає змогу більш об‘єктивно поставитись до події тощо.
Оперативність як одна з ключових ознак художньої критики стає запорукою ще однієї вимоги – злободенність. Те, що відбувається тут і зараз, що викликає живі дискусії, потребує естетичного, художнього
та суспільного визначення, стає предметом художньо-критичного виступу. Осмислюючи роль критики
в історичному поступі балетного театру, можна говорити про посередницьку, за висловом
Н. Степаняна, її функцію: «Посередником між творчою подією та її історичною оцінкою завжди виступає художня критика… Погляди на мистецтво та вимоги до нього глядачів, власне художників, можновладців та інтелектуалів, їх підтвердження чи спростування у часі відображають рух культури вперед, її хід. Відповідно, цей рух і втілює критика» [6, 484].
Актуальність та новизна художнього твору не може не викликати емоційність у викладенні художньо-критичних міркувань, на відміну від академічного мистецтвознавства, що повинно «зберігати
спокій», тверезо підходити до наукового осмислення феноменів. На відміну від мистецтвознавства, що
базується на досвіді осмислення того чи іншого феномену, діалозі з досвідом пізнання, критиці притаманна новизна, ефект критичного першопрочитання, балансування на межі власних уподобань, суспільних настроїв, сучасних тенденцій тощо. А. Асоян вважає, що «справжній критик – завжди першовідкривач, у його сприйнятті художнього явища велика частка співпереживання, у творі мистецтва
він відкриває перш за все співзвучне його внутрішньому світу» [2, 20]. Особиста зацікавленість твором
мистецтва та майстерне володіння словом є запорукою високого професійного рівня художньокритичного висловлювання. І якщо наукове осмислення передбачає доведення певних гіпотез, вписування в художньо-стилістичні параметри, виявлення цінності в історичній ретроспективі, то критика
повинна лише продемонструвати якості твору. І тут стає важливою не точність, а глибина емоційного
занурення і здатність захопити читача.
Важливим для розуміння відмінностей мистецтвознавства та художньої критики є їхня аудиторія: для першого адресатом виступає наукова та навчально-професійна спільнота, для другої – межі
значно ширші, передбачають звернення до всіх, небайдужих до мистецтва, а також розширення кола
поціновувачів мистецтва шляхом зацікавлення. Фактично мистецтвознавство діє у професійному полі,
критика – у соціокультурному.
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Однак в сучасній ситуації тотальної комерціалізації можна констатувати зниження інтересу до
художньої критики в її традиційному розумінні. Цим переймається Л. Кияновська: «Для широкого ж
загалу фахові критичні думки про музику, як це не прикро, взагалі не представляють інтересу, а популярної фахової музичної критики, тобто призначеної для заохочення, зацікавлення високою музикою
найширших верств суспільства, в Україні, на жаль, поки що обмаль» [4].
І сьогодні більшість прибічників класичних підходів до трактування мистецтвознавства та художньої критики вбачають, що коріння першого, як будь-якої іншої наукової діяльності – гносеологічні,
оскільки основною ознакою є пізнання; коріння художньої критики – аксіологічні, оскільки основним
завданням, на їхню думку, залишається установлення художньої цінності об‘єкта. Але є інші погляди
щодо ролі критики в сучасному світі. Ю. Арутюнян вважає, що «у ХХ ст. художня критика, народжена в
системі цінностей, сенсів і художніх тенденцій XVIII ст. як судження з метою виявити позитивні та
негативні боки твору, зникає, і класичний аксіологічний принцип підміняється інтерпретативним підходом» [1, 178].
У відповідності до мети та завдань художньої критики, обраного ракурсу критичного висловлювання, контексту тощо формуються різні способи критичної інтерпретації. Філософська критика звертається до питань, що не передбачають остаточної відповіді, наприклад, природи художнього образу,
сенсу творчості, діалектики розвитку мистецтва тощо. Філософські аспекти художньої критики не
прагнуть до раціональності, цінність вбачається у міркуваннях.
Естетична критика базується на виявленні ціннісно-чуттєвого, оперує категоріями прекрасного.
Предметом осмислення стає своєрідність естетичного в творі, морфологія художнього образу, генезис
жанрових форм, природа виражально-зображальних засобів.
Біографічний ракурс критичного виступу передбачає інтерпретацію художнього твору крізь
призму біографії його автора. Фактично використовуються основні аспекти біографічного методу наукового пізнання, за допомогою якого встановлюється зв‘язок між подіями життя та творчими виявами
митця. Біографічна інтерпретація часто поєднується з психоаналітичною, що базується на залученні
основних положень фрейдистської теорії про бажання, які залишились незадоволеними.
Історико-художня критика передбачає розгляд художньої форми як діалогу автора твору та
історично обумовленої традиції. Предметом історико-художньої критики є «внутрішній світ» художнього твору та процес розвитку зображально-виражальних засобів: просторово-часових, ритмікокомпозиційних, символіко-метафоричних, візуально-тектонічних тощо [2, 116].
Семіотичний ракурс критики передбачає розгляд мистецьких творів в якості тексту, що має
унікальний зміст, який транслюється через знаки. А. Асоян виокремлює соціологічну критику, що передбачає тлумачення соціальної відповідальності мистецтва в суспільстві та відповідальність суспільства перед мистецтвом, інтерпретацію художнього твору як надбання, аналіз взаємостосунків художника та влади, обговорення проблем державної підтримки мистецтва в умовах ринкової економіки та
пропаганду професійних творчих спілок.
Соціологічна критика виникає там, де особистість художника та його творчість попадають до
кола уваги в якості феноменів суспільного життя, без яких воно не може постати цілісно [2, 120].
Історико-культурна критика виходить із розуміння художнього твору як частини духовної культури певної доби, розуміючи етичні, естетичні, релігійні, філософські чинники сучасності. Психологічний та ідеологічний зміст художніх образів, моральний стан суспільства, взаємовідносини між
внутрішнім станом, потребами особистості та зовнішніми факторами, можливостями стають тим
стрижнем авторської інтерпретації у художній критиці творів.
Порівняльно-типологічний аспект критики передбачає співставлення, дифереціацію подібних
явищ. Порівняльна критика виявляє своєрідність творчої індивідуальності шляхом співставлення
світоглядних, естетичних, художніх особливостей художніх систем балетмейстерів, що й визначають
їхню унікальність.
Інтерпретаційні методи художньої критики суголосні з процесами декодування мистецького
твору, що є однією з функцій критики. Але рівнів цього декодування може бути незліченно багато: сенс
лексичних конструкцій (рухів, поєднань рухів) хореографічного тексту; значення більш крупних
комбінацій, варіацій, сцен, створених на основі цих лексичних утворень; задум постановника та прихований за ним культурний контекст; творча інтерпретація артиста балету тощо. Тут виникає проблема
щодо відносності поняття повноти критики, яке не може бути застосованим по відношенню до жодного
об‘єкта критики. Кожен наступний рівень декодування оголює нову площину для розшифрування.
«Кожен символ – тільки верхівка айсберга в океані культурного консенсусу, і якби вдалося розшифрувати дощенту хоча б одне єдине послання, то перед нами постала б вся культура з усією її історією
та сьогоденням. Так ―радикально‖ накручена критика кожного окремого послання виявилася б культурної критикою взагалі», – зазначає В. Флюссер [7, 51].
Не закликаючи до радикальних кроків по «накручуванню» розшифрувань у художній критиці,
Т. Кара-Васильєва стверджує, що «сьогодні є потреба в координації підходів у ширшій, аніж сфера
мистецтва, системі, якою є загальнокультурний контекст, що вимагає розширення фахових ―кордонів‖
мистецтвознавства і художньої критики» [3, 38].
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Сучасності притаманні уривчасті рухи, уривчаста структура мислення. В. Флюссера називає
таку ситуацію «структурою стаккато», яка виявляється «в наукових текстах, в поезії, в музичних композиціях, в архітектурі, в політичних програмах. Отже, завдання сучасної культурної критики полягає в
тому, щоб витягти шляхом аналізу з кожного окремого феномена культури це переструктурування переживання, пізнання, оцінювання та дії в мозаїці ясних і виразних елементів» [7, 83]. Але «структура
стаккато» є характерною не лише для об‘єкта критики, а й для самого критичного виступу, що зумовлено розширенням діапазону специфічних каналів передавання інформації. Віртуалізації призвела до
все активнішого поширення електронних ЗМІ, де критиці притаманні гіпертекстуальність та інтерактивність. «Завдяки гіпертекстуальності – утворенню системи зв‘язків між окремими документами за
допомогою вбудованих у текст гіперпосилань – виникає можливість збільшити інформаційний потенціал тексту, підвищити якість надаваної інформації. Водночас читач отримує можливість сформувати
свою точку зору, спираючись на альтернативні джерела інформації», – зауважує Ю. Чекан [8, 243].
Елементи художньої критики складають основу або можуть бути складовою широкого діапазону публіцистичних та наукових жанрів. Основним художньо-критичним жанром є рецензія, увага якої
спрямована на твір мистецтва. Присутність рецензійних елементів можна виявити в творчому портреті, в проблемному виступі, в огляді, в інтерв‘ю. Рецензія, з одного боку, досить структурований різновид критичного виступу, з іншого – оперативний, емоційно насичений. Основна небезпека, що може
спіткати автора у бажанні якнайшвидше оприлюднити матеріал, – перетворення рецензії на розгорнуту анотацію, коли дескриптивний метод переважає над аналітичним, інтерпретативним. Одночасно
перебільшена компліментарність та інші форми тенденційності заважають дискусійній стилістиці, що
вважається ідеальною для викладу рецензії. «Рецензія, – на думку А. Асояна, – передбачає прилучення до чужого досвіду та професійний діалог з автором продемонстрованої праці, іншими словами,
співміркування з актуальних питань художньої практики та теорії мистецтва» [2, 137].
Серед ознак, що активно культивуються у сучасних художньо-критичних публікаціях, яскраво
проявляється есеїстичність. Есе як жанр художньої критики притаманний авторам з яскраво вираженим літературним обдаруванням. Вільна, підкреслено індивідуалізована манера, що несе відбиток
особистості автора, оригінальність виразних засобів притаманні есе. Культивування саме цього жанру
Ю. Арутюнян зараховує до тих ключових причин, що змінили не на краще відношення публіки до критики: «…програмний «суб‘єктивізм» та есеїстичність принципово змінили відношення публіки до явища художньої критики» [1, 180].
Попри науковість жанрів монографії та дисертації художня критика може входити до них як
елемент аналітичного звернення до феноменів, що вдалося побачити (причому, неважливо, «вживу»
чи на електронних носіях). Однак, така критика втрачає ознаку оперативності. Монографія, створена
як науково-критична праця, присвячена проблемі мистецтва сучасності чи минулого, осмисленню
творчості митця чи групи митців, об‘єднаних певними естетичними устремліннями, претендує на широке узагальнення, наукову значущість концептуальних положень. Художньо-критичні елементи
дисертації, зазвичай, вводяться задля висвітлення актуальної проблеми сучасного мистецтва. Хибною є думка про неможливість використання авторської критики щодо мистецьких феноменів у тексті
дисертації, оскільки предметом, зокрема, мистецтвознавчих досліджень, є мистецька специфіка
творів, що неможливо виявити без проведення художньо-критичних дій.
Наукова новизна полягає у виявленні спільного та відмінного художньої критики та мистецтвознавства в сучасних умовах.
Висновки. Художня критика контекстна (знаходиться всередині художнього процесу, хоча не
інтегрована в нього), академічне мистецтвознавство – позаконтекстне. Художній критиці притаманні
оперативність, злободенність, своєрідні посередницькі функції між подією та її історичною оцінкою,
емоційність, зануреність – на відміну від точності, відстороненості мистецтвознавства. Щодо аудиторії:
мистецтвознавство діє у професійному полі, критика – у соціокультурному.
Природа мистецтвознавства – гносеологічна, критики – аксіологічна, однак сьогодні відбувається зміщення в бік інтерпретаційних методів художньої критики. Серед способів інтерпретації –
філософська, естетична, біографічна, психоаналітична, історико-художня, семіотична, соціологічна,
історико-культурна, порівняльно-типологічна критика.
Інтерпретаційні методи художньої критики суголосні з процесами декодування мистецького
твору, що є однією з функцій критики, рівнів цього декодування може бути незліченно багато. «Структура стаккато», гіпертекстуальність, інтерактивність, лаконізм – риси художньо-критичних виступів в
інтернет-ЗМІ. Елементи художньої критики складають основу або можуть бути складовою широкого
діапазону публіцистичних (рецензія, творчий портрет, проблемний виступ, огляд, інтерв‘ю, есе) та наукових (монографія дисертація) жанрів. Сьогодні назріла необхідність розширення фахових «кордонів» мистецтвознавства і художньої критики.
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ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНА ПАРАДИГМА МІМЕЗИСУ У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА НА ПЛЕНЕРІ
Мета статті – обґрунтувати художньо-педагогічну парадигму мімезису у навчанні майбутніх фахівців з образотворчого
мистецтва на пленері. Методологія дослідження ґрунтується на термінологічному принципі, застосуванні загальнонаукових
методів (аналізу, синтезу, узагальнення). Наукова новизна полягає в тому, що вперше визначено зміст категорії «художньопедагогічна парадигма», розкрито методологію застосування античних засад мімезису й доведено її універсалізм у навчанні
майбутніх фахівців з образотворчого мистецтва на пленері, а також аргументовано позитиви й недоліки цього процесу. Висновки. Художньо-педагогічна парадигма мімезису в навчанні майбутніх фахівців з образотворчого мистецтва на пленері охоплює
відповідні цільові настанови, вибір і застосування методів, прийомів і засобів зображення натури як естетичного семіозу успішного виконання колірних, тональних, пластичних, ритмічних і композиційних завдань у процесі створення об‘єктивно-ціннісного
художнього образу природи. Парадигма функціонує за принципами «оживлення» й одухотворення натури, тяжіння до міри й
типізації та зорієнтована на глибоке естетичне сприйняття натурного матеріалу і його відображення з допомогою комплексу
виразних образотворчих засобів. Завдяки використанню цієї парадигми студенти мають змогу забезпечити взаємозв‘язок художньо-теоретичних знань, набутих у процесі аудиторного навчання, з практикою.
Ключові слова: навчання; пленер; художньо-педагогічна парадигма; мімезис; майбутні фахівці з образотворчого мистецтва.
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искусства Уманского государственного педагогического университета имени Павла Тычины; Сотская Галина Ивановна,
доктор педагогических наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по научно-экспериментальной работе
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Художественно-педагогическая парадигма мимесиса в обучении будущих специалистов по изобразительному
искусству на пленэре
Цель статьи – обосновать художественно-педагогическую парадигму мимесиса в обучении будущих специалистов по
изобразительному искусству на пленэре. Методология исследования основана на терминологическом принципе, применении
общенаучных методов (анализа, синтеза, обобщения). Научная новизна заключается в том, что впервые: определено содержание категории «художественно-педагогическая парадигма», раскрыта методология использования античных основ мимесиса
и доказан ее универсализм в обучении будущих специалистов по изобразительному искусству на пленэре, а также обоснованы
позитивы и недостатки этого процесса. Выводы. Художественно-педагогическая парадигма мимесиса в обучении будущих
специалистов по изобразительному искусству на пленэре охватывает соответствующие целевые установки, выбор и применение методов, приемов и средств изображения натуры как эстетического семиозиса успешного выполнения цветовых, тональных, пластических, ритмических и композиционных задач при создании объективно-ценностного художественного образа природы. Парадигма функционирует по принципам «оживления» и одухотворения натуры, тяготения к мере и типизации и
ориентирована на глубокое эстетическое восприятие натурного материала и его отражение с помощью комплекса выразительных изобразительных средств. Благодаря использованию этой парадигмы студенты имеют возможность обеспечить взаимосвязь художественно-теоретических знаний, приобретенных в процессе аудиторного обучения, с практикой.
Ключевые слова: обучение; пленэр; художественно-педагогическая парадигма; мимесис; будущие специалисты по
изобразительному искусству.
Pichkur Mykola, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Fine Arts, Pavlо
Tychyna Uman State Pedagogical University; Sotska Halyna, Doctor of Pedagogical Sciences, Senior Researcher, Deputy Director for
Scientific and Experimental Work, Ivan Zaziun Institute of Pedagogical Education and Adult Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Professor of the Department of Fine Arts, Pavlо Tychyna Uman State Pedagogical University
The artistic and pedagogical paradigm of mimesis in future specialists of the visual arts in the open air training
Purpose of the article is to substantiate the artistic and pedagogical paradigm of mimesis in the training of future specialists
in the visual arts in the open air. The methodology is based on the terminological principle, the application of general scientific methods
(analysis, synthesis, synthesizing). The scientific novelty lies in the fact that for the first time: the content of the category «artistic-
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pedagogical paradigm» is defined, the methodology is revealed and its universalism is proved in the training of future specialists in fine
arts in the open air on the basis of ancient principles of mimesis, and advantages and disadvantages of this process are justified. Conclusions. The artistic and pedagogical paradigm of mimesis in the training of future specialists in the visual arts in the open air covers
the appropriate objectives, selection and application of methods, techniques and means of depicting nature as an aesthetic semiotic
successful implementation of color, tonal, plastic, rhythmic and compositional tasks of creating an objectively valuable artistic image of
nature.
Key words: training; open air; art-pedagogical paradigm; mimesis; future specialists in the visual arts.

Актуальність теми дослідження. В умовах сьогодення об‘єктивною соціальною потребою суспільства є підготовка висококваліфікованих фахівців з образотворчого мистецтва, здатних усвідомлювати значущість професійної діяльності, повноцінно орієнтуватися в сучасному художньо-культурному
просторі. Це вимагає підвищення вимог до мистецько-освітнього процесу, стимулює до активних пошуків тих компонентів системи фахової підготовки, що дають змогу формувати творчу особистість. У
цьому аспекті важливу роль відіграє методологія навчання на пленері як освітня платформа для особистісного і професійного зростання, становлення і розвитку художньої майстерності студентівобразотворців. Однак у педагогічних працях бракує висвітлення парадигмального підходу до організації пленерної практики на античних засадах мімезису як принципу наслідування природи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На важливості розроблення чіткої методології навчання майбутніх фахівців з образотворчого мистецтва на пленері наголошено в працях відомих естетиків
і мистецтвознавців, видатних художників і педагогів минулого століття.
Питання організації пленерної практики та шляхів підвищення її ефективності в освітньому
процесі підготовки майбутніх фахівців з окремих спеціалізацій образотворчого мистецтва розкрито в
працях сучасних вітчизняних (Т. Висікайло [2], О. Сова [12], В. Чурсіна [16] та ін.) і зарубіжних
(Л. Жаданова [3], О. Павленкович [9], З. Рабілова [10], Р. Шаук [17], Л. Шокорова [18] та ін.) дослідників. Спільною думкою науковців є те, що навчання на пленері є важливим складником мистецько-освітнього процесу фахової підготовки студентів-образотворців, що забезпечує вдосконалення
їхньої художньої майстерності. Водночас, духовна, художньо-педагогічна і творчо-розвивальна місія
пленеру досі залишається неповною мірою зреалізованою через засилля усталених методичних традицій. Виявлено значні резерви для підвищення ефективності навчання майбутніх митців на пленері в
контексті розроблення і впровадження художньо-педагогічної методології мімезису.
Мета статті – обґрунтувати художньо-педагогічну парадигму мімезису у навчанні майбутніх
фахівців з образотворчого мистецтва на пленері.
Виклад основного матеріалу. Провідною засадою сучасної системи професійної освіти, зокрема мистецької, є парадигмальність. На будь-якому історичному щаблі суспільного розвитку, з
урахуванням цільового функціонування освіти, фігурувала відповідна парадигма як зразок, взірець,
еталон, модель організації навчально-виховного процесу з її комплексним забезпеченням науково
вивіреними і практично апробованими змістовими репрезентаціями, педагогічними формами, методами і засобами. Зважаючи на це, ще в 1998 році в Парижі на Всесвітній конференції ЮНЕСКО з вищої
освіти актуалізовано проблему розроблення сучасної освітньої парадигми, яка б задекларувала такі
ключовi ціннісні орiєнтири, як гуманізацію, людиновимірність, відповідність вимогам глобалізованого
суспільства.
Поняття «парадигма» походить від грецького слова «παπάδειγμα», що загалом означає «зразок, модель». Залежно від контексту, цей термін суголосний із категоріями стилю, традиції, концепції,
генеральної ідеї, закону. Така полісемія відображає зорієнтованість явища, події чи діяльності на певний взірець як первинної основи для наслідування чогось. Завдяки цьому категорія парадигми фігурує
в міждисциплінарному науковому дискурсі, зокрема й у педагогічному.
У сучасному науково-освітньому просторі термін «педагогічна парадигма» трактується в контексті ідеалу, традиції як форм збереження і трансляції культурної спадщини молодим поколінням
[15]. Ця лексема, на переконання Н. Савотіної, є провідною теорією науки і вищою щодо інших категорій наукового пізнання, що ґрунтується на бінарних опозиціях і прийнята за зразок розв‘язання проблем протягом певного історичного періоду [11, 6]. Із позиції категоріальної конкретики у публікації
О. Старокожко зазначено, що поняття «педагогічна парадигма» характеризує вихідну концептуальну
схему, методологічний конструкт провідних наукових теорій, котрі домінують упродовж певного історичного періоду, та культурно-історичні типи способів педагогічного мислення і педагогічних дій [13,
240]. Очевидно, що в такому значенні окресленого терміна доцільно розглядати словосполуку «художньо-педагогічна парадигма». Однак у науково-освітньому тезаурусі вона практично не вживається.
Тому для обґрунтування її змісту звернемося до філософії мистецтва в його парадигмальному контексті.
Продукування твору мистецтва, безсумнівно, спрямоване на досягнення високого рівня його
художності, за умови чого сам митець позиціонується як майстер. На користь цієї тези доречна філософська думка В. Татаркевича: «Протягом довгих століть мистецтво розумілося як конструктивна
діяльність, підпорядкована певним правилам. Критерієм художності в межах цієї парадигми виступала
майстерність як правильність виконання певного художнього завдання» [14, 68]. Однак нині доводиться звертати увагу на сучасну методологію мистецтва, що визнає множинність чи варіативність самої
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художності, тобто її альтернативність у контексті заперечення багатьох традиційних уявлень про
творчість, майстерність, індивідуальність і духовність особистості митця.
Отже, виникає ситуація поліпарадигмальності мистецтва, що передбачає розмаїття стилів,
напрямів, теорій тощо. Та пропри це, все ж таки можливо виявити достатньо стійкі ознаки художності,
що актуальні й значущі в межах єдиної ідентифікаційної системи сучасного мистецтва. Серед них
провідними є завершеність та адекватна втіленість художного задуму в матеріалі, тобто «артистизм»,
що є запорукою ефективного естетичного впливу твору на реципієнта. Саме вони детермінують смислове навантаження поняття «художньо-педагогічна парадигма», що охоплює відповідні цільові
настанови, вибір і застосування методів, прийомів і засобів навчання образотворчого мистецтва як
естетичного семіозу (дієвість знакових систем) щодо успішного виконання суб‘єктом мистецькоосвітнього процесу колірних, тональних, пластичних, ритмічних і композиційних завдань у процесі
створення об‘єктивно-ціннісного художнього образу, репрезентованого віртуозністю ліній, мазків,
поєднанням кольорів, співвідношенням об‘ємів, фактур тощо для впливу на емоційний рівень сприйняття.
У системі сучасної мистецької освіти України різними інституціями (коледжі, академії, університети) здійснюється професійна підготовка майбутніх фахівців з образотворчого мистецтва – графіків,
живописців, скульпторів, дизайнерів, архітекторів, реставраторів, майстрів декоративно-прикладного
мистецтва, фотохудожників, художників видовищних та екранних мистецтв, а також художниківпедагогів. Усі вони належать до професії типу «людина – художній образ» (за класифікацією Є. Клімова [4]), вимогами до якої є добре розвинений художній смак, просторове мислення, концентрація та
стійкість уваги, спостережливість, творча уява, образне мислення, емоційність, наочно-образна
пам‘ять, здатність до перевтілення, яскравість зорової перцепції, точність сприймання кольору та
відтінків. Ці якості формуються в процесі студіювання таких основних фахових дисциплін, як «Рисунок», «Живопис», «Композиція», «Кольорознавство», «Перспектива», знання, уміння і навички з яких
поглиблюються в процесі пленерної практики.
Зміст терміносполуки «пленерна практика» розкривається через органічне поєднання двох
складників: «пленер» (від франц. en plein air – на свіжому повітрі) – правдиве зображення натури у
природних умовах під відкритим небом при активному впливі світла і повітря – та «практика» (з грец.
«praxis» – дія) – діяльність, основною ознакою якої є безпосередня чуттєва зміна предмета під час
взаємодії людини з ним для набуття певних знань та перевірки їх істинності.
Мета пленерної практики в системі професійної підготовки майбутніх фахівців з образотворчого мистецтва полягає у збагаченні їхнього художнього досвіду; закріпленні та поглибленні знань і
навичок із фахових дисциплін; нагромадженні й систематизації етюдного матеріалу, що в подальшому
слугує підґрунтям для виконання творчих завдань; вихованні гармонійного співіснування особистості
та природи; формуванні спостережливості й здатності бачити красу в природному середовищі тощо
[2–3; 7; 9–10; 12; 16–17].
На пленерній практиці перед майбутніми фахівцями з образотворчого мистецтва ставляться
певні завдання, серед яких: виконання живописних етюдів і графічних зарисовок пейзажу, рослинних
форм, живої і неживої природи; розвиток глибинно-просторової орієнтації; удосконалення естетичного
сприйняття натури з урахуванням загального тонового й колірного стану освітленості; формування
здатності цілісно сприймати об‘єкти у співвідношенні їх домірних і матеріальних властивостей;
освоєння різноманітних художніх матеріалів і технік; розкриття творчого потенціалу через механізми
активізації художньої уяви і фантазії; розширення образотворчого й естетичного досвіду
[2–3; 7; 9–10; 12; 16–17].
Робота на пленері може бути суто індивідуальною та груповою. У першому випадку – це самостійне спостереження й відображення різних куточків природи, якими захоплюється митець; у другому
–спільна діяльність і навчання гурту художників, що відбувається в атмосфері вільної співпраці. На
переконання В. Чурсіної, вона передбачає свою систему мислення, що акцентує почуття й характеризується орієнтацією на мистецьку якість, неповторність вибору мотиву, виявленням авторської
індивідуальності [16, 150]. Але, як свідчить практика, більшість студентів-образотворців, особливо молодших курсів, у ході роботи на пленері демонструє недостатньо сформовану здатність до композиційного й кольорового сприйняття просторових явищ природи та їх адекватного художнього відтворення. Зважаючи на це, особливого значення набуває врахування напрацьованого художникамипедагогами досвіду навчання на пленері, що століттями формувався на ґрунті художньої спадщини
різних історичних епох – Античності, Середньовіччя, Відродження і Нового часу, у подальшому збагачувався завдяки ефективним педагогічним системам видатних художників-пейзажистів світового масштабу.
Багатюща мистецтвознавча спадщина епохи Античності засвідчує відкриття прямої перспективи, що справила колосальний вплив на зображення пейзажних мотивів у творчості давньогрецьких
живописців. Так, наприклад, художник Агафарх, який писав декорації для останніх трагедій Есхіла,
став зображати перспективні скорочення предметів за законами лінійної перспективи, завдяки чому
створювалася ілюзія глибини простору. У методичному плані важливим досягненням давньогрецького
пейзажного живопису слід вважати відмову від площинного зображення, розвиток гри світлотіні, що
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найкраще проявилися у творчості Антіфілла, Аполлодора, Апеллеса, Евфранора, Павсія та ін. Окрім
того, було створено теоретичні книги, що містили основоположні правила живопису.
У мистецтвознавстві вважається, що одним із видатних шедеврів настінного живопису в будинку на Еквілінському пагорбі є фреска «Улісс у країні лестрігонів» (I ст. до н. е.). За своїм змістом
вона оповідає про пригоди героїв «Одіссеї». Новацією цього пейзажу є прекрасно збудована перспектива, заснована не лише на зміні масштабу фігур, але й на колірному рішенні просторових планів.
Надалі принцип побудови композиційної структури твору за допомогою використання законів
лінійно-перспективних скорочень активно підхопили й використали у своїй творчості давньоримські
художники і декоратори, про що свідчать розписи Помпей, Геркуланума, Стабій та ін.
За Арістотелем, основне завдання пейзажного мистецтва регламентується створенням копіїімітації природи. При цьому античний філософ не закликає до прямого копіювання і вказує на те, що
образи, створені людиною, можуть бути «кращими» або «гіршими», мати частку вимислу, і допускає,
що в них можуть втілитися ті якості, яких насправді немає [1, 1022]. Як один із найвідоміших античних
педагогів, він був фундатором виховної системи природолюбства.
Очевидно, що учні керувалися відповідними методичними настановами античних майстрів
пензля. Однак відповідної суто педагогічної інформації в наявних джерелах бракує. Але, безсумнівно,
що панівна художня методологія наслідування природи породила художньо-педагогічну парадигму
мімезису навчання на пленері, сутність якої зводиться до засвоєння принципів «оживлення» й одухотворення натури в зображеному пейзажі, тяжіння до міри і типізації. Перевагами цієї парадигми слід
вважати зорієнтованість на глибоке естетичне сприйняття натурного матеріалу та його відображення
за допомогою комплексу виразних засобів перспективи, світлотіні і просторового моделювання, що
призводить до максимальної ідентифікації стану природи. Саме завдяки цьому вона є універсальною,
тому її доцільно рекомендувати використовувати під час підготовки майбутніх фахівців з образотворчого мистецтва будь-якої спеціалізації. Під час пленерної практики така міметична концепція особливо
цінна для майбутніх графіків, живописців, художників-педагогів, фотохудожників, оскільки у своїй
творчості вони найчастіше віддають перевагу натур-імітації.
Обґрунтованість окресленої позиції пояснюється тим, що пленерна практика є найбільш сприятливою художньо-педагогічною формою підготовки майбутніх фахівців з образотворчого мистецтва.
Адже в процесі її проходження студенти неодмінно усвідомлюють, що мистецтво і природа складають
цілісну єдність. А. Дюрер вважав, що мистецтво приховане в природі і ніхто не може зобразити красиву форму, керуючись тільки своєю фантазією [8, 374]. Мікеланджело наголошував, що природа є найвищим джерелом будь-якого художнього пізнання [8, 187]. Леонардо да Вінчі вважав живопис наукою і
законною дочкою природи [6, 57].
Як продовження природи, мистецтво об‘єктивує ті глибинні внутрішні особливості і якості живої
ідеї, яку природа не може виразити. Відбувається масштабний процес одухотворення природної краси
й увічнення її дивовижних явищ. Для майбутнього фахівця з образотворчого мистецтва природа є невичерпним джерелом натхнення, у якому він шукає і генерує свої ідеї, адже саме вона являє собою
«найглибший змістовий універсум» в єдності з композиційною досконалістю пластики, ритму, кольору,
фактури тощо.
Осмислення того, що природа є взірцем для мистецтва, стає для майбутніх митців новою
світоглядною площиною для власного художньо-екологічного пізнання. Розгортання такого міметичного процесу спрямовує мистецтво до вершин досконалості. З урахуванням цього, під час роботи на
пленері студенти мають усвідомити, що сьогодення вимагає зміни агресивно-споживацького підходу
до природи на «любовно-творчий», що встановлює паралелі між красою і досконалістю форм живої
природи, бо довершене є життєздатним, красивим і гармонійним. Художня інтерпретація природи
неодмінно стає артефактом її життєтворчості. Саме завдяки цьому справжній митець у контексті
унікальності й індивідуальності будь-яких форм життя має змогу глибше зрозуміти не лише навколишній світ, але й себе.
Поряд з окресленими перевагами художньо-педагогічної парадигми мімезису навчання на
пленері у процесі її використання мають місце й окремі недоліки – це неприйняття стилів і способів
зображення, відмінних від природонаслідувальних, заперечення художньо-формальних експериментів, обмеженість виявів образної фантазії. При цьому досить часто постає проблема необміркованого наслідування методу сліпого копіювання натури, що призводить до негативної міметичної традиційності. Адже з натури можна скопіювати лише колірно-тональні відношення, а решту слід
пропустити через душу художника. На цьому наголошував відомий художник К. Коровін: «Пейзаж не
можна писати без мети, якщо він тільки гарний, – у ньому повинна бути історія душі» [5]. Аналогічну
думку висловив і знаменитий живописець О. Саврасов: «Мало змалювати мотив, описати його очима
ботаніка – важливо вловити життя, настрій природи, яка викликає в людині співзвучний стан, зачіпає
невловимі душевні струни» [7, 20].
Незважаючи на окреслені недоліки, правомірно стверджувати, що міметична методологія пленеру є ціннісним фундаментом професійної підготовки майбутніх фахівців з образотворчого мистецтва. Адже така практика – це різнобічний, комплексний і творчий процес формування у студентівобразотворців самостійності, творчої активності та художньої майстерності. Це зумовлено специфікою
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пізнання довкілля як комплексу таких здатностей особистості митця: бачити у природі живописну картину, «її емоційний сюжет»; творчо підходити до вибору зображувального об‘єкта; ураховувати особливості навколишнього середовища; виконувати пошукову й аналітичну роботу; добирати відповідні
художні техніки й матеріали тощо.
Висновки. Обґрунтовано художньо-педагогічну парадигму мімезису у навчанні майбутніх
фахівців з образотворчого мистецтва на пленері, що охоплює відповідні цільові настанови, вибір і застосування методів, прийомів і засобів зображення натури як естетичного семіозу успішного виконання колірних, тональних, пластичних, ритмічних і композиційних завдань при створенні об‘єктивноціннісного художнього образу природи. Парадигма функціонує за принципами «оживлення» й одухотворення натури, тяжіння до міри і типізації та зорієнтована на глибоке естетичне сприйняття натурного матеріалу і його відображення за допомогою комплексу виразних образотворчих засобів.
Завдяки використанню художньо-педагогічної парадигми мімезису навчання на пленері студенти-образотворці мають змогу забезпечити взаємозв‘язок набутих у процесі аудиторного навчання
художньо-теоретичних знань із практикою. Однак він важливий лише в контексті становлення основ
графічного та живописного різновидів художньої майстерності. Але якщо брати до уваги специфіку
творчості дизайнера, архітектора і майстра декоративно-прикладного мистецтва, що охоплює художньо-проектну діяльність, то пленерна практика набуває диференційованих рис, оскільки розширюється коло її завдань. Це пов‘язано з проведенням художньо-формальних експериментів на кшталт методики пейзажистів-імпресіоністів, студіюванням біоніки як важливого складника креативних
технологій створення оригінальних художніх проектів і виробів. А це вже інші художньо-педагогічні парадигми навчання на пленері, обґрунтування яких становить перспективу подальших досліджень.
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СУЧАСНА МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКЛАМНОГО ДИЗАЙНУ
Мета статті – проаналізувати наявні методологічні підходи до художньої культури, дизайн-діяльності і реклами для подальшого ефективного проектування рекламної продукції, підвищення її позитивних ціннісних орієнтацій та естетичного рівня.
Методологія дослідження. Інтегративний характер рекламної індустрії детермінує методологічні підходи і наукові методи. Відповідно до обраних мультимодального та транссистемного підходів авторкою обґрунтовано і розкрито сім необхідних методів:
системно-структурний, соціокультурний, аксіологічний, історико-мистецтвознавчий, компаративний, синергетичний та семіотичний. Наукова новизна. Вперше в Україні проведено комплексний аналіз рекламної графіки як складової дизайну та форми
соціокультурних комунікацій, а також висвітлено загальні перспективи розвитку рекламного дизайну з урахуванням
комп‘ютерних технологій. Акцентовано взаємозв‘язки функціональності й естетичності формотворчих засобів у процесі візуалізації рекламної ідеї від афіші (плаката) до цифрових медіа. Висновки. Досліджуючи рекламну графіку як продукт культури в
широкому контексті, особливу увагу звернено на художньо-естетичні проблеми об‘єктів рекламного дизайну. Рекламний дискурс
визначено як тип комунікативної діяльності, що відбувається в культурному світовому просторі і активно формує візуальні смислові конструкції. Запропоновані концептуальні положення розвитку рекламного дизайну в Україні полягають у розширенні та
поглибленні методології проектного мислення, впровадженні теоретико-методологічних засад у практику та дизайн-освіту, у
конкретизації фахової термінології.
Ключові слова: рекламний дизайн; візуалізація; масова культура; естетика реклами; рекламна графіка; стилістика;
образ; плакат; цифрові медіа.
Прищенко Светлана Валерьевна, доктор наук хабилит. в сфере дизайна, профессор кафедры графического дизайна Института дизайна и рекламы Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств
Сучасна методологія та перспективи розвитку рекламного дизайну
Цель статьи – проанализировать существующие методологический подходы к художественной культуре, дизайндеятельности, рекламе для дальнейшего эффективного проектирования рекламной продукции, повышения еѐ позитивных ценностных ориентаций и эстетического уровня. Методология исследования. Интегративный характер рекламной индустрии детерминирует методологические подходы и научные методы. В соответствии к выбранным мультимодальному и транссистемному подходам автором обоснованы и раскрыты семь необходимых методов: системно-структурный, социокультурный,
аксиологический, историко-искусствоведческий, компаративный, синергетический и семиотический. Научная новизна. Впервые в Украине проведен комплексный анализ рекламной графики как составляющей дизайна и формы социокультурных коммуникаций, а также освещены общие перспективы развития рекламного дизайна с учетом компьютерных технологий. Акцентированы взаимосвязи функциональности и эстетичности формообразующих средств в процессе визуализации рекламной идеи
от афиши (плаката) до цифровых медиа. Выводы. Исследуя рекламную графику как продукт культуры в широком контексте,
особое внимание обращено на художественно-эстетические проблемы объектов рекламного дизайна. Рекламный дискурс
определен как тип коммуникативной деятельности, который происходит в культурном мировом пространстве и активно формирует визуальные смысловые конструкции. Предложенные концептуальные положения развития рекламного дизайна в Украине
состоят в расширении и углублении методологии проектного мышления, внедрении теоретико-методологических основ в практику и дизайн-образование, в конкретизации специализированной терминологии.
Ключевые слова: рекламный дизайн; визуализация; массовая культура; эстетика рекламы; рекламная графика; стилистика; образ; плакат; цифровые медиа.
Pryshchenko Svitlana, Doctor habil. in Design, Professor of Department of Graphic Design in Institute of Design and Advertising of the National Academy of Managerial staff in Culture and Arts
Contemporary methodology and prospects of the Advertising Design development
The purpose of the article is to analyze the existing methodological approaches to Art Culture, Design-activity, Advertising
for the further effective designing of advertising products, increasing its positive value orientations and aesthetic level. Research meth-
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odology. The integrative character of the Advertising industry determines methodological approaches and scientific methods. In accordance with the selected multimodal and trans-system approaches, the author substantiates and discloses seven necessary methods:
system-structural, socio-cultural, axiological, art-historical, comparative, synergistic and semiotic. Scientific novelty. For the first time in
Ukraine, the comprehensive analysis of Advertising Graphics as design component and form of socio-cultural communications was
conducted, and the general prospects for the Advertising Design development, taking into account computer technologies were discussed. The relationships of functionality and aesthetics the forming means in the process of visualization advertising ideas from Affiche
(Poster) to Digital Media are emphasized. Conclusions. Researching the Advertising Graphics as a product of Culture in the wide context, special attention is paid to the art-aesthetic problems of Advertising Design objects. Advertising discourse is defined as the type of
communicative activity, that occurs in the cultural world area and actively forms the visual semantic structures. The proposed conceptual provisions for the Advertising Design development in Ukraine consist of expanding and deepening the Methodology of Project thinking, introducing the theoretical and methodological bases into practice and design-education, and concretizing the specialized terminology.
Key words: advertising design; visualization; mass culture; advertising aesthetics; advertising graphics; stylistics; image;
poster; digital media.

Актуальність теми. Рекламна графіка завжди посідала важливе місце у сферах комерції, промисловості, культури багатьох країн, є одним із найважливіших елементів ідентифікації товарів і послуг та їхніх виробників у сучасному інформаційному просторі. Поступово сформувався рекламний дизайн, який поєднує в собі досягнення мистецтва, дизайну та маркетингу. На початку ХХІ ст. відбулися
суттєві зміни уявлень про дизайн і рекламу у зв‘язку із процесами глобалізації та одночасної етнокультурної ідентифікації, гіпер-споживанням і зниженням загальнокультурного рівня суспільства. Відбулися
й суттєві соціальні зміни, оскільки розвиток технологій спричинив появу ідей гуманістичного універсального дизайну – «товарів для всіх і кожного», а реклама грає в цьому вагому роль, просуваючи
продукцію на масовому ринку.
Аналіз останніх досліджень. Малочисельні публікації визнають рекламу, не зважаючи на її головну комерційну функцію, явищем культури [6; 11]. Але найчастіше сучасні засоби рекламного інформування не сприяють формуванню світогляду, розвитку художнього мислення, естетичному
сприйняттю дійсності тощо. У.Боумен зазначав, що візуальна мова не є самоціллю – форма, простір і
візуальна взаємодія стають засобами для візуалізації ідей [3]. Дослідники реклами виокремлюють дві
тенденції: конкретно-прагматичну та історико-культурологічну. Перша націлена на оперативну підготовку практиків рекламної справи: дизайнерів, менеджерів, маркетологів, які просувають товари, послуги, компанії, отримуючи для них швидкі фінансові прибутки. Друга спрямована на розуміння суті
культурологічної, психологічної та естетичної концепцій реклами та її довгострокового впливу на різні
суспільні прошарки, тим більш, що рекламний процес у різних регіонах має національно-специфічні
особливості. Проте у більшості джерел, присвячених рекламі, вона не розглядається як складова дизайну, а розвиток засобів рекламного інформування подається дуже скорочено, що не може дати
цілісного уявлення про закономірності візуальних змін у друкованих і цифрових медіа.
Мета статті – проаналізувати наявні методологічні підходи до художньої культури, дизайндіяльності і реклами, обґрунтувати та розкрити наукові методи для подальшого ефективного проектування рекламної продукції, підвищення її позитивних ціннісних орієнтацій та естетичного рівня.
Виклад основного матеріалу. Сутність наукової проблеми полягає в необхідності конкретизації
фахової термінології, розширенні та поглибленні теоретико-методологічних основ рекламного дизайну
як самостійної сфери художньо-проектної культури. Об‘єкт дослідження передбачає врахування загальної методології дизайну, оскільки існують певні усталені методи проектування у промисловому та
середовищному дизайні, проте є й доволі специфічні аспекти рекламування. Дослідження культурноестетичної компоненти рекламної галузі має за мету систематизацію і класифікацію візуальних засобів, а також комплексне визначення їхньої функціональної та зображальної специфіки у комунікативному просторі, який значно ширший, ніж 30 років тому. Поняття «рекламні комунікації» є закодованими кольором, словом і звуком певними повідомленнями для потенційної аудиторії, передбачають
відповідну реакцію на них, а також стають інструментом торгівлі та соціальної моди. Тобто реклама
може визначатися як особливий вид соціальних масових комунікацій, що виконує три функції – інформативну, комерційну, суспільну. Реклама поєднує досягнення багатьох наук – економіки, маркетингу,
соціології, психології, філософії, філології, культурології і, звичайно, дизайну та сучасних виробничих і
комп‘ютерних технологій. Тому такий складний синкретизм можна визначити терміном «рекламне мистецтво», оскільки реклама із простого засобу інформування вже перетворилася на своєрідну майстерність психологічних маніпуляцій з метою отримання прибутків в умовах надвиробництва та все
зростаючої конкуренції.
Наукові підходи в цілому, і зокрема до класифікації візуальної інформації, розуміємо як спосіб
мислення та спосіб пізнання, а методи дослідження – як певні алгоритми, певні систематизовані кроки
для досягнення мети. Для комплексного дослідження рекламної графіки в структурі дизайну нами застосовано наступний методологічний діапазон з огляду на те, що реклама має транссистемний
(наскрізний) інтегративний характер, тобто виходить за межі певних соціально-економічних систем, а
мультимодальний підхід (змішаний) виявляється найбільш повним для розуміння сутності рекламних
комунікацій і дозволяє максимально поєднувати й використовувати переваги кожного з обраних методів: системно-структурного, соціо-культурного, аксіологічного, історико-мистецтвознавчого, компаративного, синергетичного та семіотичного. Розглянемо кожний з них більш детально.
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Системно-структурний метод уможливлює аналіз рекламного дизайну як галузі діяльності і на
рівні аналізу окремих чинників, і на рівні їхнього синтезу в осмисленні функціональних, технологічних,
маркетингових, культурних аспектів візуально-інформаційного середовища: міського, предметного
(упаковки, рекламно-сувенірної продукції), віртуального тощо. В дизайні під системою розуміють комплекс необхідних і достатніх елементів, що знаходяться в усталених взаємозв‘язках та складають
єдине ціле. Сукупність компонентів охоплює соціально-економічні питання, проблеми синтезу
функціональних й естетичних аспектів, екологічності, раціонального використання матеріалів. Кожний
структурний елемент форми у дизайні виконує визначені функції, які задовольняють потреби системи.
Отже, дизайн можна розуміти як творчий метод, процес і результат художньо-проектної діяльності для
задоволення утилітарних, соціальних та естетичних потреб споживача. Спираючись на концепцію
В.Папанека, підкреслимо три основні вимоги до дизайну: функціональність, конструктивність, естетичність [9].
Динамічний розвиток індустріалізації та урбанізації, стандартизація масового виробництва, розвиток засобів масової інформації та панування масової культури визначили специфіку розвитку художньо-проектної культури. Саме протягом зазначеного періоду дизайн як проектна сфера остаточно
сформувався в самодостатній вид професійної діяльності, в якому визначилися загальні принципи
дизайну розвинутих промислових країн світу [12].
На розвиток дизайну значно вплинуло і мистецтво. Еволюція дизайн-практики свідчить про вагому роль світової художньої культури на формування стилів у різновидах дизайну. Нині дизайн можна
визначити як створення предметного або віртуального світу – в процесі проектування відповідним чином організовуються соціокультурний простір, форми та їхні взаємозв‘язки в життєдіяльності людини.
Дизайн перетворився на складну систему, яка забезпечує розробку та функціонування матеріальних
цінностей, організації і трансформації штучного або природного середовища: культуру художньопроектну та культуру технологічну (виробничу).
Становлення реклами пов‘язано з розвитком товарних відносин та виробництва. Збір і систематизація емпіричних матеріалів рекламної графіки як окремої ланки дизайну вкрай важливі для
усвідомлення принципів процесу візуалізації рекламних ідей та одержання кінцевого ефекту – комерційного або соціального з метою просування громадських, культурних чи політичних ідей.
Найбільш ефективними нині виявляються міждисциплінарні стратегії проектування, про що свідчать
європейські наукові конференції й тематичні семінари з дизайну та візуальних комунікацій у Мюнхені,
Лейпцигу, Берліні, Лондоні, Cтокгольмі, Гаврі, Варшаві, Кракові, Софії, Санкт-Петербурзі, Мілані,
Празі, Гельсинках, Вільнюсі, Відні, Базелі, Невшателі, Цюріху.
Соціокультурний метод досліджень еволюції візуальних засобів реклами дозволяє трактувати
рекламну графіку як відображення історичних, соціокультурних, економічних, технологічних та
політичних етапів розвитку суспільства. Реклама, як і дизайн, завжди має ідеологічну платформу, комунікативні завдання, мотиваційні установки. Це дозволяє розуміти еволюцію стилістики реклами у
рамках визначених культурних формацій, що призвели до появи масової культури та розгалуженої
рекламної індустрії. На думку А.Костіної, головною рисою сучасного соціокультурного простору є
взаємодія масової, елітарної та народної культур. Масова культура, яка набула поширення після Другої світової війни, активно запозичувала, тиражувала і поширювала культурні зразки, адаптувала
індивіда до певного середовища. Будучи знаковою системою, доступною всім соціальним прошаркам,
масова культура виступає механізмом формування дій та відповідних комунікацій [7].
П.Герчанівська зазначає, що соціокультурні системи є результатом творчої діяльності людини.
«Спираючись на технології масової маніпуляції (друковані та електронні ЗМІ, рекламу тощо) інституційні структури надають інформаційно-психологічного впливу на маси. Важливим механізмом регуляції соціокультурної системи є масова культура, що призводить до максимальної стандартизації не
тільки соціальних норм, а й ідейно-світоглядних орієнтацій людей [4, 4–5]». Термін «комунікація»
з‘явився на початку ХХ ст. та дуже швидко поряд з його загальнонауковим визначенням як засобу інформації між будь-якими об‘єктами, набув соціокультурного змісту, став процесом обміну емоційною
та інтелектуальною інформацією. Необхідними умовами та структурними компонентами комунікацій є
наявність спільної мови у суб‘єктів комунікацій (індивідів, груп, організацій та ін.), каналів передачі інформації та певних правил здійснення комунікацій у даній культурі (семіотичних, етичних тощо) з метою формування соціальних зв‘язків, регулювання окремих форм життєдіяльністю соціуму, накопичення і трансляції культурного досвіду.
Соціокультурний метод базується на структурно-системному і сутність його полягає в розгляді
суспільства як єдності культури та комунікацій, оскільки в процесі розвитку проявляються якісно різні
культурні явища. Вагомим дослідженням соціокультурного підходу до художньої діяльності є монографія Ю.Афанасьєва, де автор зазначав: «продукти художньої діяльності – зображення – набувають
соціального смислу лише при системному розумінні культурних процесів, а визначений зміст у єдності
емоційних та раціональних компонент подається у вигляді чуттєвого образу, який представлено у
певних культурних і комунікативних контекстах та асоціативних зв‘язках [1, 30]».
Протягом ХХ ст. сформувався специфічний вид культури – художньо-проектна культура – дизайн [5]. Дизайн ми розглядаємо на стику культур: художньої (мистецтво), інтелектуальної (наука) та
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технічної (промислової). Дизайн може мати вузькоспеціалізований характер, але дизайнери мають, як
правило, достатньо широкий світогляд і добре розуміються на матеріалах та технологіях, проте ще
важливішим є розуміння потреб і бажань споживачів. Складно визначити об‘єкт дизайну поза мистецтвом, наукою або інженерією тому, що в ролі продуктів дизайну виступають доволі різноманітні
об‘єкти – від обладнання до створення іміджу рекламними засобами. Протиріччя виявляються в
соціальній та економічній системах – гармонійне середовище існування повинно поєднуватися з отриманням максимальних прибутків. Головна мета дизайнера – надати конкретному об‘єкту проектування
(масовому або елітарному) споживчої цінності. Всі часткові завдання (покращення функціональноконструктивних характеристик продукту, підвищення його комфортності користування, пристосування
до вимог моди через зміни форми, кольору, нової упаковки тощо) поєднуються в єдине ціле, якщо в
якості сумарного продукту дизайну (а не об‘єкта проектування) розглядати споживчу цінність продукції. У рамках системи «виробництво – споживання» об‘єктами дизайну є речі, що задовольняють не
лише матеріальні потреби, але й є носіями естетичної цінності, елементами художньо-образного
ставлення до дійсності, самовираження індивіда як у процесі проектування, так і в процесі споживання. Таким чином, дизайн є системною естетичною діяльністю, змістом якої стає реалізація естетичних
установок та цінностей людини, створення нових форм, формування художнього смаку. Весь предметний світ має для дизайнера вагу, це не просто речі або плакат, це – зафіксоване смислове навантаження.
Відтак, рекламну графіку варто розглядати не тільки як явище культури на рівні констатації
факту або створення зовнішньо привабливого зображення, а як похідний продукт, обумовлений сукупністю потреб, цінностей і норм конкретного історичного періоду, застосовуючи аксіологічний метод.
В.Сіверс пропонує розширення методологічного арсеналу пізнання у бік його витоків на засадах синкретичності. На його думку, «пізнання – царина метафор і аналогій». Цінністю (в культурологічному
вимірі, хоча його межа з іншими абсолютно прозора) він називає «дещо, що зберігає специфічний для
людини спосіб існування, який полягає у створенні, підтриманні і трансформації умов заперечення
актуального стану її власного існування. В результаті цим «дещо» виявляється певний баланс: це
відношення між умовами людського існування та смислом існування людини у цих умовах. Вся множина смислів, попри їхню різноманітність, утворюють сталу величину. Вона і може розглядатись як
актуальне значення цінності або горизонт культурологічного поля цінності [13, 25]». Посилаючись на
Р.Сапенька, який розглядає комунікативні, семіотичні та культурно-естетичні аспекти реклами і наголошує, що «…стрижнем і ядром рекламного звернення є аксіологічний комплекс, за допомогою якого
реклама може доторкнутися до індивідуальних цінностей і прагнень споживачів. Цей комплекс стає
базисом для всіх інших елементів світу реклами» [11, 255], додамо – сучасна реклама активно формує
моду на певний стиль життя, соціальну поведінку, принципи споживання та моральні норми. Нині
змішуються ідеали, цінності, культурні зразки, персонажі з різних епох і культур, наслідуючи, запозичуючи, відтворюючи.
Історико-мистецтвознавчий метод має значення у розкритті типологічних ознак мистецьких
стилів, їхньої періодизації та вагомого впливу на рекламну творчість, оскільки різні епохи й регіони репрезентують різні архетипи, канони, етномистецькі традиції, стилістичні тенденції, модні тренди, що
суттєво відображається у рекламній продукції. Образно-стилістичний аналіз афіш і плакатів за кілька
століть дозволяє виявити принципи композиційної організації європейського, східного, американського
та українського рекламного простору. З історико-мистецтвознавчого погляду цікавою є стилістика й
художні особливості реклами африканських країн.
Реклама засвоює та використовує культурний досвід, «вбудовується» в історію культури. Вивчення мистецьких стилів значно впливає на розуміння історичних процесів і відповідних закономірностей розвитку рекламної графіки. Національні культури в умовах глобалізації зазнають серйозних
викликів і набувають суперечливих проявів, тому компаративістика забезпечує отримання узагальнених результатів аналізу національних й інтернаціональних аспектів реклами для стимуляції збуту та
підтримки іміджу, врахування специфіки різних каналів для соціальної, культурної і політичної сфер.
Cинергетичний метод разом із системно-структурним стають сучасною теоретичною основою
інноваційних процесів у сфері медіакультури, запорукою підвищення соціальної значущості мистецтва, дизайну та реклами, рухом від креативності до продуктивності у просуванні товарів і послуг.
Синергетика (раніше кібернетика) є відносно новим фундаментальним методом пізнання, сутність якого полягає в дослідженні систем різної природи: фізичних, біологічних, технічних, соціальних, когнітивних, інформаційних, екологічних та ін. Закони синергетики дозволяють розуміти закони розвитку суспільства, націй та їхніх особливостей, відповідних протиріч тощо. Це явище, при якому комплексний
вплив задіяних чинників дає сумарний ефект значно більший, ніж сума ефектів кожного з них по окремо. Кумулятивна (сумарна) стратегія А.Пейджа (США), рекомендує збільшити витрати зусиль на
аналіз й оцінку та зменшити витрати на синтез вирішень, які можуть виявитися непридатними, тобто
виключити необхідність розробляти погані проекти, щоб навчитися створювати якісні. Однак, чим
більше вводиться вимог до дизайн-об‘єкту, тим більш складним стає зміст аналізу та оцінки, і тим
складніше погодити їх між собою при створенні конкретного продукту [10].
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В.Федь підкреслює, що постмодернізм трансформує, видозмінює саме уявлення про методологію як таку, тобто методологію в класичному розумінні. Синергетичний метод виступає різновекторним відповідно до уподобаної деконструктивізмом теми хаосу, сприяє усвідомленню процесів культури, виступає певною синтетичною основою для інших методів. Синергетика наслідує внутрішній
принцип системного методу, а саме – принцип поєднання різних методологій, натомість зовнішньою
формою реалізації цього внутрішнього принципу є організація, зокрема впорядкування структури і
функціонування. Названий метод формує альтернативність, поліваріантність методологічних шляхів
аналізу складних систем [14, 21–22].
Саме синергетичне мислення, що розвиває методологію системних досліджень, відкриває нові
можливості пізнання закономірностей саморозвитку і самоорганізації сучасного українського суспільства, яке переживає свою соціокультурну трансформацію в умовах світових процесів глобалізації та
альтернативного поглиблення регіональних ідентифікацій. Відомий рекламіст Х.Кафтанджієв суттєвими у сучасній рекламі вважає знаковість, наявність семіотичного ядра, комунікативну синергію, ефемерність, фрагментарність, багатозначність, парадоксальність, пародійність, які в цілому допомагають
зрозуміти звернення, але він одночасно зазначає і про деструктивізм та відсутність естетичності [6,
390–391].
Семіотичний метод сприяє розумінню рекламної графіки як знакової системи: її утилітарності,
естетичної інформативності та художньої образності як ідеологічного продукту рекламного дизайну.
Семіотика розглядає знаки і знакові структури, що репрезентують або зберігають інформацію та
визначають системні процеси в природі, суспільстві та комунікаціях, вивчають смисли і смислові
взаємозв‘язки. Ця наука стала основою теорії графічного дизайну як візуальної комунікації. Семіотичний аналіз дозволяє з‘ясувати, як організовано рекламне звернення, що воно виражає і за допомогою
яких елементів, завжди розкриває закладені в ньому певні ідеологічні настанови. Семіологічне розуміння дійсності Р.Бартом залежало від ідеології, культурного контексту, історичної епохи тощо [2].
Реклама є особливою формою комунікації, що стрімко завойовує простір цифрових засобів
масової інформації, де розповсюджуються інформаційно-образні або експресивно-сугестивні повідомлення спрямованого характеру. Для досягнення ефективного впливу рекламісти вдаються до застосування різноманітних підходів, сутність яких полягає у донесенні до аудиторії інформації про матеріальну чи психологічну вигоду від придбання рекламованої продукції. Спонукання споживачів до
виконання запрограмованих дій відбувається через вибір стратегій і тактик, які на семіотичному рівні
реалізуються за допомогою різнокодових засобів (візуальних, вербальних, змішаних). Семіотичний
метод забезпечує і розуміння плакатних образів, які тісно переплітаються з соціальними, політичними,
культурними та технологічними процесами. В ІІ десятилітті ХХІ ст. ще зберігається значення плакату
як основного рекламного носія і в міському, і у внутрішньому середовищі, проте малоймовірно, що
найближчим часом Інтернет буде єдиним джерелом реклами, хоча зрозуміло, що перспектива за
цифровими медіа. Змішані формати будуть слугувати містком для очікуваного, але ще повністю не
визначеного цифрового майбутнього. Виходячи з цього, візуальні дослідження рекламних матеріалів
мають великий потенціал для доповнення інших методів вивчення та розуміння соціального світу.
Ю.Лотман зазначав, що суспільство існує в складно організованому світі смислів і значень
культури, розмаїтті кодових нашарувань, які мають ціннісно-смислову взаємодію. Діалог між культурами – це обмін смислами у рамках єдиної семіосфери: складний процес усвідомлення смислу власної культури, донесення його до інших культур та одночасний пошук відмінностей етносів, специфіки
менталітетів та ін. [8, 547].
Автором терміну «візуальні дослідження» вважають польського соціолога П.Штомпку [15]. На
його думку, це аналіз соціальних смислів, що передаються від однієї соціальної групи до іншої за допомогою зображень, які він пропонує розглядати як повноцінний акт комунікації з усіма його елементами. Візуальні методології вивчають соціокультурні явища крізь призму візуальних образів і репрезентацій у вигляді фотографій, фільмів, реклами. Головна причина виникнення цієї нової
міждисциплінарної галузі – зростання соціальної значущості візуальної інформації, порівняно з вербальною і матеріальними об‘єктами. Нині для виробництва та комерції важливіше випускати не товари
споживання, а ОБРАЗИ, які можна легко засвоювати, наслідувати і запозичувати. Візуальні потоки
одержують перемогу над вербальними, настає нове, фрагментарне, «кліпове» мислення, засноване
на емоційній платформі і побудоване саме на візуальності, варіативності, сприйнятті великої кількості
різноманітних елементів.
Візуальність забезпечує основу для комплексного аналізу засобів рекламного інформування та
їхнього впливу на суспільство (символів, орнаментів, кольорів, фірмових знаків, WEB-графіки,
відеореклами, Інтернет-банерів, друкованої й зовнішньої реклами), є невід‘ємним джерелом розвитку
творчих концепцій у дизайні. Окрім того, тематичні дослідження забезпечують зв‘язок між ідеями та
їхньою практичною реалізацією. Візуальна мова стає визначальною, транслює ідеї, активно впливає
на свідомість, сприяє формуванню візуальної компетентності, вмінню читати і критично аналізувати
візуальні знаки, розширює когнітивний потенціал дослідницьких методів. Це дозволяє рекламі зберігати зв‘язок з динамікою соціокультурного життя.
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в проведенні комплексного аналізу рекламної
графіки як складової дизайну та форми соціокультурних комунікацій, а також висвітленні загальних
перспектив розвитку рекламного дизайну з урахуванням комп‘ютерних технологій. Акцентовано
взаємозв‘язки функціональності й естетичності формотворчих засобів у процесі візуалізації рекламної
ідеї від афіші (плаката) до цифрових медіа. Теоретико-методологічне значення проведених досліджень проявляється на концептуально-прогностичному (загальногалузевому) рівні, який впливає на
розвиток рекламного дизайну в цілому. Проте необхідно розмежовувати поняття «рекламний дизайн»
і «дизайн реклами», які не є тотожними. Рекламний дизайн варто розуміти як вид сучасної дизайндіяльності, що синтезує багато суміжних напрямів, а дизайн реклами – як навчальну дисципліну,
спрямовану на опанування методології проектування рекламної продукції. Нами запропоновано
орієнтацію фахової підготовки на дизайн-маркетинг і рекламу для графічних дизайнерів освітнього
рівня «Магістр», що відображено в авторському навчально-методичному комплексі «Дизайн реклами»
та Державному стандарті спец. 022 «Дизайн», затвердженому МОН України 2018 р.), а також сертифікатній програмі «Візуальна мова рекламних комунікацій» у рамках підвищення кваліфікації в НАКККіМ.
Висновки. Отже, досліджуючи рекламну графіку як продукт культури в широкому контексті,
особливу увагу звернено на художньо-естетичні проблеми об‘єктів рекламного дизайну. Підкреслено
велике коло тем і різноманітність проблем у процесі проектування, необхідність критичного аналізу
візуальних даних, синтез дисциплін, що висвітлюють численні прояви цієї нової інтегративної тенденції. Рекламний дискурс є типом комунікативної діяльності, що відбувається в культурно-мистецькому
світовому просторі і активно формує візуальні смислові конструкції. Концептуальні положення розвитку рекламного дизайну в Україні полягають у розширенні та поглибленні методології проектного мислення, впровадженні розглянутих наукових методів у практику та дизайн-освіту, а також конкретизації
фахової термінології.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE USING THE GENRE OF IMPROVISATION
AS A MEANS OF THE MANIFESTATION OF PERSONALITY
CHARACTERISTICS IN A THEATRE OF COMEDY
Purpose of Research. The purpose of the article is to analyse the using the genre of improvisation as a manifestation of personality characteristics in a theatre of comedy in the context of culture, language and customs. Methodology. The methodology of the
research includes the art history and culturological approaches. The author applies the system-structural, analytical and comparative
methods. They allow studying the particularities of various types of theatrical characters, which use both ordinary language and the
language of physical gestures that are typical for English culture. The combination of the accessible language and visual conceptual
immediacy makes it suitable for intercultural communication at different levels. Scientific Novelty. The scientific novelty of the article is
the fact that this issues is the first, which are implemented in the course for future actors and students, who are studying a foreign language and culture. It has been implemented at Kyiv National University of Culture and Arts. The results of several months of an intensive theatre course are important for future projects and can be extrapolated to higher educational institutions in Ukraine. Conclusions.
Thus, it has been found out that the theatrical workshops, based on the production of authentic, comedic texts, can provide rich and
meaningful skills of foreign languages. Theatre courses can be used to learn a foreign language with understanding and interpretation of
foreign literature and culture. In addition, the production process of the theatre encourages students to show their talents, challenge
their abilities and achieve their goals in speaking any foreign language.
Key words: improvisation; personal characteristics; theatre of comedy; improvisational comedy; applied improvisation; dramatic interactions; communicative competence.
Розумна Тетяна Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов і методики навчання Бердянського державного педагогічного університету; Панич Ганна Анатоліївна, викладач кафедри іноземної філології Київського національного університету культури і мистецтв
Методологічні аспекти використання жанру імпровізації як засобу прояву особистісних характеристик в комедійному театрі
Мета роботи. Дослідити використання жанру імпровізації як засобу проявлення особистісної характеристики в комедійному театрі з точки зору культури, її мови та звичаїв. Методологія дослідження полягає в застосуванні мистецтвознавчого
та культурологічного підходів, системно-структурного, аналітичного та компаративного методів, що дозволяє дослідити особливості різних типів театральних персонажів, які для самовираження застосовують як звичайну мову, так і мову фізичних жестів,
що є характерним для англійської культури. Саме таке поєднання доступної мови та візуальної концептуальної безпосередності
робить її придатною для вивчення і настількиж неоціненною для міжкультурної комунікації на різних рівнях. Наукова новизна
статті полягає у тому, що вперше означена проблематика актуалізована в контексті реалізаціїї курсу для майбутніх акторів та
студентів, які вивчають іноземну мову та культуру. Такий проект був затверджений і впроваджений у Київському національному
університеті культури і мистецтв. Результати декількох місяців інтенсивного театрального курсу мають велике значення для
майбутніх проектів і можуть бути екстрапольовані на вищі навчальні заклади України. Висновки. В результаті дослідження
встановлено, що повноцінні театральні майстерні, засновані на виробництві автентичних, комедійних текстів можуть надавати
багаті та змістовні зв'язки в навчальній програмі іноземної мови. Курси театру можуть залучати до вивчення мови з розумінням
та інтерпретацією літератури та культури. Крім того, виробничий процес театру заохочує учнів досліджувати свої таланти, кидати виклик своїм здібностям і досягати цілей володіння іноземною мовою комунікативно і високотворчо.
Ключові слова: імпровізація; особистісні характеристики; комедійний театр; імпровізаційна комедія; прикладна імпровізація; драматичні взаємодії; комунікативна компетентність.
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обучения Бердянского государственного педагогичного университета; Паныч Анна Анатольевна, преподаватель кафедры иностранной филологии Киевского национального университета культуры и искусств
Методологические аспекты использования жанра импровизации как средства проявления личностных характеристик в комедийном театре
Цель работы. Исследовать использование жанра импровизации как средства проявления личностной характеристики
в комедийном театре с точки зрения культуры, ее языка и обычаев. Методология исследования заключается в применении
искусствоведческого и культурологического подходов, системно-структурного, аналитического и сравнительного методов, что
позволяет исследовать особенности различных типов театральных персонажей, которые для самовыражения применяют как
обычный язык, так и язык физических жестов, что характерно для английской культуры. Именно такое сочетание доступного
языка и визуальной концептуальной непосредственности делает ее пригодной для изучения и столь же неоценимой для межкультурной коммуникации на разных уровнях. Научная новизна статьи заключается в том, что впервые данная проблематика
актуализирована в контексте реализациии курса для будущих актеров и студентов, изучающих иностранный язык и культуру.
Такой проект был утвержден и введен в Киевском национальном университете культуры и искусств. Результаты нескольких
месяцев интенсивного театрального курса имеют большое значение для будущих проектов и могут быть экстраполированы на
высшие учебные заведения Украины. Выводы. В результате исследования установлено, что полноценные театральные мастерские, основанные на производстве аутентичных, комедийных текстов могут предоставлять богатые и содержательные
связи в учебной программе иностранного языка. Курсы театра могут привлекать к изучению языка с пониманием и интерпрета-
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цией литературы и культуры. Кроме того, производственный процесс театра поощряет учеников исследовать свои таланты,
бросать вызов своим способностям и достигать целей владения иностранным языком коммуникативно и високотворчо.
Ключевые слова: импровизация; личностные характеристики; комедийный театр; импровизационная комедия; прикладная импровизация; драматические взаимодействия; коммуникативная компетентность.

Improv, short for ―improvisation‖, is the art of creating theater on the spot with no script. Often scenes
are created using input from the audience. Improv has deep roots leading back to 16th century Italy‘s Commedia dell‘arte (―comedy of the profession‖). Audiences would go to see recurring characters act out scenes
which were vaguely structured, relying heavily on improvisation to tell their stories.
Modern improvisation took hold in the 1950‘s and 60‘s with Viola Spolin, Del Close, and Keith Johnstone‘s work. Improv came of age with Theatersports, which paved the way for many well-known comedy
actors such as Tina Fey, Mike Myers and Steve Carell. The television show Whose Line is It, Anyway popularized improv, making it possible for smaller companies to spring up around the country. Improvisational
theatre, often called improv or impro, is the form of theatre, often comedy, in which most or all of what is performed is unplanned or unscripted: created spontaneously by the performers. In its purest form, the dialogue,
action, story, and characters are created collaboratively by the players as the improvisation unfolds in present time, without use of an already prepared, written script.
Improvisational theatre exists in performance as a range of styles of improvisational comedy as well
as some non-comedic theatrical performances. It is sometimes used in film and television, both to develop
characters and scripts and occasionally as part of the final product.
However, the skills and processes of improvisation are also used outside the context of performing
arts which is called applied improvisation. It is used in classrooms as an educational tool and in businesses
as a way to develop communication skills, creative problem solving, and supportive team-work abilities that
are used by improvisational, ensemble players. It is sometimes used in psychotherapy as a tool to gain insight into a person's thoughts, feelings, and relationships.
Improv is unique in that if you see a performance, that‘s it… there will never be another show exactly
like it ever done again. Improv is different every time. Improvised shows can differ between different improv
troupes, depending on their training, their goals, and their style. Sometimes improv is purely comedy-based,
while other times it can be a mix of both comedy and drama, or just drama. Like scripted theatre – without
the script, with the actors acting, directing themselves, writing the plot, and interacting with each other all at
the same time without previous planning.
Whereas the comedic genre tends to remain objective, portraying situations and events and how
they unfold, umorismo is more subjective and bespeaks an author's worldview. In this sense, humor constituted a reaction to the social conventions of the day. It urges us to reflect upon the reasons for our laughter
and makes us aware of the subtle connections between laughter and despair.
Drama techniques and theatrical games have been integral components of foreign language education for decades. They are part and parcel of numerous methodologies (i.e., The Natural Approach, TPR,
The Communicative Approach, etc.) that favor interactive, task-based, and highly student-centered learning.
Intrinsic to these methods are skits, "situations," scenarios, and role-plays which foster not only interactive
but also creative uses of the target language, and can be adapted to different levels of instruction. The notion
of role-play for educational purposes also extends beyond the endless possibilities for proficiency-building
"situations" such as this: "you have arrived at the Airport for a 6- month stay in Scotland, but your luggage
has not arrived for the moment, airport employees cannot even trace it". Murphey maintains that students
can have real-life and rotating roles in class such as group secretary, suggestor, brainstorm leader, etc.
Moreover, they might have roles in a multi-step tasks such as planning a party, a class trip, or preparing to
host exchange students.
The benefits of such theater-based approaches and techniques for both children and adults are
many (12, Savignon 14). Beyond improving fluency and accuracy over time, the regular use of situations and
role-plays help build learner confidence in the oral mode. Needless to say, well contextualized dramatic interactions also foster cultural understanding in terms of customs, beliefs, and pragmatic language use  that
is, competence in how and when to use the linguistic structures, registers, vocabulary, and gestures.
If we understand communication to be "the expression, interpretation, and negotiation of meaning"
(Savignon 14), then true communication involves not only a variety of language skills but also paralinguistic
knowledge and cultural understanding that changes with context or situation. Communicative competence,
writes Savignon, is "a dynamic, interpersonal skill that applies to written and spoken language as well as
other symbolic systems and is always context specific" (Savignon 14). Savignon also underscores the sociopragmatic aspects of communication by linking the notion of communicative competence to Speech Act
Theory. The auther claims that although communication combines competence and proficiency, it is only
observable through speech acts or "performance," and depends on all participants (Savignon 14). Referring
to the work of Austin, Searle, and Fish, Savignon states that utterances are produced in certain situations by
and for persons with specific intentions and purposes, and "can at best be evaluated according to degrees of
competence" (Savignon 37). Consequently, upholding Canale and Swain's assertion that communication
depends on much more than grammatical competence (linguistic accuracy). To the contrary, the latter linguists maintain that communication also depends on control of register and style (socio-linguistic compe-
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tence), on the ability to connect phrases and sentences into meaningful wholes (discourse competence), and
on the way in which one compensates for limitations with the above (strategic competence) (Canale and
Swain 6-12).
Communication also happens to be the first Standard in ACTFL's National Standards for Language
Learning in the 21st Century and comprises three different modes  interactive, interpretative, and presentational. A course such as the English Theater Workshop described below, in which dramatic texts and techniques are the focus of all activities, efficiently and effectively lends itself to fostering participation in all three.
For one, students engage in conversations and exchanges during each class meeting (and in between with
classmates and professors) about numerous aspects of the play being produced. Second, students interact
regularly with one or more authentic texts and must interpret meaning and express their interpretations in
various written, oral, and corporeal forms. And third, students also make presentations to professors and
peers about their characters, their set and design ideas, and about daily stage notes and stage directions.
The "presentational" mode of communication culminates, of course, in the public performance of the play. It
seems clear that theater texts and techniques can be rich and multifacted tools for mastering the complex
task of successful and appropriate communication.
Year after year, the English Theater Workshop (ETW) proves highly conducive to the development of
communicative competence, thanks to its numerous interactive components. Daily warm up games, for example, target the improvement of verbal and corporeal self-expression and provide opportunities for practice
with the spontaneous "negotiation of meaning" inherent to true communication. Discussions of acting technique, line interpretation, and blocking, as well as costume, set, and lighting designs provide a truly meaningful (non-mechanical) context for communication. The focus on pronunciation and intonation not only helps
students develop a more natural accent; it also shows them how intonation can completely alter the meaning
of a sentence. The ITW, therefore, is not simply or solely an advanced language course. It is an upperdivision literature offering with a full-immersion setting that strives to incorporate intensive proficiency practice with literary comprehension and analysis skills. True, it generally revolves around the one play being
performed, but the entire production process creates endless sub-contexts and situations for developing linguistic and analytic skills.
The students immediately grasped the comic potential of hiding an embarrassing situation from an
important guest at a party. It is a common human experience, one that is consistent with societal norms in
North America but greatly exaggerated in II Ciambellone to create a humoristic twist. The biggest challenge
for the actors in working with this basic plot element was conveying their attempts to cut the cake with increasing intensity and urgency while keeping their movements and emotional expressions varied. For example, the actor who played Ludovico, one of the first characters to realize the problem with the cake, worked
on expressing a range of sentiments starting with mild surprise and consternation and progressing through
stages of determination, disbelief, enthusiasm for new ideas, disappointment, anger, rage, and insanity.
Since unpredictability is a highly effective element of humor, clear transitions from one emotional state to the
next were essential to the comedy of this scene; the audience never knew how the character would react
next.
The growing intensity of the situation and the great lengths to which the characters must go to hide
their secret contribute to the tension- ridden humor in the play.
Ciambellone was an excellent choice for beginners and intermerdiate- level students because the
physical comedy was so easy to understand. Throughout the semester, actors worked to refine the timing of
events such as the Athlete's attempt to karate chop the cake, the ciambellone's bouncing and rolling all over
the room with the troupe tripping over one another in hot pursuit of it, and the hypnotist's dramatic efforts to
mesmerize the cake, which ends up hypnotizing him instead. Another source of physical humor was the Athlete's myopic father, for despite the description of him as only "a little near-sighted," he continually mistakes
one thing or person for another. Furthermore, students quickly learned to enhance their physical humor with
"big" or exaggerated gestures, with large and colorful props, and with outlandish costume details. Behind the
crazy antics of the play, however, remained the theme of a normal social situation gone awry. Thus, physical
comedy proved a prelude to or indication of cutting socio-cultural commentary.
The English Theater Workshop.
In September 2018 the following project was implemented at Kiev National University of Culture and
Art, fifty students participated in a production. The ITW was a graded course for credit and in the semester
prior, the authors announced auditions in all intermediate and higher level English classes. The cast and
crew comprised eight actors, a stage manager, a set designer, a costume designer, and a sound and lighting
designer/technician. Four of these participants were advanced language students while the others had only
completed the basic language sequence (one semester of intensive study) and were concurrently enrolled in
an intermediate-level language class. From the middle of October to the late November opening night, actors
rehearsed and designers had meetings two to three times per week for sixty to ninety minutes. In the last
three weeks of production, rehearsals were five and six times per week, and 2-3 hours long. All were required 1) to participate in warm-up exercises at rehearsals and design meetings, 2) maintain a daily journal,
and 3) write a final literary analysis of the play. Actors, stage managers, and designers then had separate
responsibilities related to their production role.
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The director carefully selected warm-up exercises to accomplish specific linguistic, acting, and
group-dynamic goals. For example, in the beginning stages of the workshop, warm-up games helped participants to feel at ease with one another and to get to know each other well. This immediately created a nonthreatening environment in which all, regardless of their proficiency, felt comfortable speaking in English.
Note that warm-ups in the early stages tended to be less linguistically demanding, and more focused on
building trust. But once the basic tone of the language community was set, the director selected more grammar- and communication- based exercises to begin each class. On a day-to-day basis, and in response to
the difficulties and needs of the group, the director was able to employ games that focused on, for example,
pronunciation, specific grammar points, or general improvisation of scenes. Finally, after the participants
were much more familiar with the script, the director began to employ games that were more challenging in
terms of language, and also in terms of the creativity, spontaneity, and quick thinking that they required. In
one exercise that targeted the understanding and proper use of lines from the play (outside of the context of
the play), the director assigned small groups of participants a scenario and gave each member of the group
a specific character, entirely unrelated to the characters in the play. ("You are a waitress, mother, and young
son at a high-class restaurant," for example.) The director also gave the group two or three expressions taken directly from the script. Students had only a minute or two to think before they had to improvise the scene,
incorporating the assigned expressions in a natural and logical way. Other games explored character relationships and ways to convey humor with vocal intonation, bodily actions, positions, or gestures.
After an initial read-through of the entire text for general orientation and understanding, the troupe
focused on a few scenes each week. The beginning stage involved close reading, in which students read
scenes aloud very slowly, pausing for frequent discussions and clarifications. In this stage, actors would read
a line silently to themselves, then repeat it aloud while looking into the eyes of the person to whom it was
directed. This method of reading helped students better understand the intentions of the speaker as well as
the emotional impact of the line upon the interlocutor. After the cast and crew had studied the entire script in
this manner, the director began to add movements. From this point on, actors had to read on their own with a
focus on memorization while designers scoured the dialogues and stage directions for ideas for costumes,
set, lighting, and sound effects.
All workshop participants had to keep a journal in which they recorded their emotions, impressions,
observations, questions, and suggestions after each rehearsal or meeting. In addition to helping students
increase their comfort and fluency when writing in English, the journals enabled them to see their progress
and in many ways facilitated their understanding of the script. The journals also gave students the chance to
explore their ideas on different aspects of foreign language play production. Actors, for example, considered
ways to add depth to their performance by analyzing their reactions to other characters in their writing. Designers thought through their choices of colors and styles for costumes and props, while keeping in mind the
overall goal of using these elements to enhance the comic aspects of the show.
Students also wrote a literary analysis in a paper assignment consonant with those assigned in introductory-level literature courses. The analyses ranged from 5-7 pages in length. Learners also drew upon
their close readings and classroom experiences to interpret social messages in the text.
All participants had role-specific responsibilities too. Actors memorized lines, movements, and nonverbal gestures. They also wrote a detailed analysis of their character and presented it to the cast and crew.
Stage managers researched the biography of Campanile and the historical period in which he wrote. Their
reports were distributed to cast and crew prior to the literary analyses, providing others with a reference point
and bibliography for their own analyses of the play. Attending all rehearsals and design meetings, stage
managers also kept track of line alterations, blocking changes, pronunciation errors, and general directions
or comments during rehearsals. At design meetings they performed note-keeping functions and participated
in discussions and troubleshooting. The designers focused their energy on the presentation of their plans
mid-way through the workshop experience. Costume and set designers made large poster board displays for
these presentations and conveyed their choices of colors, styles, sounds, songs, and images. The director
accompanied the designers on shopping trips to find costumes, props, and supplies. And the director strove
to preserve the immersion environment to the extent possible on these trips, continuing all conversation and
negotiations in English.
The sound/lighting/publicity designer wrote sound and lighting cues and ran the sound and light
boards for the show. They also compiled a "soundtrack" for the show, which she distributed to all participants, along with a list of the lyrics. The soundtrack included modern-day pop songs that the designer associated with the play in general or with certain characters as well as some traditional British music that was
used at various points in the production itself.
The "tech week" of any show (the week before the show, including technical and dress rehearsals) is
the most exhilarating and demanding time for the cast and crew. Actors realize that this is their last chance
to refine pronunciation and delivery, adjust physical and facial reactions, perfect the timing of their lines and
actions, and maximize comic effects. It is also a challenging period for designers who are finally able to see
their ideas come to life. Yet at the same time they must tend to myriad details, adjustments, changes, and
problems. During the "tech week," stage managers strive to establish a rhythm and pattern for preparing the
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stage in order to insure perfection of flow on opening night. They also take even greater responsibility for line
notes and stage directions for cast and crew, under the director's guidance.
The first post-performance task is to strike the set  that is, remove, return, discard, or store all props
and costume elements. An emotional let-down typically accompanies this phase, so we tried to soften it by
holding a cast party. This included the distribution of soundtracks and commemorative t-shirts and the viewing of our videotaped production. Other ideas for channeling post-production energy included websites and
photo albums for the department. These generated enthusiasm for future productions. Hence, at this time we
quickly begin planning for the following year by recruiting, evaluating scripts, and setting dates for auditions
and shows.
The student progress was evaluated in a variety of ways throughout the ITW experience. These
ranged from short-answer exams on a computer and oral proficiency interviews to numerous writing assignments and class presentations. The short-answer pre- and post-tests were designed and implemented with
course management software. This exam tested 1) active vocabulary of the course and general theater vocabulary such as "stage," "script," and "scenery" (students were asked to give the equivalent in English); 2)
reading comprehension (plot and character motivation question); and 3) selected grammar structures (subjunctives, object pronouns, relative pronouns).
Clearly, certain factors inherent to the nature of the ITW course here described make it difficult to
quantify linguistic gains during the 12-week experience. Among such factors are 1) the numerous variables
among participants in terms of their backgrounds with English language studies and, hence, their proficiency
levels at the start of the workshop, 2) students' personal motivation and dedication in terms of independent
study time and practice, and 3) students' concurrent enrollment in other English language or literature courses.
Nonetheless, the authors conducted a three-way analysis of variance to compare the differences in
results between actors and non-actors on the pre- and post-tests in three main categories of vocabulary,
reading comprehension, and grammar. The 2 (test: pre- and post-test) x 2 (type: actor vs. non-actor) x 3
(category: vocabulary, reading, grammar) anova used to calculate participants' performance revealed that
there was a highly significant main effect for test, F (1,102) = 40.34, p < .0001 and a highly significant main
effect for category, F (1,102) = 99.31, p < .0001. This means there was a significant improvement in student
performance between pre- and post-test. In addition, there was a significant difference among the categories
tested. In fact, we find the interaction between test and category to be highly significant F (1,102) = 27.37, p
16
< .0001. This means that there was not improvement in all categories.
Looking more closely at the interaction between test and category, the means from each category
(see table 1) reveal that students improved in vocabulary and grammar, but not in reading comprehension.
Table 1. Pre- and Post-production language test scores.
Pre-Test
Category
Vocabulary
Grammar
Reading

Type
Actors
12.60
12.60
4.40

Post-Test
Category
Non-actors
10.86
12.86
3.71

Vocabulary
Grammar
Reading

Type
Actors
28.00
14.70
4.10

Non-actors
25.00
14.71
4.29

While this discrepancy may be due to the fact that there were not enough test items to accurately
gauge performance for reading comprehension, it is also possible that reading and understanding a new literary text within certain time constraints (as opposed to working with it regularly over several weeks' time) is
a more difficult skill to improve in 12-13 weeks. Or the post-test reading sample may have simply been more
difficult for the class.
Perhaps one surprising discovery in these results is the lack of interaction between test and type,
meaning that there was no significant difference between the performance of actors and non-actors. Generally, one might assume that those participants required to repeatedly read aloud and memorize lines would
naturally perform better in test sections such as vocabulary and grammar. However, this was not the case.
The authors attribute this lack of discrepancy to the holistic and all-inclusive design of the course. Stage
managers and designers had to attend all classes and rehearsals unless they were working on a specific
task outside of the workshop setting (building, purchasing, mixing tapes, noises, and music for sound, etc.).
Moreover, they participated in all aspects of the rehearsals namely, warm-up games, lectures, discussions,
instructions, read-throughs, blocking, pronunciation exercises, and stage notes. And as the performances
drew closer, designers were in charge of discussing and giving directions pertaining to costumes, props,
lighting, actors' positions, vocal projection, and emotions.
Oral proficiency was tested separately during weeks 1 and 12. Students sat for individual interviews
with the faculty director trained in OPI testing. As per the ACTFL guidelines, these interviews explored a variety of topics, and through a role-play scenario, varied the context of conversation to test different linguistic
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registers and vocabulary. However, since these interviews were not double-rated, they were unofficial and
thus valid only for immediate classroom purposes. While it is admittedly very hard, if not impossible to improve by an entire sub-level in the course of a 14-week period, the authors attribute the gains in most borderline cases (students verging on the higher sub-level at the time of the pretest) and to the full-immersion nature of the workshop, particularly in the final weeks when rehearsals were 2-3 hours in length and became
more frequent, almost every day.
Table 2. Participants' Language Study Background and (unofficial) OPI ratings.
Role

Actor
Actor
Actor
Actor
Actor
Actor
Actor
Actor

Designer
Designer
Stage Manager

Concurrent
English
Class
201
201
201
201
201
499
499
248

201
248
201

Previous
PreStudy Abroad Production
OPI (unofficial)
No
IL
No
NH
No
IM
No
IL
No
IH
1 semester
IH
1 semester
AL
No (native
AL
Spanish
speaker)
No
IH
No
IM
No
IL

Post- Production
OPI (unofficial)

Perceived
Improvement

IH
IM
IH
IM
AL
AL
AM
AL

2 sub-levels
2 sub-levels
1 sub-level
1 sub-level
1 sub-level
1 sub-level
1 sub-level
0

IH
IH
IM

0
1 sub-level
1 sub-level

In addition to the OPIs, the authors evaluated communicative competence gradually and informally
throughout the semester during rehearsals, class discussions, and presentations of characters, sets, and
designs. While students clearly made gains in grammatical competence, socio-linguistic competence, and
discourse competence to differing degrees, the most improvement across the board was in strategic competence  their ability to rephrase, paraphrase, gesticulate, ask questions, etc.  to continue or bring to fruition
a given conversation. The authors attribute this advance to the rich variety of theater games used as warmups at the start of each class period, as well as to the urgency and importance of the task at hand. In addition to reducing students' apprehension, successful completion of tasks nudged students to work with their
bodies, faces, and strategies to express themselves with clarity and precision. As a result, they employed
conversational strategies and non-verbal elements with greater ease by the end of the semester.
The final component of workshop assessment was a survey of how students perceived their foreign
language abilities before and after the play. During weeks 1 and 12 students rated themselves on a scale
from 1-10 on their knowledge/proficiency in speaking, listening, reading, writing and culture. These included
over 30 sub-skill categories such as "ability to use new vocabulary in speaking/' "grammatical accuracy in
writing/' "feeling at ease reading authentic texts/', "understanding of non-verbal gestures/' etc.
We conducted a three-way analysis of variance to compare the differences in results between actors
and non-actors on the pre- and post- perceptions questionnaires and in the five main skill categories of
speaking, listening, reading, writing, and culture. There was a highly significant main effect for test, F (1,132)
= 34.7, p < .0001 and a significant main effect for the type, F (1,132) = 7.78, p < .01. This means that all students thought that they improved in all categories as a result of the ITW experience. It also means, however,
that there was a significant difference in the perceptions of actors and non-actors that did not change from
the pre- to the post-test (as evidenced by the lack of interaction between type and test). Somewhat surprisingly, the non-actors not only thought that they improved as much as the actors, but also departed from a
higher self-estimate of their skills. Instead, there was no significant effect on the category (various language
skills and culture).
Table 3. Students' perceived level of ability in main skill areas and culture
IPre-Test
Category
Speaking
Listening
Reading
Writing
[Culture

400

Type
Actors
4.91
5.73
5.40
4.18
4.47

Post-Test
Category
Non-actors
5.04
6.63
6.80
5.63
4.92

Speaking
Listening
Reading
Writing
Culture

Type
Actors
6.16
7.30
6.95
6.15
6.81

Non-actors
6.96
8.07
7.87
7.43
6.75
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At the level of numeric averages for all participants, the smallest overall perceived improvement was
in the categories of "general pronunciation" and "intonation" and "vocabulary recognition in reading" and
"grammar recognition in reading," respectively. Instead, the greatest perceived improvement categories were
use of "knowledge of idioms," "knowledge of gestures," and "use of new vocabulary in writing."
The lowest scores reported, though still perceived improvement, suggest that we should give more
attention to pronunciation and intonation during the production process, particularly for the non-actors who,
unlike the actors, do not participate in small-group or individual pronunciation sessions between class meetings. The perceptions of vocabulary and grammar recognition mirror the fact that after the initial group readthrough, and the students' independent interaction with the primary theatrical text, reading is the skill least
called upon in the ITW setting.
The highest perceived gains in knowledge of idioms and use of vocabulary in writing may reflect the
new lexical and cultural contexts that the theater workshop itself provided. The dynamic and interactive nature of the class made understanding the text, each other, and the director an absolute necessity at all times.
That is, it forced students to focus on what was unfamiliar and led to new understanding and eventually to
the spontaneous use of new terms and phrases. Finally, the perceived improvement in knowledge of gestures is likely attributable to the fact that the theater workshop is one of few contexts in which students learn
to communicate (express, comprehend, negotiate meaning) in English with whole-body movements, facial
expressions, and non-verbal gestures.
Conclusions and Recommendations. Individually and collectively, students made gains not only in
terms of linguistic competence and proficiency, but also in terms of their ability to understand and analyze
authentic literary texts. Most important, perhaps, is the fact that students perceived improvement in their
skills and, consequently, grew in confidence as members of this second-language community.
At the same time, each year the authors identify areas for improvement and items to change in terms
of course design and assessment procedures. For example, they highly recommend adding a decisive phonetics/pronunciation component to the course, not only for actors but also for managers and designers. Preferably, a mother-tongue member of the faculty would offer this tutorial, and even better if s/he has interest in
fiction or drama. With regard to assessment, it would prove interesting to conduct official, double-rated Oral
Proficiency Interviews in weeks 1 and 12, and then again after another 12-week period (delayed post-test) to
assess the duration of workshop effects on oral proficiency. In addition, a delayed post-test on vocabulary,
reading, and grammar would provide useful information about the longevity of linguistic gains from the theater workshop experience, as would a delayed task-based test (much like the warm-up games through which
communicative competence was observed throughout the semester) to gauge longer-term gains in communicative competence.
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ЛЕСЬ КУРБАС У ТЕАТРОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
ПЕТРА МЕДВЕДИКА
Мета роботи. Стаття пов‘язана з висвітленням біографії і творчого шляху Леся Курбаса у наукових та публіцистичних
працях Петра Медведика. Основна увага приділена періоду кінця ХІХ – першого та другого десятиліття ХХ ст., які припадають
на дитинство, юність і становлення професійних поглядів митця. Охарактеризовано перші режисерські роботи Леся Курбаса у
кінематографі. Методологія дослідження полягає у використанні методів аналізу, порівняння, узагальнення, а також мистецтвознавчого, культурологічного й історичного підходів. Це дало змогу виявити особливості наукового мислення дослідника у
пошуку невідомих і важливих фактів із життя та мистецької творчості Леся Курбаса, зіставити й порівняти відомості з інших наукових праць Петра Медведика, в яких розкрито аналогічну інформацію. Наукова новизна роботи полягає у ґрунтовному дослідженні та опрацюванню відомим краєзнавцем і театрознавцем Петром Медведиком архівних матеріалів, преси й іншої
періодики, а найосновніше спогадів та інтерв‘ю зі сучасниками Леся Курбаса, які товаришували та працювали з митцем упродовж окресленого періоду. Подано інформацію, що висвітлює невідомі досі сторінки із життя і навчання майбутнього актора й
режисера у Віденському та Львівському університетах. Висновки. Доведено, що Петро Медведик як науковець достеменно
проаналізував віхи життя Леся Курбаса, використовуючи при цьому цінні архівні, рукописні та друковані джерела, а також
зробив великий внесок у дослідження не лише його біографії і творчості, а й у розвиток українського театрознавства й культури
загалом.
Ключові слова: Лесь Курбас; Петро Медведик; театрознавчі дослідження; наукові джерела; рецензії; спогади.
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искусствоведения, профессор, профессор кафедры музыковедения и методики музыкального искусства Тернопольского
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Лесь Курбас в театроведческих исследованиях Петра Медведика
Цель работы. Статья связана с освещением биографии и творческого пути Леся Курбаса в научных и публицистических трудах Петра Медведика. Основное внимание уделено периоду конца XIX – первого и второго десятилетия ХХ в., которые
приходятся на детство, юность и становление профессиональных взглядов художника. Охарактеризованы первые режиссерские работы Леся Курбаса в кинематографе. Методология исследования заключается в использовании методов анализа,
сравнения, обобщения, а также искусствоведческого, культурологического и исторического подходов. Это дало возможность
выявить особенности научного мышления исследователя в поиске неизвестных и важных фактов из жизни и художественного
творчества Леся Курбаса, сопоставить и сравнить сведения из других научных трудов Петра Медведика, в которых раскрыто
аналогичную информацию. Научная новизна работы заключается в основательном исследовании и обработке известным
краеведом и театроведом Петром Медведиком архивных материалов, печати и другой периодики, а самое главное – воспоминаний и интервью с современниками Леся Курбаса, которые дружили и работали с художником в течение указаного периода.
Представлена информация, которая освещает неизвестные до этого страницы из жизни и обучения будущего актера и режиссера в Венском и Львовском университетах. Выводы. Доказано, что Петр Медведик как ученый точно проанализировал вехи
жизни Леся Курбаса, используя при этом ценные архивные, рукописные и печатные источники, а также внес большой вклад в
исследование не только его биографии и творчества, но и в развитие украинского театроведения и кульутры в целом.
Ключевые слова: Лесь Курбас; Петр Медведик; театроведческие исследования; научные источники; рецензии; воспоминания.
Smoliak Pavlo, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theatrical
Art of the Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, Smoliak Oleg, Doctor of Art Studies, Professor, Professor of
the Department of Musicology and Method of Musical Art of the Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University
Les Kurbas in theater research studies of Petrо Medvedyk
The purpose of the article. The article is connected with the coverage of the biography and creative way of Les Kurbas in
the scientific and journalistic writings of Petro Medvedyk. The main attention is paid to the period of the end of the nineteenth – the first
and second decades of the twentieth century, which are related to childhood, youth and the development of professional views of the
artist. The first directing works by Les Kurbas in cinematography were described. The methodology of the research is to use methods
of analysis, comparison, generalization, as well as art criticism, culturological and historical approaches. This made it possible to identify
the peculiarities of the scholarly thinking of the researcher in the search for unknown and important facts of life and artistic creativity of
Les Kurbas, to collate and compare the information from other scientific works of Petro Medvedyk, in which similar information is disclosed. The scientific novelty of the work consists in the thorough research and elaboration by the ethnographer and theater critic
Petro Medvedyk of archival materials, periodicals, namely the main memoirs and interviews with contemporaries of Les Kurbas, who
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were friends and worked with the artist during the early period. Information is provided that highlights unknown to this page of life and
training future actor and director at Vienna and Lviv Universities. Conclusions. It was proved that Petro Medvedyk as a scientist carefully analyzed the milestones of the life of Les Kurbas, using valuable archival, manuscript and printed sources, and also made a great
contribution to the study of not only his biography and creativity, but also the development of Ukrainian theater studies and culture in
general.
Key words: Les Kurbas; theatrical research studies; Petro Medvedyk; scientific sources; reviews; memoirs.

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі театрознавчої науки є великі можливості
розшукувати та досліджувати цікаві факти й особливості життя і творчості відомих українських театральних діячів. Адже в часи радянської влади ця ніша була незаповнена не лише через відсутність джерельної бази, а й унаслідок прихованої заборони досліджувати, поширювати і пропагувати все, що
пов‘язане з українською національною культурою та мистецтвом, без узгодження з «лінією компартії».
Дослідженням життєвого і творчого шляху Леся Курбаса українські вчені-мистецтвознавці почали займатись уже в перші роки Горбачовської перебудови. Адже митець залишив за собою значний
слід в історії українського театру. В період незалежної України спектр досліджень про Леся Курбаса
розширився ще більше. З кожним роком чи й місяцем відкривали архівні документи, що в минулому
були засекречені або заборонені для ознайомлення. Таким чином ім‘я Леся Курбаса стало відоме не
лише у великих культурних центрах, а й у менших містах, містечках та селах України.
Аналіз досліджень і публікацій. Тепер уже є безліч праць про різні періоди життя та діяльності
Леся Курбаса. Його творчістю цікавляться багато науковців та дослідників, небайдужих до україського
театрального мистецтва ХХ століття. Зокрема ґрунтовні відомості про Леся Курбаса знаходимо у наукових дослідженнях Л. Танюка [17], Н. Корнієнко [7], І. Волицької [4], Г. Веселовської [3], Ю. Бобошка
[1]. Значний внесок у дослідження та пропагування життя і творчості відомого актора, режисера та педагога Леся Курбаса зробили місцеві поціновувачі таланту митця, зокрема театрознавці, культурологи
і краєзнавці В. Собуцька [16], О. Василишин [2], Р. Гром‘як [5]. Не залишив поза увагою творчість Леся
Курбаса й відомий театрознавець, фольклорист, краєзнавць і активний громадський діяч Петро Медведик.
Мета статті – висвітлити віхи творчості Леся Курбаса у театрознавчих статтях Петра Медведика, описати цікаві та невідомі факти, які використовував дослідник при розкритті життєвого та творчого
шляху митця, звернути увагу на спогади сучасників, пресу та іншу періодику й архівні матеріали, які
автор використовував для підготовки досліджень.
Виклад основного матеріалу. Петро Медведик як пошуковець своїми публікаціями намагався
заповнювати прогалини в історії української театральної культури та кіно. Значна кількість його статей
із питань театрознавства побачила світ на сторінках української періодики у 1970–1980-х роках. Адже
в цей час він уже сформувався як творча особистість із власним аналітичним доробком, певним науковим та мистецтвознавчим досвідом у царині української культури. Враховуючи те, що П. Медведик
був наполегливим краєзнавцем і театрознавцем, творчість Леся Курбаса зачіпала його наукові інтереси. Провівши своє дитинство та юність в селі Старий Скалат і Тернополі, митець залишив помітний
слід в історії краю, вплинувши разом з тим на його мистецький та культурний розвиток. Саме тому
П. Медведик намагався описати та проаналізувати характерні риси митця, котрі позначилися на його
формуванні й становленні як творчої особистості.
Ґрунтовною розвідкою про життя і творчість Леся Курбаса від його народження до 1916 року –
моменту переїзду до Києва, є стаття П. Медведика «Курбасові весняні вечори. До 100-річчя від дня
народження О. С. Курбаса», що була опублікована у популярному на той час літературномистецькому журналі «Жовтень» у 1987 році.
Завдяки пошуках у пресі, архівах та розмовам з людьми, які знали сім‘ю Курбаса, дослідник
описав момент появи Леся Курбаса на світ. Проаналізувавши гастролі акторів Яновичів (батька Степана і матері Ванди), а також сімейні фотографії, автор зумів реконструювати події, що відбувалися
наприкінці лютого 1887 року, тобто в дні після народження майбутнього митця.
Цікавою є інформація автора про те, що в 1887 році була довга і затяжна зима, коли, як повідомляли очевидці, снігові замети на залізниці розчищали навіть вибухівкою, батьки Леся змушені
були чекати весни і жити з маленьким Лесем у готелі містечка Самбір, що на Львівщині [12, 80.]. Дослідник звернув увагу на те, що батьки Леся були дуже віддані професії, а крім цього, мусили заробляти на прожиття, і звичайно, про декретну відпустку для молодої Ванди й мови не могло бути. Та
й будь-якої допомоги від батьків Степана Яновича годі було сподіватися. Коли після закінчення в 1884
році Бережанської гімназії Степан вибрав професію актора, то не отримав підтримки від свого батька,
бо він, парох села Старий Скалат, категорично не сприймав акторської професії сина і негативно ставився до його вибору. Все ж таки надіючись на допомогу від батьків, «подружжя Яновичів знову посилало листи у Старий Скалат до батька Курбаса. Під час гастролей театру в Тернополі (20. X. – 15. XI.
1887 р.) Яновичі очікували приїзду пароха Пилипа Курбаса, щоб охрестив внука і в тій ситуації забув
про свої образи на сина Степана. Та дід Леся, що проповідував «любов до ближнього і смиреніє»,
сердито не відповідав на листи сина і не приїхав до Тернополя. Так майже 11 місяців дитя Яновичів не
було вписане в «метрикальні книги»». [12, 80–81].
Так само скурпульозно театрознавець дослідив родовід Леся Курбаса. У статті «Курбасові
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весняні вечори» він звернув увагу на деякі неточності й загадковості, на які натрапивв у збірці спогадів
сучасників про Леся Курбаса. Зокрема, П. Медведик проаналізував розміщену на сторінці 80 даної
збірки світлину, під якою підписано, що це Лесь Курбас у 1908 р. [8]. Петро Медведик зазначив: ―на
сторінці 80-й вміщено фотографію, справді зроблену у Старому Скалаті, але хто може довести, чи на
ній Лесь Курбас десь 1908–1911 рр., чи його дядько Роман, чи двоюрідний брат Леся Омелян?» [12, с.
82]. Хоч у цій самій статті («Курбасові весняні вечори» авторства П. Медведика), як на диво, теж на
сторінці 80 поміщене це ж фото з підписом: Лесь Курбас. Тобто доведення Петра Медведика про
сумніви, хто зображений на фото, видаються незрозумілими.
Не погодився дослідник із твердженням у спогадах товариша Леся Курбаса шкільних та студентських років Хоми Водяного про національне походження діда Леся Курбаса. Про що написав:
«Товариш Леся шкільних та студентських років Т. Водяний у багатьох випадках подає неточну інформацію. Природно, жанр спогадів виправдовує автора. Але те, що родовід Леся походить із Литви, що,
може, за національним походженням Лесь Степанович чи не литовець, дивує. ...Прізвища Курбас і
Литвинович серед інтелігенції Галичини XIX – поч. XX ст. були досить поширені, у тому числі на Тернопільщині» [12, 82]. Після такого заперечення не важко розгубитися, кому вірити: чи спогадам друга й
однокласника Леся Курбаса, чи дослідникові життя і творчості митця П. Медведику? Але попри ці заперечення, П. Медведик знову посилається на інтерв‘ю з Х. Водяним у 1962 р., який згадує про їхнє
життя і навчання у Тернопільській гімназії та Віденському університеті на початку ХХ століття.
Звертав увагу П. Медведик і на громадську та культурну діяльність Леся Курбаса у Тернополі.
У зв‘язку з цим він посилався на розповідь колишнього учня гімназії Михайла Перкача, який вчився на
клас нижче від Леся Курбаса, і зауважив, що хлопця поважали як сина талановитого актора, цінували
його ерудованість, знання з музики, світової літератури, театрального мистецтва. До нього зверталися
з різними питаннями при підготовці музично-декламаційних вечорів, присвячених пам‘яті
Т. Г. Шевченка [12, 85].
Також П. Медведик описав цікавий період із життя Леся Курбаса, пов‘язаний зі знайомством із
творчістю письменника, драматурга і бандуриста Гната Хоткевича, якого майбутній режисер уперше
побачив в Тернополі. Деяку інформацію Петрові Медведику надала дружина Гната Хоткевича Платоніда, з якою він мав змогу побесідувати в 1965 році. Ось що можна прочитати в одній зі статей театрознавця про ці стосунки: «Гнат Мартинович у розмові зі мною згадував, що десь у 1912 році Курбас
був коротко в Гуцульському театрі. Коли ми жили в Харкові, то я за дорученням свого чоловіка часто
заходила до Леся Степановича в різних творчих справах. Гнат Мартинович часто читав лекції для акторів «Березоля» з мистецтва або ж був консультантом у підготовці окремих вистав» [11, 60].
Завдяки тому, що дослідник опрацював листи з відділу рукописів Інституту літератури
ім. Т. Г. Шевченка, можна довідатися, що Лесь Курбас листувався з Іваном Франком, щоб останній
посприяв друкуванню його оповідань. Адже, як підкреслив у своїй статті П. Медведик: «Лесь у VIII
класі гімназії також пробує свої сили в літературі. На жаль, із його ранніх спроб відомі лише два
оповідання: «В гарячці», опубліковане в «Літературно-науковому віснику» 1906 р., кн. 24 під псевдонімом Зенон Мислевич. Оповідання він послав особисто Іванові Франкові, який і надрукував його.
Невідомо, чи відписував І. Франко Лесеві Степановичу, але його лист до Каменяра зберігся і становить певний інтерес» [11, 60–61].
Подібна інформація є і в іншій статті П. Медведика, де він стверджує, що Лесь Курбас
зустрічався з Іваном Франком на селянському вічі в Тернополі 1905 року, а в 1913 році зіграв роль
жандарма Михайла Гурмана в «Украденому щасті» [15, 3].
Досліджуючи життєвий і творчий шлях Леся Курбаса, Петро Медведик продовжував опиратися
на спогади та листування Леся з його товаришем Хомою Водяним, з яким улітку 1906 р. митець їздив
на екскурсію в Карпати, після чого його любов до цього краю залишилася в серці назавжди. Для
підтвердження варто процитувати лист Леся Курбаса Хомі Водяному від 26 листопада 1926 року:
«...Тепер я на чолі Державного театру «Березіль» у Києві, а з осені переводять мене у столицю,
Харків... Тужу за Галичиною. За галицьким пейзажем (уже десять років, як я не бачив Галичини), за
мережаними свитками, запахом кожухів у церкві на Великдень...». [12, 87–88].
Завдяки інформації, яку П. Медведик відшукав у фондах Центрального державного історичного архіву України у м. Львів, стає очевидним, що Лесь Курбас вирішив піти стезею своїх батьків і обрати професію актора. У нього вже тоді формувалися свої погляди на сценічне мистецтво. Він вважав,
що актор повинен бути високоосвіченою людиною, мати певну мистецьку підготовку. На його думку,
треба було докорінно змінити організаційні основи галицького театру, підняти роль режисури і довести
його до такого високого професійного рівня, щоб він своїм успіхом забезпечив матеріальні умови акторам для цілковитого служіння мистецтву сцени.
Таємно від батьків двадцятирічний юнак у липні 1907 року послав до Львова листа театральній
управі товариства «Українська бесіда» з проханням узяти його в колектив театру. [19, арк. 1]. Але, на
жаль, молодий Курбас отримав зі Львова відмову.
Опираючись на спогади та розповіді Хоми Водяного Петро Медведик описав період життя і
навчання Леся Курбаса у Віденському університеті на відділі германістики та славістики філософського факультету: «...Замешкали на Strazzigasse, вивчали місто, знайомилися із земляками, які тут вчи-
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лися. Навчання починалося з жовтня, то Лесь, маючи вільний час, кинувся у бібліотеки та на вистави
Бургтеатру. Він захоплено відвідує лекції із славістики професора Вондрака, якого слухав ще Іван
Франко, вивчає німецьку мову й діаектологію, санскрит і світову літературу. ... Помешкання Леся скоро
наповнилося книжками з різних галузей знань, світовою класикою. Жив Лесь дуже скромно, бо на
книжки витрачав більше половини своєї «дотації» від батьків». [11, 64].
Досліджуючи творчість та погляди Леся Курбаса на театральну практику, Петро Медведик підкреслив, що велике значення у його професійному формуванні мав віденський Бургтеатр. Дослідник
стверджував, що Курбас як митець ніколи не був популяризатором якоїсь одної школи, напряму чи гри
великого актора, у кожного знаходив те чи інше раціональне і повчальне зерно сценічної мудрості. Це
твердження П. Медведик підкріпив спогадами українського режисера школи Леся Курбаса Бориса
Тягна: «Курбас наводив приклади з усіх театрів світу і вчив нас на досягненнях і Л. Сольського в ролі
старого солдата з «Варшав‘янки» С. Висп‘янського, і Йозефа Кайнца в ролі Марка Антонія з «Юлія
Цезаря» Шекспіра, і на виконанні Г. Юрою Копистки з «97» М. Куліша» [18, 201].
Детально Петро Медведик висвітлив період навчання Леся Курбаса у Львівському університеті
та перші його ролі на сцені аматорського театру українського спортивно-культурного товариства
«Сокіл». Участь молодого актора у виставах дослідник підтвердив відгуками та рецензіями із львіської
преси, зокрема популярної тоді газети «Діло». Так, на виставу «Псотник» за участю Курбаса відгукнувся рецензент під криптонімом «Х». Перто Медведик стверджував, що таким криптонімом підписувався
Гнат Хоткевич, хоча встановити, що це був саме він, нема повної змоги. Також дослідник знайшов рецензію Я. Веселовського на виставу «Арсен Яворенко» – теж у газеті Діло за 1909 рік, та рецензію
М. Лозинського на виставу «Жиди». Привертає увагу назви вистави. У журналі «Жовтень»
П. Медведик подав назву (або це зробили у редакції) цієї вистави як «Євреї» [13, 83], а у збірнику статей про життя і творчість Леся Курбаса, що упорядкував Б. Козак, який опублікований у 2012 році, в
статті П. Медведика вжита уже автентична назва «Жиди» [11, 69]. Очевидно, автор (чи редакція журналу) готуючи дану статтю наприкінці 1980-х років, не хотіли, щоб їх звинуватили у поширенні антисемітизму, і тому й «назвали» виставу «Євреї».
Зібравши, зіставивши та проаналізувавши багато документів, Петро Медведик довів, що Лесь
Курбас здобув повну університетську освіту все ж таки у Відні. Цей факт він підтвердив свідченнями зі
спогадів Б. Тягна, а також із трьох переконливих джерел: перше – це друкована програмка Шевченківського концерту у Відні 4 березня 1911 р. за участю українських співаків Р. Любинецького,
Р. Прокоповича та О. Носалевича. На цьому концерті Курбас читав поему «Кавказ» Т. Шевченка, яку
дослідник відшукав у фондах Центрального державного історичного архіву України у м. Львів; друге –
спогади і твердження професора математики Львівського університету Миколи Чайковського, який
бачив у Відні 1911 року Леся Курбаса; третє джерело – це рецензія Степана Чарнецького (під псевдонімом Володимирич) на виставу «Марія Магдалина» [13, 84–85].
Завдяки тому, що Петро Медведик опрацював листування Курбаса з Хоткевичем, яке
зберігається у відділі рукописів Державного музею театрального, музичного та кіномистецтва в архіві
Гната Хоткевича, дізнаємося про період роботи Леся Курбаса у Гуцульському театрі в березні–травні
1912 року. Там він працював адміністратором театру. Дослідник описав гастролі Гуцульського театру
галицькими містечками, а також подав листування Курбаса з Хоткевичем щодо майбутніх гастролей
театру в Наддніпрянщину. Але, знову ж таки, на жаль, як зазначив П. Медведик, «через суспільнополітичну ситуацію Гуцульський театр не поїхав тоді на Наддніпрянщину. Це було здійснено в концертній формі 1913 року» [13, 87].
Детально та підтверджуючи архівними і документальними матеріалами П. Медведик описав
період другого десятиріччя ХХ століття, коли Лесь Курбас працював у театрі «Українська бесіда» під
керівництвом Йосипа Стадника. Дослідник зауважив, що 21 вересня 1912 р. Лесь Курбас дебютував
на професійній сцені у рідному місті Самборі в ролі султана Гірея у виставі «Маруся Богуславка». Зокрема П. Медведик навів спогад актриси Ганни Юрчакової: «Почалася репетиція, кожен із нас з особливою цікавістю стежив за дебютантом. Він вів роль Султана вміло, знав добре текст своїх діалогів.
Ми розуміли, що Курбас прийшов на репетицію з підготовленою роллю. ...Курбас блискуче провів свій
дебют і був нагороджений оплесками глядачів. Дуже задоволена була згодом із свого партнера Катерина Рубчакова». Спогад тієї ж актриси П. Медведик навів, характеризуючи роль Курбаса в опереті
«Вій». [20, 69; 70–71].
При дослідженні біографії Леся Курбаса П. Медведик використовував і рецензії Філарета Колесси, збережені у фондах Центрального державного історичного архіву України у м. Львів, що розкривають діяльність театрального товариства «Українська бесіда» з 1833 до 1939 року. [19, арк. 21;
34]. У зв‘язку з цим у своїй статті дослідник написав: «Як бачимо із ґрунтовних рецензій Ф. Колесси, у
Курбаса помічено талант і культуру гри, але він ще проходив стадію акторського формування у перший театральний сезон своєї праці, надмірними емоціями і неприродним пафосом знижував художню
правду своїх героїв Секретаря і Потапа» [13, 88].
Знаковим і важливим для досліджень П. Медведика був період, коли Лесь Курбас заснував театр «Тернопільські театральні вечори». У фондах графіки й афіш Національного музею у Львові ім.
Андрея Шептицького Петро Медведик відшукав афішу однієї з перших вистав – «Наталка Полтавка»
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за І. Котляревським. Науковець стверджував: «Саме ця афіша вистави «Наталка Полтавка» послужила поштовхом до організації Лесем Курбасом стаціонарного театру в Тернополі» [13, 94].
У ще одній статті про цей період П. Медведик зазначив: після «Наталки Полтавки» широку
симпатію у глядачів завоювали вистави «Ой не ходи, Грицю...», «Пошились у дурні», «Сватання на
Гончарівці», «Суєта», «Зимовий вечір» та інші. З грудня 1915 р. театр Курбаса в основному закріпився
на сцені будинку «Міщанського братства», але не завжди зал був вільний. Щоб знайти якісь кошти для
утримання театру, використовували кінотеатри «Світязь» і «Поділля». Вистави тернопільців були реалістичними, з досить виразними образами. Серед новаторських його пошуків – яскраве пластичне
вирішення і ролі, і мізансцен, і музики як окремого компоненту-образу вистави. Природно вписувались
у виставу чудово зроблені режисером масові сцени [14, 4].
Факти про працю Леся Курбаса в «Тернопільських театральних вечорах» Петро Медведик
віднайшов у спогадах актора цієї ж трупи Теофіла Демчука. Цей митець охарактеризував Курбаса як
відмінного актора, режисера та організатора вистав, які у важкий для згаданого періоду час мали великий успіх. Лесь Курбас упродовж своєї піврічної праці як режисер і директор «Тернопільських театральних вечорів» поставив багато драматичних творів, зокрема І. Котляревського, М. Старицького,
І. Карпенка-Карого, М. Кропивницького, І. Тогобочного, Л. Манька, О. Суходольського [6, 76–77].
Серед публікацій П. Медведика, що стосуються творчості Леся Курбаса після «Тернопільських
театрльних вечорів», можна знайти маленькі замітки у місцевих газетах. Так, у газеті «Ровесник» дослідник написав про діяльність режисера в роки громадянської війни. Зокрема Лесь Курбас у серпні
1918 року в Одесі вперше інсценізував п‘єсу «У пущі» Лесі Українки, а з вересня 1918 по серпень 1919
р. поставив її вже у Києві в «Молодому театрі» [9, 3].
Не міг оминути Петро Медведик і успіхи Курбаса в кіномистецтві. Так, у статті «Зброєносці десятої музи» автор описав вклад Леся Курбаса у зародження українського кіно радянського періоду.
Констатував, що: «в 1922 р. режисер екранізував твір «Шведський сірник» А. Чехова. У виставі
«Джіммі Хіггінс» (за Е. Сінклером) Курбас уперше в театрі використав кіно як засіб «експресивного
діяння». Після того він з операторами В. Завелєвим та Ф. Фельдманом зняв на Одеській кінофабриці
комедійно-сатиричні агітфільми «Вендетта» і «Макдональд». У січні 1925 року Курбас завершив свій
останній фільм-драму «Арсенальці» [10, 3]. У кінці статті автор підсумував, що Лесь Курбас прекрасно
відчував природу кіно, швидко опановував його секрети. Уже тоді преса порівнювала його з кращими
російськими і зарубіжними кінорежисерами [10, 3].
Отже, Петро Медведик як науковець сумлінно й аргументовано проаналізував віхи життя Леся
Курбаса, використовуючи при цьому цінні архівні, рукописні та друковані джерела. Важливе значення
мало те, що автор брав інтерв‘ю в сучасників Леся Курбаса і зафіксував у своїх статтях цікаві й маловідомі факти із життя митця. Цінними з наукового погляду є рецензії критиків у тогочасних газетах,
завдяким яким можна дізнатися про їхнє ставлення до гри у виставах чи режисерських постановок, до
яких був причетний Лесь Курбас, а також архівні матеріали та листування з тогочасними культурними і
громадськими діячами, які театрознавець розшукав у фондах архівів та бібліотек України. Таким чином Петро Медведик своїми працями про Леся Курбаса зробив великий внесок у дослідження не лише
його біографії і творчості, а й у розвиток українського театрознавства та культури загалом.
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Метою роботи є висвітлити етнографічну діяльність Д. І. Яворницького у справі збирання та збереження українського
народного епосу, фольклору. Методологія дослідження базується на комплексі загальнонаукових теоретичних методів: аналіз
– для аналізу архівних матеріалів та епістолярію, узагальнення – для узагальнення теоретичних та практичних даних; порівняння – для виявлення загального і особливого в історичних подіях, дедукції – для виведення логічних висновків та ін. Наукова
новизна. Введено до наукового обігу невідомі та маловідомі факти обставин збирання етнографічних матеріалів з архіву
Д. І. Яворницького, їх публікації за життя та після смерті історика. Висновки. Розглянувши фольклорно-етнографічні розвідки з
особистого архіву Д. І. Яворницького, висвітлено одну з граней його етнографічної діяльності, зроблено висновок про значний
внесок академіка у справу збирання та збереження українського народного епосу, фольклору.
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Фольклористические исследования в этнографическом наследии Д. И. Яворницкого
Целью работы является освещение этнографической деятельности Д. И. Яворницкого в деле собирания и сохранения украинского народного эпоса, фольклора. Методология исследования базируется на комплексе общенаучных теоретических методов: анализ – для анализа архивных материалов и эпистолярия, обобщения – для обобщения теоретических и практических данных; сравнения – для выявления общего и особенного в исторических событиях, дедукции – для совершения
логических выводов и др. Научная новизна. Введено в научный оборот неизвестные и малоизвестные факты обстоятельств
сбора этнографических материалов из архива Д. И. Яворницкого, их публикации при жизни и после смерти историка. Выводы.
Рассмотрев фольклорно-этнографические материалы из личного архива Д. И. Яворницкого, освещена одна из граней его этнографической деятельности, сделан вывод о значительном вкладе академика в дело собирания и сохранения украинского
народного эпоса, фольклора.
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Folklore researches in D. I. Yavornytsky’s ethnographic heritage
The aim of the paper is to highlight D. I. Yavornytsky‘s ethnographic activity in collecting and preserving of the Ukrainian folklore. The methodology of the research is based on the application of general scientific methods: analysis – for the analysis of archival
materials and epistolary, generalization – for the generalization of theoretical and practical data; comparison – to reveal general and
special in historical events, deductions – to derive logical conclusions, etc. Scientific novelty. The article contains unknown and not
well-known facts about the collecting and publication of D. I. Yavornitsky‘s ethnographic archive heritage. Conclusions. D. I. Yavornytsky's folklore and ethnographic materials from his personal archive were highlighted. It was made a conclusion about his active
ethnographic work and great contribution to the Ukrainain history and culture.
Key words: D. I. Yavornytsky; folklore; ethnographer; letter; archive; epistolary heritage.

Постановка проблеми. Дореволюційна наукова спадщина та культурний фонд займають визначне місце в сучасній системі гуманітарних знань. Їх свідоме ігнорування після встановлення радянської влади призвело до зміни цінностей і деформації орієнтирів подальших наукових розвідок у галузі
стародавньої української історії та культури. Все це справедливо можна віднести і до замовчування
науково-літературної спадщини професора, академіка Дмитра Івановича Яворницького (1855–1940),
який присвятив своє життя вивченню історії козацтва. Він залишив наукові розвідки у цій царині, а також велику епістолярну спадщину, яка є цінним джерелом з історії життя, наукової, літературної, громадської та культурно-просвітницької діяльності історика та авторів листів (відомих діячів науки і культури, краєзнавців, музейників тощо).
Незважаючи на утиски влади та матеріальні труднощі, видатний вчений залишив по собі значну кількість праць не тільки в галузі історії, а й етнографії, фольклористики, лексикографії. Здійснивши
фольклористичні розвідки, історик зібрав на Катеринославщині (та в інших регіонах лівобережної
України) велику кількість народних пісень та фольклорних матеріалів. Попри те, що за радянської
влади спадщина Д. Яворницького оцінювалась неоднозначно, безумовно, його праці дореволюційного
періоду та радянських часів як наукові джерела не втратили своєї актуальності до теперішнього часу.
В наукових архівних фондах рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України (ІМФЕ НАНУ) нами знайдено фольклорно-етнографічні матеріали з особистого архіву Д. І. Яворницького. Крім того, цікаві маловідомі факти щодо обставин збирання пісень і дум, їх публікації та подальшої долі з‘ясувалися під
час роботи з епістолярною спадщиною академіка.
Мета статті. На основі вивчення епістолярної спадщини Д. І. Яворницького та фольклорноетнографічних матеріалів з його особистого архіву висвітлити етнографічну діяльність вченого у справі збирання та збереження українського народного епосу, фольклору.
Останні дослідження та публікації. Фольклористичній діяльності Д. Яворницького присвячена
монографія київської дослідниці М. Шубравської «Д. І. Яворницький. Життя, фольклористичноетнографічна діяльність» [8]. Крім того, авторка упорядкувала зібрані академіком в археологічних експедиціях народні пісні у збірку «Українські народні пісні, наспівані Д. Яворницьким. Пісні та думи з архіву вченого» (Київ, 1990).
Виклад основного матеріалу. Захоплюючись українською історією та культурою зі студентських
років, Д. І. Яворницький протягом цілого життя збирав і записував народні пісні. Ще в роки навчання в
університеті ним зібрано чимало народних пісень та переказів. Не маючи можливості постійно проживати на Запоріжжі (до 1902 року вчений жив у Петербурзі та Москві), Д. Яворницький щороку приїздив
з археологічними експедиціями на Катеринославщину. Крім того, він ще 1884 року звернувся до
місцевих жителів через газету «Днепр» із проханням надсилати поштою фольклорно-етнографічні матеріали з усіх місцевостей на його московську адресу.
У 1902–1905 роках, готуючись до ХІІІ Археологічного з‘їзду у Катеринославі (1905), історик
знову об‘їхав різні місця колишнього Запоріжжя та переглянув запорізьку старовину. Хоча він займався спадком запорожців понад двадцять п‘ять років, знайшов для себе новий невідомий матеріал,
цінний не тільки для історика, а й для етнографа, художника, артиста, поета. Подорожуючи землями
колишньої Запорозької Січі, вчений вивчав не тільки археологічні особливості краю, а й фольклорні,
етнографічні, топографічні матеріали тощо. Саме під час розкопок Д. Яворницький тісно спілкувався з
носіями живої мови – дніпровськими лоцманами, місцевими жителями – простими селянами, які наймались копачами на археологічні розкопки. Від них історик здобував багатий лексичний і фольклорний
матеріал для свого словника, архіву та публікацій.
М. Шубравська відзначала, що вченого дратувало, коли він чув пiсні, до яких потрапили слова,
що засмiчували й перекручували їх змiст, тому історик вважав за найкраще робити записи пісень та
історичних дум з уст кобзарів, пастухів, старих селян, яких вважав «чистими джерелами» народної
творчості. Але ще краще, казав він, коли пісню відразу записати й «на голос», щоб зберегти її національний колорит, неповторність. Іноді, після запису якоїсь пісні, виконавець під час її співу замінював
деякі слова. Тоді в записній книжці вченого з‘являлося два-три варіанти однієї й тієї ж пісні.
Львівський дослідник В. Сокіл проаналізував записи народної прози Д. Яворницького і зробив
висновок, що вони здійснені в основному в Катеринославській губернії. Найбільше записів припадає
на колишні чотири повіти: Катеринославський (сс. Чернишівці, Капулівці, Старий Кодак, м. Нікополь),
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Олександрійський (сс. Богодарі, Покровське, Вознесенка), Новомосковський (сс. Котівці, Спаське,
хутір Приют), Павлоградський (с. Петропавлівка). Втім нерідко в пошуках фольклору професор мандрував селами не тільки Катеринославщини, а й цілої України. Так, із вуст людей рідної Сонцівки
Харківського повіту він записав багато пісень, легенд, казок, що згодом були надруковані. Записуючи
фольклор, Д. Яворницький застосовував науковий підхід: максимально точно фіксував почуте, паспортизував, документуючи дані про оповідача чи співака, місце й час проведення запису тощо. На
думку В. Сокола, історик самостійно не вів нотного запису, але при записі пісні декілька разів проспівував почуту мелодію, щоб максимально точно її запам‘ятати 6, 293−294.
Із самого початку фольклористичної діяльності Д. Яворницький дотримувався традицій історичної школи, яка була передовою серед інших шкіл у фольклористиці (М. Шубравська). Високу оцінку
як етнографа Д. Яворницький здобув серед своїх сучасників. Зокрема, Д. Дорошенко зазначав, що під
час археологічних мандрівок історик збирав не тільки словесний матеріал про Запоріжжя, а й записував народні пісні та перекази. Преса також відзначала, що величезний етнографічний матеріал, записаний і виданий Д. Яворницьким, здобув йому славу одного з видатних українських етнографів
(Дніпрові хвилі, 1913. № 10). Чимало пісень дійшло до наших часів завдяки публікації Д. Яворницьким
понад 800 їх зразків у збірці «Малоросійські народні пісні зібрані у 1878–1905 рр.». У передмові до видання вчений зауважив, що далеко не кожна людина може передати пісню словами. Записуючи мелодію зі слів, а потім з голосу, порівнюючи варіанти, записувач помітив відмінність, а саме в першому
варіанті не вистачало слів, а в другому − «строго дотримані і повнота слів, і правильність розміру»
[9, 3]. Записуючи у такий спосіб слова пісні, він і сам проспівував її декілька разів, щоб точніше запам‘ятати мелодію. Тут же академік з власного досвіду з сумом помічає, що справжню українську
пісню рідко тепер можна почути, з кожним днем вона все більше занепадає, зазнаючи руйнівного
впливу тих факторів, які принесли з собою фабрики, заводи, рудники, залізниці, міста тощо. Щоб почути справжню українську пісню, потрібно буквально відшукувати її серед старих людей, сліпців чи калік,
які через своє нещастя «засуджені» на сидіння у захолусті, не виходячи зі свого кутка. Щодо простої
української молоді, історик зазначає, що вона «захоплюючись нововведенням, часто співає пісні без
смислу, без смаку, без складу і без ладу, і чим безглуздіше зміст пісні, тим більшими симпатіями вона
користується і у співаків, і у слухачів» [9, 4].
М. Шубравська указує на те, що академік був музикальною натурою, мав чудовий голос і знав
мотиви багатьох зібраних ним пісень [8, 169]. Секретар Д. Яворницького у 1929–1940 роках
М. П. Костюк у своїх спогадах теж стверджував, що «Яворницький мав рідкісно-феноменальний слух і
був великий мастак переповісти і достеменно передати артистично будь-яке дійство, а особливо концерт кобзарів (Імовірно, йдеться про кобзарський концерт у Катеринославі 21 листопада 1911 року –
Т.Ч.) світової слави, яких він прямо обожав» [5, 118]. Він шкодував, що за життя вченого не мав «такої
техніки, щоб записати, як не раз мені Батько (Д. Яворницький – Т.Ч.) співав преріжні думи. Ото мав
слух і пам‘ять. Пам‘ятав слова і навіть мелодії, як по нотах» [там само].
За спогадами М. Костюка, Д. Яворницький співав на лекціях про народну творчість студентам
Катеринославського інституту народної освіти (нині  Дніпровський національний університет
ім. О. Гончара), де він очолював кафедру українознавства. Перед канікулами професор звертався до
студентів (які роз‘їзжалися по всій Україні) з проханням записувати від старих людей пісні, приказки,
прислів‘я та привозити ці записи йому.
Чимало етнографічних матеріалів Д. Яворницького (зокрема пісні та думи з його архіву)
зберігаються в науковому архіві ІМФЕ НАНУ, де автором статті знайдено тексти (без мелодій)
«Невольницької думи» та двох варіантів думи «Про трьох братів Озовських», записані в 1850–
1916 роках [див.: 1]. «Невольницьку думу» записано від кобзаря М. Кравченка; після тексту думи
вміщено відомості про виконавця: «м. Великі Сорочинці. Полт[авської]. губ[ернії]., Миргор[одського].
пов[іту]., сліпий кобзарь Михайло Кравченко, 48 р[оків] (Цього віку кобзар досяг 1906 року – Т. Ч.). Думу співає під гру на кобзі. Кобзу зве бандурою або коряком: «Кобза, як по простому, то бандура. А як
ще простіше, то коряк» [1, арк. 2]. Щодо детальнішої інформації про М. Кравченка, записувач рекомендував дивитись статтю О. Сластіона «Кобзарь Михайло Кравченко», яка вийшла друком 1902 року
в журналі «Київська старовина» (Т. 77. С. 301−331). Зауважимо, що почерк записувача текстів дум і
відомостей про виконавця не належить Д. Яворницькому.
Перший варіант думи «Про трьох братів Озовських» в кінці теж має пояснення збирача: «Цієї
думи сліпий лірник Іван Мережка вивчився по якійсь книжці, яку йому читали» [1, арк. 7]. Крім того, записувач аналізує: «Кінець думи схожий з другим варіантом, який надруковано в «Історичних піснях»
Антоновича і Драгоманова; але початок і середина трохи відступають» [там само]. У кінці тексту зазначено, що дума записана Василем Федоровичем Тищенком у 1850–1860 роках від кобзаря Хведора
Грищенка (Федора Гриценка-Холодного – Т. Ч.) у м. Чигирині Київської губернії [1, арк. 8]. Далі наведено відомості про записувача, написані рукою Д. Яворницького: «Василь Хведорович народився в
м. Крюкові, був співробітником відомого жур[налу]. «Основа» (1861–1862 р.), він записував од різних
осіб українські пісні, казки, поговірки і таке ін. Один його зошит мені пощастило знайти в книгозбірні
його сина Івана Вас[ильовича]. Тищенка в с. Весело-Йвановці, Верхнедн[іпровського]. пов[іту]., Катер[инославської]. губ[ернії]. У ньому була й ця дума, але її чомусь то записано з пропусками. Вона
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підходить найбільш до варіанту думи «В», надрукованому в «Историч[еских]. песнях» Антоновича и
Драгоманова, Київ, 1874, І, 120–124. Д. Яворницький» [1, арк. 9].
У кінці другого варіанту думи «Про трьох братів Озовських» читаємо: «Ця дума записана в
1916 р. від сліпого лірника Івана Харламовича Мережки в с. Чаплинці, Новомосковського пов[іту]. на
Катеринославщині. Сам Мережка навчився цієї думи од другого сліпого лірника Арсенієвського»
[1, арк. 10]. Далі вміщено коротку біографію лірника І. Мережки, написану від руки. Цікаво, що ця ж
біографія, але надрукована на друкарській машинці зберігається в архіві ІМФЕ серед матеріалів
Г. Хоткевича разом зі «Списком кобзарів (бандуристів) і лірників» (Ф. 8-1. Од. зб. 1204. Арк. 78). Друкований варіант не датовано, а рукописний відносимо до 1916 року, коли від І. Мережки було записано
вищезгадану думу. Крім інформації про навчання гри на лірі, документ містить біографічні відомості
(на відміну від записувачів ХІХ століття, які фіксували тільки тексти дум, не звертаючи уваги на
біографію виконавців). Окремою текою в архіві вченого зберігаються мелодії до пісень та дум (із текстами), записані в 1904–1912 роках на Катеринославщині та Полтавщині від М. Кравченка, Ф. Забутного та ін.
Записи мелодії і текстів здійснив бандурист В. Шевченко у рамках підготовки до ХІІІ Археологічного з‘їзду.
Влітку 1904 року він записав від кобзаря М. Кравченка думи «Про трьох братів Азовських», «Невольницька
дума», «Про бідну удову і трьох синів», «Морозенка», пісня «Дівка-бранка» [2]. Втім і в подальших роках він
не припиняв цієї діяльності. Наступний запис В. Шевченка датується літом 1912 року, коли від
М. Кравченка ним була записана дума «Про трьох братів Самарських».
Декілька пісень (мелодія і текст) з архіву Д. Яворницького записані істориком від діда Федота Кузьмича Забутного у с. Капулівці Криворізької округи: «Пісня про голоту і дуків», «За городом, за Горбатою»,
«Дарувала Катерина», «Красне ясне сонечко сходить», «Пісня про Нечая», «Туман танок виводить» (Весняна пісня). Останні аркуші в папці – це клавір української билини «Севрюк», на початку якої зазначено, що
текст і мелодія записані етнографом і фольклористом М. А. Янчуком у Полтавській губернії, обробка для
симфонічного оркестру здійснена Вячеславом Пасхаловим [див.: 2, арк. 14–15]. Тож Д. Яворницький залучав до свого архіву не тільки матеріали, записані ним особисто, а й зібрані іншими дослідниками.
Цікаво, що у подальшому саме записані від М. Кравченка думи стали об‘єктом уваги дослідників українських дум, кобзарства та етнографічної діяльності Д. Яворницького (і його сучасників, і
нащадків). З‘ясовано, що 1938 року фольклористи ІМФЕ НАНУ працювали над підготовкою до друку
збірки фольклорних матеріалів Д. І. Яворницького. У першому томі епістолярної спадщини вченого
знаходимо два листи наукового співробітника ІМФЕ П. П. Лебедя, який брав участь у цьому проекті. У
першому листі (від 10 жовтня 1938) він пише Д. І. Яворницькому, що у процесі роботи з його матеріалами виникли деякі питання. Упорядник просить сповістити як попали до вченого думи, записані
В. Шевченком від кобзаря М. Кравченка. П. Лебідь ставив під сумнів належність записаної цим збирачем думи до варіанту М. Кравченка: «Є відомості, що той кобзар Шевченко – кобзар типу Хоткевича, і
він сам скомпонував мелодію до «Думи про братів Самарських» і т. д. До слова, від того ж кобзаря,
крім Шевченка, записав мелодії на валик фонографу відомий музикант-фольклорист Ф. Колесса і видрукував їх у кн[изі] «Мелодії українських пісень» вид[авництва]. 1910–1913 рр. та в «Матеріалах до
української етнології», т. ХІІІ і т. ХІV. І коли порівнювати записи від руки кобзаря Шевченка з фонографічними записами Ф. Колесси, які припадають на той же час (1904–1905 рр.), то помітно штукарство і невірність записів кобзаря Шевченка» [4, 298]. У другому листі (від 16 жовтня 1938) фольклорист
ставить питання Д. Яворницькому стосовно пісні «За городом, за Горбатою множество ляхів пропало», записаної від Федота Забутного. Упорядник припускає, що вона є варіантом пісні «Гей не дивуйте, добрії люди, що на Вкраїні повстало» зі «Збірника українських пісень з нотами», упорядкованого
О. Федоровичем (Одеса. 1911 р. С. 37–39). П. Лебідь зазначає, що у тексті пісні, записаної від
Ф. Забутного, на відміну від варіанту О. Федоровича, зустрічаються імена Кузьменка, Остапенка, Губенка, і висловлює думку щодо тексту, який, очевидно, переплутаний з текстами інших пісень. Тому
упорядник просить Д. І. Яворницького «з‘ясувати топографію (Горбата) і біографії, якщо це історичні
особи» [4, 299].
У зв‘язку з підготовкою до друку матеріалів Д. Яворницького, Інститут фольклору у 1940 році
звернувся до Д. Ревуцького з проханням написати статтю «Д. І. Яворницький, як етнограф». Про це
йдеться у листі мистецтвознавця до історика (від 8 червня 1940), де Д. Ревуцький просить професора
надати відомості щодо власної етнографічної роботи. З переліку запитань наведемо п‘яте і шосте: «Як
Ви зібрали пісні М. Кравченка? Хто вам записав їх музику і коли?». Автор також висловлює надію на
скору зустріч у Катеринославі восени [4, 448]. Зауважимо, що Д. Ревуцький періодично звертався до
Д. Яворницького за консультацією або матеріалами. Про це свідчать його листи до вченого різних
років. Зокрема у листі з Києва (від 11 червня 1925) Д. Ревуцький дякує Д. Яворницькому за намір передати свою збірку мелодій пісень: «Тепер буде вірний випадок Вам, так що прошу передати пісні через В. В. Білого. Я як раз зможу скоро й пустити їх до збірки, бо на осінь готую до друку» [4, 445]. Повернув ноти пісень Д. Ревуцький 30 лютого 1927 року разом із листом, де обіцяв приїхати до
Катеринослава.
Свідчення про намір Д. Яворницького видати зібрані ним думи та матеріали про народних
співців значно раніше 1938 року знаходимо у листі українського літературознавця О. Н. Синявського
(від 25 лютого 1912) до катеринославського вченого. Автор листа пише, що у щоденній київській газеті
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«Рада» промайнула звістка про намір Д. Яворницького надрукувати популярну брошуру про українських кобзарів та думи. Дописувач також сповіщає, що Видавництво ім. Б. Грінченка (Харків) має рукопис брошури на схожу тему («Про що співають кобзарі»). Тому він просить вченого підтвердити цю
інформацію і повідомити, коли і якою мовою планується видати книгу, «бо коли так, то «Видавництво»,
звісно, не буде друкувати своєї книжечки» [4, 480]. Д. Яворницький не зволікав із відповіддю. Вже у
наступному листі (від 2 березня 1912) О. Синявський від імені «Видавництва ім. Б. Грінченка» дякував
професору за «ласкаву відповідь» і сповіщав, що «зміст рукопису «Про що співають кобзарі» одмінний
од змісту ваших лекцій, і в книжечках сих повторення ні у якім разі не буде» [там само]. Дописувач також спростовує припущення Д. Яворницького, що автор рукопису – Б. Грінченко. Як відомо, сам
О. Синявський і був автором книги «Про що співають кобзарі» (це його перша видана праця), яка
вийшла 1912 року у Харкові. В окремій папці архіву Д. Яворницького зберігаються рукописи із записами мелодій пісень, які він знав особисто [3]. Ці записи (309 номерів на 62 аркушах) датуються
1937 роком. М. Шубравська упорядкувала їх у збірку «Українські народні пісні, наспівані
Д. Яворницьким. Пісні та думи з архіву вченого», яка була видана в Києві тільки 1990 року.
У доробку Д. Яворницького понад 200 праць, які пережили добу переслідувань, українофобства, русифікації, репресії 1930-х років тощо. Працюючи над етнографічними та історичними розвідками, вчений використовував різні методи дослідження, усі можливі джерела (архіви, спогади,
приватні колекції, спостереження та результати польових досліджень, фольклор тощо). Не можна не
погодитись з харківською дослідницею К. Двірною, що в ті часи це було новим в історичній науці, а тому не завжди зрозумілим для сучасників. Тож оцінка творчості Д. Яворницького в дореволюційній
історіографії була в основному негативною – оскільки автора звинувачували в сепаратизмі та націоналізмі. У той же час його творчість високо оцінювали І. Франко, М. Коцюбинський, Г. Хоткевич,
М. Сумцов, О. Пипін та ін. Сам Д. Яворницький на своєму ювілеї сказав: «Моїм правилом у житті було
– працюй; працюй, не вдивляючись вперед і не оглядаючись назад; працюй, не чекаючи нівідкіля й ні
від кого ні нагороди, ні подяки; працюй доти, доки служать тобі руки й доки б‘ється живе серце в твоїх
грудях; працюй на користь твого народу і на благо батьківщини, дорогої тобі» [7, 6].
Висновки.
Розглянувши
фольклорно-етнографічні
розвідки
з
особистого
архіву
Д. І. Яворницького, висвітлено одну з граней етнографічної діяльності вченого, зроблено висновок про
вагомий внесок академіка у справу збирання та збереження українського народного епосу, фольклору.
З‘ясовано, що чимало пісень та дум із його архіву записана від кобзарів (М. Кравченко, Ф. Грищенко),
лірників (І. Мережко), селян (Ф. Забутний). Професор залучав до свого архіву не тільки матеріали, записані ним особисто, а й зібрані іншими дослідниками (В. Шевченко, В. Тищенко, М. Янчук та ін.). В
результаті вивчення епістолярної спадщини вченого знайдено і введено до наукового обігу невідомі та
маловідомі факти обставин збирання етнографічних матеріалів з його архіву, їх публікації за життя та
після смерті історика.
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PERFORMING SEMANTICS OF SILENCE IN INSTRUMENTAL MUSIC
OF THE XX–XXI CENTURIES
The purpose of the article. The research is connected with identification of semantic values of silence by musical and instrumental performance means. The methodology of a research consists in application of the historical and culturological, logic and
semantic, esthetic, historical and logical, generalizing methods. Important musical and textual, analytical musicological and performing
approaches are represented. All of them create unified methodological base of a research. The scientific novelty of work consists in
expansion of ideas of figurative and semantic value of silence in instrumental music of XX – XXI centuries. Special "absoluteness" of
silence in a musical-performing as "other being" of the thematic and sound values corresponding to procedurality of musical thinking,
the nature of a musical chronotope and instrumental playing movements is approved. Conclusions. Understanding of philosophical,
psychological, aesthetic, musicological and musical-performing meanings of silence and a pause in music brings to new semantic paradigms of art of the second half of XX – beginning of the XXI centuries. Forms of musical instrumental performing movements of "silence
music" (a play in air, silent pressing of keys or valves of the instrument, etc.), the absoluteness of instrumental silence, its dramatized
evident exaggeration embody the other being of loud tones and thematic structures in their art variety. Semantic range of an imagesymbol of silence fluctuates in music from intimate and trembling to philosophical, from expressive-strained to pacified.
Keywords: silence; pause; semantics of silence; silence; performer; musical chronotope; musical and instrumental "absoluteness" of silence.
Черноіваненко Алла Дмитрівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової
Виконавська семантика тиші в інструментальній музиці ХХ–ХХІ століть
Мета роботи. Дослідження пов'язане з виявленням семантичних значень тиші засобами музично-інструментального
виконавства. Методологія дослідження полягає в застосуванні історико-культурологічного, логіко-семантичного, естетичного,
історико-логічного, узагальнюючого методів. Важливими видаються музично-текстологічний, аналітичний музикознавчий та
виконавський підходи. Разом вони створюють єдину методологічну базу дослідження. Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень про образно-семантичному значенні тиші в інструментальній музиці ХХ – ХХІ століть. Стверджується спеціальна «абсолютність» тиші в музично-інструментальному виконавстві як «інобуття» тематично-звукових значень, що відповідають процесуальності музичного мислення, природі музичного хронотопу, інструментально-ігрових рухів. Висновки. Осмислення
філософських, психологічних, естетичних, музикознавчих та інструментально-виконавських смислів тиші і паузи в музиці виводить на нові семантичні парадигми мистецтва другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Форми музично-інструментальних виконавських рухів «музики тиші» (гра в повітрі, беззвучне натискання клавіш або клапанів інструменту і т.д.), абсолютність інструментальної тиші, її театралізована наочна гіперболізація втілюють інобуття звучних тонів і тематичних структур в їх художньому
різноманітті. Семантичний діапазон образу-символу тиші коливається в музиці від інтимно-трепетного до філософського, від
експресивно-напруженого до умиротвореного.
Ключові слова: тиша; пауза; семантика тиші; мовчання; виконавець; музичний хронотоп; музично-інструментальна
«абсолютність» тиші.
Черноиваненко Алла Дмитриевна, кандидат искусствоведения, доцент, профессор кафедры народных инструментов Одесской национальной музыкальной академии им. А.В. Неждановой
Исполнительская семантика тишины в инструментальной музыке ХХ–ХХІ веков
Цель работы. Исследование связано с выявлением семантических значений тишины средствами музыкальноинструментального исполнительства. Методология исследования заключается в применении историко-культурологического,
логико-семантического, эстетического, историко-логического, обобщающего методов. Важными представляются музыкальнотекстологический, аналитический музыковедческий и исполнительский подходы. Вместе они создают единую методологическую базу исследования. Научная новизна работы заключается в расширении представлений об образно-семантическом значении тишины в инструментальной музыке ХХ – ХХІ веков. Утверждается специальная «абсолютность» тишины в музыкальноинструментальном исполнительстве как «инобытие» тематически-звуковых значений, соответствующих процессуальности музыкального мышления, природе музыкального хронотопа, инструментально-игровых движений. Выводы. Осмысление философских, психологических, эстетических, музыковедческих и инструментально-исполнительских смыслов тишины и паузы в
музыке выводит на новые семантические парадигмы искусства второй половины ХХ – начала ХХІ вв. Формы музыкальноинструментальных исполнительских движений «музыки тишины» (игра в воздухе, беззвучное нажатие клавиш или клапанов
инструмента и т.д.), абсолютность инструментальной тишины, ее театрализованная наглядная гиперболизация воплощают
инобытие громких тонов и тематических структур в их художественном многообразии. Семантический диапазон образасимвола тишины колеблется в музыке от интимно-трепетного до философского, от экспрессивно-напряженного к умиротворенному.
Ключевые слова: тишина; пауза; семантика тишины; молчание; исполнитель; музыкальный хронотоп; музыкальноинструментальная «абсолютность» тишины.

Relevance of the research. In the permanently accelerating modern space of life, culture and art in
the context of globalization, increasing information and psychological tensions, a certain sound and anthropogenic aggression of today, the topic of silence, pause, rest, peace becomes more and more relevant. The
natural need for silence is embedded in the psychology of each person as a sign of "peace" and "quietude",
spiritual balance, contemplation, mystery. In religion, it has been elevated to the rank of spiritual and semantic quality, as the manifestation of the Holy Spirit, marking its isolation from civilization, manifesting the se© Chernoivanenko A., 2019
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crecy of the sound of prayer, the appeal to God, and cathartic states. Finally, in art, silence carries an important psychological and dramatic load in contrasting techniques of dynamic deployment, in the ability to
take the form of that with which it comes into contact, without losing its own integrity of tangible (―audible‖
and ―visible‖) images, paintings, signs that, ―with their sacral perfection fill the world with spiritual states and
meanings‖ [2], demonstrating the quality of ambivalence with the ability to express a variety of emotions,
feelings, situations and phenomena. The commonality of all these various manifestations of silence is based
on a positive, bright (perhaps tragically bright), harmonious, spiritually directed beginning, acting as a symbol
of the integrity of being. Such a contemplative direction acquired a new impetus for development at the end
of the twentieth century, which was reflected in the strengthening of the individual-subjective beginning, the
importance of the lyrical component in the statement of the principles of stylistic synthesis, the search for
metalinguistic universals and - promotion of silence and silence as a new informative-semantic element.
―Due to its intangible essence, silence easily becomes the― material ‖of any kind of art, an element of any
sign system, without losing the basic property - the inexhaustibility of content‖ [7].
Actually, the actualization of silence, the crystallization of its expressive means and their semantic
meanings in the music of the late XX - early XXI centuries largely transformed the experience of other forms
of art, formed in the figurative-semantic field of various historical, artistic and proper musical phenomena (it is
worth noting that the famous expression of the composer called S. Gounod "good does not produce noise,
and noise does not produce good" had multiple options in different historical eras and in different contextual
fields - from the religious and moral ideal of "hosts" to post-modern "void" and" silence"). But it was postmodernism that made silence, soundlessness, emptiness, etc., symbolic modes of the modern consciousness (and art). And ―the stability of their manifestation allows us to perceive these ―through motives‖ as certain ―tools of analysis‖ of an era or an individual style‖ [7, 4].
I. Nekrasova argues that the attitude to silence (or ―relationship with silence‖ - A.C.) reflects the essence of its ―spiritual and aesthetic atmosphere in different historical epochs, indicates the state of social
psychology, the dynamics of social processes‖ [ibid.]. In culture and art, there is a visible alternation of ―analytical and synthetic types of thinking‖, ―hard‖ and ―soft‖ styles (for example, the asceticism of the Middle Ages is replaced by the bright dynamics of the Renaissance; the period of the 18th and early 19th centuries by the romantic ―flight into silence"; refined Silver Age aestheticism - by cataclysms and shocks of the XX,
etc.). And if in the era of Romanticism silence (except the conclusion about the impotence of speech in "the
expression of the ineffable" - "the spoken idea is a lie") becomes a common denominator, a kind of Esperanto, overcoming the differences of arts in their necessary synthesis, then in the new concept of modernist and
postmodernist aesthetics the "expansion of silence ‖(actively noted already by musicologists, starting from B.
Asafiev, F. Busoni, L. Sabaneev, P. Suvchinskyi) marks a turn from the extraverted type of artistic expression towards the emancipation of its introspective beginnings. It is characteristic that in the last third of the
twentieth century silence was perceived not only as a landmark sign of composer thinking, but also as ―the
most mysterious category of new performing poetics‖ (V. Chinaev [8, 32]).
Thus, silence includes a lot of philosophical, psychological, cultural, aesthetic, musical and sound
meanings, which often contain the truth and integrity of life, the core indicators of artistic concepts, bright
intonation and language techniques, which is confirmed by composer searches in the designated area. Elucidation of the specific semantic and musical-linguistic parameters of silence is an urgent task of modern
musicological research.
The purpose of the article is to identify and analyze the semantic features of silence and peace by
means of musical instrumentalism. The scientific novelty consists in asserting the quality of specific absoluteness of instrumental silence as symbols of the denial of the earth's phonosphere and as conjugation with
the beyond, the ―otherness‖ of sound and thematism, in full accordance with the laws of the processuality of
musical thinking.
The presentation of the main material. In recent decades, the phenomenon of silence in music in one
way or another is related to a large part of musicological, compositional and performing research. Performance judgments are especially valuable here. These are the performers, who demonstrate silence with
their play - on the one hand, because silence as an actual means of expressing postmodern tendencies
manifests itself, to a greater extent, in instrumental music, the performing process of which is denoted by the
notion ―play‖, on the other hand, in performing the silence of theatrically-playing component plays a key role
in identifying the musical processuality, meaning, because the metaphysicality and clarity of silence and
pauses are fully revealed in the game art space. The play, as well as the performance, as well as the processuality of the musical meaning (according to B. Asafiev), has a temporal characteristic, tempo-metrorhythmic pulsation and structuring, in which various levels and techniques corresponding to the dramatic one
are defined. To identify such semantic levels of silence in the composer's idea (and recently, the expressive
potential of silence is used as a stable style mark), there is the performing ―birth of sound from silence‖, its
variously colored figurative and semantic reproduction (including in caesuras and pauses), mastering the
skill ―to stop consciously‖, etc., that not only draws up an individual performing decision, but also contributes
to the birth of such means in the composer's language. Thus, the expressive possibilities of silence in musical art are determined, first of all, by its performing potential, which relies on a living, instrumentally tangible,
mental-procedural, and stage-artistic experience in interpreting the various sound semantic structures of mu-
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sic. Outside such an experience, the musical-instrumental ―silence‖ loses its semantic expressive bases. In
this regard, it is interesting to observe the Odessa composer K. Maidenberg-Todorova over the listening reaction to the performance of the ―classics of silence‖ - ―4'33‖ J. Cage: during the tense waiting for some musical events, even being informed that in the visible-audible nothing will happen in the space of the concert
hall, listeners become active participants of the ―Cage game‖ [6].
The concept of silence, pause (as well as sounding tone) in music is in a qualitative relationship with
the category of time. In this aspect, and also in line with the qualitative (qualifying) concept of time, the Bergson's term ―durée‖ that is inaccurately translated into Russian - ―duration‖ (a discrete element of the musical
fabric, without regard to processuality) takes on special significance. V. Vernadskyi translated it as a ―report‖,
expressing Bergson‘s main processual intention about time; qualitative, non-discrete nature of the temporal
deployment of music. In general, in the historical context, the idea of time is informative. Bergson has already drawn conclusions about the universal nature of the ―vision‖ and connected it with the evolutionary
essence of the world (including biological) formation as a creative process. Vernadskyi said that "the line between psychological and physical time is erased" [3, 45]. Here it would be appropriate to draw a parallel with
the ―involvement‖ of pauses, silence in the sphere of musical instrumentalism. Hands of the performer, as a
rule, at such a moment either theatrically ―freeze‖ (do not stop, but cease to contact with the keyboard,
string, etc.), or demonstrate some theatrical acting gestures outside instrumental (conducting a pause, ―removing‖ the instrument, damping of the strings in a pinch, etc.) or directly of an instrumental nature (playing
―in the air‖, on the fretless part of the neck of the pinch) —that is, a space-time ―separation‖ from sounding
matter and materiality, physicality occurs in the total time continuum of music, a kind of suggestion from the
audience and the performers with simulated calculation of the game on "understanding of dealing." The extreme expression of such instrumental physicality is ―4.33‖ by J. Cage, ―A Minute of Silence‖ by E. Kislitsyn,
or the ―silent performance‖ of M. Theodorakis's forbidden song with the ―silent‖ guitar in his hands, when the
whole composition is the embodied pause. The instrument itself, its ―life‖ (as the purpose of artistic sound) at
the moment of silence in the hands of the performer, clearly demonstrates (enhances) ―absolute silence‖ (the
vocalist with the ―built-in instrument‖ - breathes, as during the sound, moves, looks, can cough and etc .: his
silence is ―not absolute‖) and, at the same time, complete objective (independent of human physiological
processes) freedom to move from a state of silence to a state of sound. Thus, a musical instrument seems to
exaggerate the phenomenon, "making" it, with the manifestation of skill ("the skill of artificial"). The hyperbolization of silence is also associated with the ability to enhance the contrast between silence and sound due
to the density of texture, dynamics, articulation and timbre parameters.
The concept of time of M. Arkadiev suggests ―learning to rebuild our consciousness from school habits to think of time as a pure and process-independent duration, to stop thinking of it as an irrelevant and abstract flow, which is not so simple‖ [1, 133]. The synonymy of time and process, the continuity-processuality
of twentieth-century theorists of physics is combined with B. Asafiev‘s intonation processuality in music, with
the idea of becoming the key for musical development (especially in ―pure‖, instrumental music). And if in the
vocal processuality of music there is a connection with the continuum processual breathing, heartbeat (physiology), then the processual musical instrumental (performing-doing) imposes (stratifies) some kind of independent from the life of one person (performer, composer, listener) - objective processuality, ―real and concrete processes in the world‖ with its variability, a reflection of the universal process ―tarries‖ (BergsonHusserl), ―temporary matter‖ (M. Arkadiev). In the process of execution, the instrument in a certain sense
itself acts as a ―temporary‖ matter in the hands of the performer. Spatiality, texture, articulation-dynamic relief
on the instrument also ―tarries‖, it becomes. Therefore, it is natural that the absolutist expression of the qualitative concept of time in music was embodied not in vocal, but in instrumental work of J. Cage.
A distinctive feature of the instrumental performance is the visibility of its intonation-motor side, forms
of performing movements and instrumentally-sound techniques, also in the sphere of silence (in the singing
this ―mechanism‖ is hidden from the listener-viewer). In musical instrumentalism, such processes are visible
and perceived in this quality even without hearing music (for example, if you turn off the sound while saving
video ―pictures‖). This feature was skillfully used by A. Schnittke in the ―cadenza-visual‖ of the Fourth Violin
Concert, when the violinist plays in an ever-higher tessiture and, finally, as if escaping beyond the limits of
the possible, ―plays‖ in the air. Expressive, meaningful movement - ―quasi-sounding‖ - continues in silence, in
the quiet play of fingers, goes into the area of ―pure content‖. Such an intonational illusion rests on the accompanying visual images and the listening experience of the listener, on the timbre-style arsenal of the instrument. Also, with sufficiently long pauses between loud tones or chords, the performing movements (or
their sudden ―lag‖) remain alone with silence and internal auditory imagination. Such a pause is filled with
intonation (semantic) content, and the picture of instrumental intonation turns out to be phenomenologically
opposite to singing. If in the first ―hand breathing‖ is represented visually, then in the second the breath is
hidden and ―impersonates itself‖ in artistic vibration, only in caesuras manifesting itself directly.
Conclusions. A musical instrument is a materialized embodiment of the artistic syncresis in which
music was developing. Materializing the ideal sound images and representations, the musical instrument
itself is able to form new musical and sound ideas in the field of "pure content", without the mediation of the
word. Already while production, live proto-intonation (V. Medushevskyi) is ―embedded‖ in the instrument and,
at the same time, artistic (skillful) sound / silence parameters are elegantly polished. The composer contin-
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ues this process. But the real life is breathed into the musical instrument by the performer. Thus, the instrument is a kind of potential musical space with different possibilities, the composer, and even more specifically, the performer is organized in a certain process, in a chronotope in accordance with his individual unique
(composer and performing) concept. And here the ratio of total / individual acts in an ambivalent and mutually reversible quality. Protointonation as a generalized semantic-sound formula of a work does not simply include the signs of silence. The phenomenon of protointonation refers us to silence as a symbol of integrity, it
translates the ancient meanings of being. In the second half of the twentieth and early twenty-first centuries,
silence becomes a universal phenomenon, and in musical culture plays the most important role in the structural and semantic organization of the composition.
In music, the phenomenon of silence is mainly realized in instrumental music. This is due to a more
pronounced contrast (textural, dynamic, range, gesturally theatrical) sound / silence, the lack of background
elements of human silence (breathing, cough, spontaneous movement, etc.) with simultaneous objective,
technically and physiologically independent readiness (possibility) move from silence to the state of sound.
The instrument, even in a state of silence, personifies not just the potential sound, but the sound itself is artistic (as opposed to the possible vocal speech of a vocalist). At the same time, instrumental silence captures
the specific absoluteness of silence (with complete denial of the terrestrial sound environment — breathing,
spontaneous movement, cough, etc.) as a collision with the beyond, as the ―otherness‖ of sound and thematism [4; 5], and not their non-existence, fully corresponds to the processuality of musical thinking, the nature
of the musical chronotope.
The visibility of the intonation-motor side of instrumental music playing, forms of performing movements and instrumental-sound techniques, the quality of the instrument‘s ―tarrying‖ matter allows silence to
be perceived as ―silence with meaning‖, and performing movements (or their sudden ―hang‖) remaining
alone with silence and internal auditory imagination creates an intonational-sense pause. Forms of musical
and instrumental performing movements (playing in the air, silent pressing of keys or instrument valves, etc.),
the absoluteness of instrumental silence, its theatrical visual hyperbolization embody the otherness of loud
tones and themes in their artistic diversity: silence as the disappearance of matter and ―unity with the Absolute "(the failed project of A. Scriabin" Absolute Pause"), as the non-musical sound of the outside world (J.
Cage's 4'33)," silence with meaning" (collision with the infinite) and "silence with quietude of the gone" (―Misterio‖ by V. Silvestrov for clarinet-solo), gracious peace, intense waiting, immersion in a dream-oblivion, romantic dream, etc.
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АНСАМБЛЕВА КУЛЬТУРА ВИКОНАННЯ
КВАРТЕТУ-КОНЦЕРТУ F-DUR KV 370 В.МОЦАРТА
Метою дослідження є з'ясування жанрової унікальності Квартету з гобоєм KV 370 F-dur у зв'язку із проявом пробарочних стильових показників у Віденському класицизмі Моцарта як тих що організують пограниччя жанрів квартету й концерту, як
це склалося у виконавському вжитку щодо зазначеного твору від XIX сторіччя. Методологічною основою роботи є культурологічний підхід у мистецтвознавстві, представлений у тому числі школою Б.Асафьєва в Україні, початки якого зафіксовані французькою Ars nova кануну XIV століття й повернені в русло театрального мимезису Ж.-Ж.Руссо. Базисне місце займає метод
жанрово-стильового порівняльного аналізу, герменевтичний, історико-описовий методи, що дозволяють у межах метафізики
історії (А.Лосєв, Н.Конрад) зафіксувати. Наукова новизна роботи визначена самостійністю теоретичної ідеї про гіпертрофію
барочних проявів Віденського класицизму в особі В.Моцарта у зв'язку зі спеціальним інтересом до французької стильової корекції, що визначилася впливом Жозефінівського класицизму у Віденській школі. Уперше в українському музикознавстві в даному
ракурсі стильової герменевтики представлений стилево-жанровий аналіз названого твору, розгорнутий на виконання зазначеного Ансамблю Моцарта у виконавському ключі сучасного необароко. Висновки. Квартет F-dur для гобоя, скрипки, альта й
віолончелі являє собою пограниччя жанрових різновидів ансамблевої sonata da chiesa і усталеного від середини XVIII століття
жанру квартету, орієнтованого на позацерковні критерії художньої виразності. Виділеність партії гобою в даному квартеті провокує зближення з облігатним концертом, что підкреслене тричастнністю циклу і оркестральністю фактури фортепіано.
Перекладання Квартету для соло-гобоя й фортепіано створило прецедент барочного – необарочного прочитання твору Моцарта.
Ключові слова: ансамблева культура гри; музичний жанр; квартет; концерт; бароко; класицизм; стиль у музиці.
Шевченко Лилия Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент Одесской национальной музыкальной академии имени А.В.Неждановой
Ансамблевая культура исполнения квартета-концерта f-dur kv 370 В.Моцарта
Целью данного исследования является выяснение жанровой уникальности Квартета с гобоем KV 370 F-dur в связи с
проявлением пробарочных стилевых показателей в Венском классицизме Моцарта как организующих пограничье жанров квартета и концерта, как это сложилось в исполнительском обиходе относительно указанного сочинения от XIX столетия. Методологической основой работы является культурологический подход в искусствознании, представленный в том числе школой
Б.Асафьева в Украине, начала которого зафиксированы французской Ars nova начала XIV века и повернуты в русло театрального мимезиса Ж.-Ж.Руссо. Базисное место занимает метод жанрово-стилевого сравнительного анализа, герменевтический, историко-описательный методы, позволяющие в пределах метафизики истории (А.Лосев, Н.Конрад) зафиксировать
смысловые параллели становления гуманитарной сферы и выразительности искусства. Научная новизна работы определена
самостоятельностью теоретической идеи о гипертрофии барочных проявлений Венского классицизма в лице В.Моцарта в связи со специальным интересом к французской стилевой коррекции, которая определилась влиянием Жозефиновского классицизма в Венской школе. Впервые в украинском музыковедении в данном ракурсе стилевой герменевтики представлен стилевожанровый анализ названного сочинения, развернутый на исполнение указанного Ансамбля Моцарта в исполнительском ключе
современного необарокко. Выводы. Квартет F-dur для гобоя, скрипки, альта и виолончели представляет собой пограничье
жанровых разновидностей ансамблевой sonata da chiesa и становящегося от середины XVIII века жанра квартета, ориентированного на внецерковные критерии художественной выразительности. Выделенность партии гобоя в данном квартете провоцирует на сближение с облигатным концертом, что подчеркнуто трехчастностью цикла и оркестральностью фактуры фортепиано Перекладання Квартету для соло-гобоя й фортепіано створило прецедент барочного – необарочного прочитання
сочинения Моцарта. Переложение Квартета для соло-гобоя и фортепиано создало прецедент барочного – необарочного прочтения замысла Моцарта.
Ключевые слова: ансамблевая культура игры; музыкальный жанр; квартет; концерт; барокко; классицизм; стиль в
музыке.
Shevchenko Lilia, candidate of the pedagogical sciences, assistant professor Odessa national music academy of the name
A.V.Nezhdanova
Ensemble culture of the performance of the quartette-concerto f-dur kv 370 of W.Mozart
The purpose given studies is a clarification genre unique of Quartette with oboe KV 370 F-dur in connection with manifestation of the near by baroque style factors in Viennese classicism of Mozart as organizing of intersection to genres of the quartette and
concerto, as this formed in performance everyday life for specified compositions from XIX centuries. The methdological base of the
work is culturology approach in science of art, presented including schoolof B.Asafiev in Ukraine, begin which are fixed french Ars nova
begin XIV century and are turned in riverbed of theatrical mimesis to J.-J. Rousseau. The base place occupies the method of the genrestyle benchmark analysis, hermeneutic, historian-descriptive methods, allowing within metaphysicians of the histories (A.Losev,
N.Konrad) fix the semantic parallels of the formation of the humanitarian sphere and expressiveness of art. Scientific novelty of the
work is determined by independance to theoretical idea about hypertrophy of the baroque manifestations of the Viennese classicism on
behalf of W.Mozart in relationship with special interest to french style correction, which was defined by influence Jozefine classicism in
Viennese school. For the first time in ukrainian musicology in given forshortening of style hermeneutic is presented style-genre analysis
of the named composition unrolled on performance of the specified Ensemble of Mozart in performance key modern of neobaroque.
The findings. The Quartette F-dur for oboe, violins, alto and celloes presents itself intersection genre varieties in ensemble sonata da
chiesa and becoming from medium XVIII century of the genre of the quartette, oriented on out-church criteria of artistic expressiveness.
The emphasis of parties oboe in given quartette provokes on rapprochement with obligate concerto, that underlined presence three
parts in cycle and orchestral principle in invoice pianoforte. Setting of the Quartette for solo-oboe and pianoforte created the precedent
an baroque - an nеоbaroque of the reading to work of Mozart.
The keywords: ensemble culture of the play; music genre; quartette; concerto; baroque; classicism; style in music.

© Шевченко Л. М., 2019

416

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 1’2019
Актуальність теми дослідження визначена, з одного боку, високим попитом у сучасній виконавській практиці ансамблевої музики, у тому числі пробарочного орієнтування, від чого твір
В.Моцарта, виконаний для ансамблю різнотембрового складу, викликає підвищений інтерес його торканням інструментальних установок барокко. З іншого боку, невичерпність генія В.Моцарта визначає
пошуки виконавців у реалізації його творів перед публікою в очевидній установці на вловлювання актуальної інтонації [4] у творі великого композитора. Про музику Моцарта написана багата література, у
тому числі багатотомна праця Г.Аберта [1], також дослідження А.Сєрова, Б.Асаф‘єва [2], суттєвими є
пошуки протоавангардних ліній у музиці В.Моцарта К.Штокхаузена [9], Б. Кузнєцова та ін. Однак ансамблеві твори автора «Чарівної флейти» і Реквієму не склали предмета настільки пильної уваги музикологів, як названі й інші масштабні твори великого представника Віденської школи.
Метою дослідження є з'ясування жанрової унікальності Квартету з гобоєм KV 370 F-dur у зв'язку із проявом пробарочних стильових показників у Віденському класицизмі Моцарта як тих що організують пограниччя жанрів квартету й концерту, як це склалося у виконавському вжитку щодо зазначеного твору від XIX
сторіччя. Методологічною основою роботи є культурологічний підхід у
мистецтвознавстві, представлений у тому числі школою Б.Асаф‘єва в Україні, початки якого зафіксовані французькою Ars nova кануну XIV століття й повернені в русло театрального мимезису Ж.Ж.Руссо. Базисне місце займає метод жанрово-стильового порівняльного аналізу, герменевтичний,
історико-описовий методи, що дозволяють у межах метафізики історії (А.Лосєв, Н.Конрад) зафіксувати. Наукова новизна роботи визначена самостійністю теоретичної ідеї про гіпертрофію барочних проявів Віденського класицизму в особі В.Моцарта у зв'язку зі спеціальним інтересом до французької
стильової корекції, що визначилася впливом Жозефінівського класицизму у Віденській школі. Уперше
в українському музикознавстві в даному ракурсі стильової герменевтики представлений стилевожанровий аналіз названого твору, розгорнутий на виконання зазначеного Ансамблю Моцарта у виконавському ключі сучасного необароко.
Виклад основного матеріалу. Квартет з гобоєм F-dur, KV 370, твір, у якому гобой як би заміщає
скрипкову партію, що сполучиться із трьома струнними (скрипкою, альтом, віолончеллю). Такий вибір
ансамблю склав підоснову виникнення Концерту для гобоя з фортепіано, що співвідноситься як із
творами для флейти, також принципово порівнянних зі скрипковими партіями в ансамблевому або
сольному поданні інструмента.
Відомий Концерт для гобоя D-dur KV314, що від початку написаний був у цій якості й «призначався для гобоїста Джузеппе Ферлендиса із Бреші, що вступив у Зальцбургську капелу в 1775 році.
… І. Бопп уважає, що…у темі рондо з Концерту для флейти D-dur (див.рондо в Концерті для гобоя Cdur, Т.С.) KV 314 він бачить передбачення тематизму Папагено…»[1, 560].
Співвідношення Квартет для гобоя −Концерт для гобоя звучить напружено в зіставленні академічних термінологічних установок, хоча генетично, через вихідний шар сонати-бароко, у якій усяке
озвучування інструментами арії називалося сонатою, а спеціальні прийоми в ній виділяли концерт і
симфонію [8, 193-194], усвідомлюється в принциповому спорідненні й, відповідно, в «перетікаємості»
зазначених типологічних ознак.
Бо квартет, як різновид сонати для чотирьох голосів, − а це був демонстративний нумерологічний показник, оскільки церковна соната за своєю природою визначалася як тріо-соната незалежно
від кількості (частіше 4) учасників [6, 17] − упевнено ввійшла в театралізований інструменталізм, демонструючи свою автономію стосовно церковних образів. Дійсно, Моцарт, створюючи свої Тріосонати, орієнтувався винятково на храмове замовлення. Концертом же від початку визначали розвинені у віртуозних проявах голоси партій, тим самим визначивши історично первинний «великий» ансамблевий концерт, concerto grosso, з якого виділився сольний різновид.
Позначення специфіки Концерту для гобоя як зробленого «за квартетом фа-мажор для гобоя,
скрипки, альта й віолончелі», фіксує органіку зв'язку сонатно-ансамблевої й концертно-симфонічної
творчості як обумовлених на рівних сонатною ґенезою, тобто інструментальним відтворенням арії як
духовного співу [8, 193].
Цикл Квартету з гобоєм KV 158 являє собою зразок раннього твору композитора. Однак у ньому чітко позначений тип моцартівського прочитання сонатного циклу, яким за ґенезою й істотою є цей
ансамблевий твір - соната для ансамблю-квартету, що виросла із сукупного прояву тріо-сонати із прибавленою гобойною облігатною партією.
Вказане трактування жанрової суті твору виявляє фактура, у якій паралелізм звучання скрипки
й альта доповнюється активністю віолончелі. Відповідно, у фортепіанному перекладанні цієї «тріосонати у Квартеті» позначається відверто концертно-облігатна значимість партії гобоя, а фортепіанна
партія наповнюється наслідуванням струнним, тим самим оркестралізуючись. Насиченість різних інструментальних партій контрапунктичним проявом їх складаючих мелодійних ліній вказує на зв'язок
з музикою Франції, націленість на переселення в яку визначало надії Моцарта-батька й старання
Моцарта-сина у 1770-ті роки.
Танцювальна пластика у цілому властива музиці Моцарта й та що живилася французькими
зразками, в яких танцювальна якість звучання невіддільною було від сакрального, скоряє з перших
тактів даного твору. У цій темі, насиченої комплементарною ритмікою й комплементарно ж вибудува-
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ними лініями голосів, вражає багатство ладового розцвічування основного F-dur: у т.3 є відхилення в
g-moll, у т. 9 намічений d-moll та ін. Додаткові ладові багатозначності вносять знамениті моцартові
хроматичні оспівування на сильному часі (див. тт. 9-10, 12-14), створюючи ефекти збільшеного або
зменшеного ладу. Така ладово-виразна «багатоликість» початкової теми накопичує «енергію вибуху»,
що виявляється, як це закономірно в сонатних експозиціях Моцарта, у сполучній партії (від т. 17).
Попередньо відзначимо особливу інтервальну двоспрямованість у трактуванні теми: «повштовховий упор» мелодійного ходу, що затактом відкриває тему, який у розвитку її відтворюється то у
вигляді зменшеної, то у вигляді збільшеної кварти, збільшеної квінти, − і виділеність терції у вертикалі
паралельних голосів скрипки й альта, а також у вигляді мелодійного «поштовху» тт. 4-5. У даній темі
«повштовхова» енергія теми органічно зв'язана зі «зльотом» мелодійної лінії знизу нагору, тобто в послідовності anabasis − устремління душі до Досконалості. І такого роду «тірати» наповнюють основний
мотивний запас експозиції, завершуючись чистотою октавного сходження тт. 61-63.
Друга за значущістю тема твору (побічна в сонатних відносинах), як це нерідко й у Й.Гайдна, і
у В.Моцарта, представляє проведення в неосновній тональності вихідної теми. Однак у Моцарта такий
тематичний повтор здійснюється після енергетичного «викиду» сполучаючої першу й другу теми, тоді
як у Гайдна основний заряд контрастів сонатної експозиції переноситься на її завершення.
У Моцарта в розглянутому творі друга тема (побічна) показує її в тембральному поданні струнного тріо (у фортепіано в перекладанні), що є відмінним від соло гобоя в першому поданні вихідного
образу. Також тут присутній оригінальний контрапункт із ходом на квінту через октаву, що вносить
принцип схованої поліфонії у фактуру теми. Заключна партія, затверджуючи C-dur, фіксує увагу на
інтерваліці, що співвідноситься зі сполучною, але з множинністю збільшеної кварти-тритона по вертикалі (див. тт. 50-51, 54-55), нарешті, хроматичний «твердий хід» у завершення.
Розробка (від т. 64) представляє «торжество кварт», показаних у самозначимому мелодійному
прояві у вигляді квартових «кроків»
catabasis (див.тт. 64-68, 71-75), що зосереджує увагу на високій абстракції значеннєвості цих інтервалів: Основи, Закон світу. Акцентуємо тільки ту обставину, що
здіймання anabasis, що так щедро живило тематичний матеріал експозиції, на початку розробки круто
міняється: спадні ряди кварт вирішують тонус подачі ними Закону світу: Спокута.
Відзначимо ту обставину, що розробка починається в основній тональності F, що закономірно
у зв'язку із символікою квартових виявлень: за Піфагором це висотність, що втілює «матеріальну стихію» [5, 239], яка осмислюється в механіці XVIII століття як «пасторальність» у її виявленій матеріально «природності».
У репризі (від т. 98) головна партія з'являється в гобоя, як на початку експозиції, але з «втратою» квартового зачину, замість нього – м'яко даний квінтовий спуск. У репризі панує перша тема,
зв‘язуюча і заключна, що як і в розробці, утворюють єдиний комплекс, відсутня друга (побічна) тема.
Дивним тільки виявляється завершальний тритакт (тт. 140-142): після висвітляючого здіймання висхідної лінії, аналогічної до кінця експозиції, йде мотив-catabasis, двічі повторений в обсязі квінти, у тт.
140-141 і 141-143.
Як бачимо, Моцарт у сонатному allegro I частини Квартету виділив деякі сакральні установки,
які в нього сполучаються з танцювальною пластикою руху - у дусі французької сонатності-сюїтності. А
ця остання дорогою була для композитора в його спрямованості до рококо в межах Жозефінівського
класицизму як синтезу французького класицизму й французького ж барочного рококо. Тонікальне виявлення розробкового розділу й прояв у ньому гіперболи квартового мотиву головної партії експозиції
привносить у форму аналогію з рондо.
Партія гобоя в І частині виявляється облигатною-концертної, однак у випадку перекладання
Квартету для фортепіано й гобоя й перенесення показу всіх тем у виклад солістом-гобоистом, − партія фортепіано оркестралізується, наповнюючись фактурою, не властивою Моцарту в його Сонатах,
але чудово оркестрально-рояльно виявляеною у його ж Фантазіях (див.про це в Ю.Кантарович [7, 98102]).
Друга частина Квартету, Adagio, d-moll, відзначена ознаками ритму менуету, будова має характерні показники варіації на структуру І частини, тобто сонатної композиції, як це прийнято у творах
Моцарта за аналогією з італійською сонатою й французькою сонатою-сюїтою. У тематизме ІІ частини
явно виділений фонізм сексти в утвореннях вертикалі й у мелодійних упорах теми гобоя. Звертає на
себе увага активність контрастної поліфонії при вступі кантилени першої й другої тем. Причому, не
тільки тонально, але й жанрово зазначені теми (друга тема − від т. 12) є різними: перша − аріознодекламаційна, з вираженими зіставленнями крайніх регістрів, що створює ефект схованої поліфонії,
тобто церковний знак, і це крім і на додаток вищевідзначеної поліфонізованості фактури середньої
частини Квартету в цілому. Очевидним є рух мелодії великими тривалостями, співвідношенням половинних і чвертей, що орієнтує на вираження піднесеної скорботи - сполучення з менуетними ритмічними елементами не скасовує вищесказаного, оскільки танцювальність рококо сумісна з вираженням
високих почуттів-афектів.
Друга ж тема вибудувана на пульсації восьмих, у ній очевидне торкання жанровості, в ній –
ознаки пісні-аріозо з характерними «моцартівськими» інтонаціями хроматичних оспівувань на сильному часі. А в цілому ритмічна модель «пульсацій» у середніх голосах нагадує «биття схвильованого
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серця» в Аріозо Блонделя з «Викрадення із сералю». А тональний рівень B-dur відповідає тональностям лицарства й женихівства в операх композитора (див. партії Оттавіо з «Ідоменея», Дон-Жуана з
однойменного твору та ін.).
Коротка зв'язуюча побудова (тт. 17-20), що явно заміняє розробковий розділ сонатної структури, приводить до репризи (т. 21), у якій обидві теми трохи скорочені – зближені фактурно й тематично.
Друга тема трохи змінена в інтервальних послідовностях мелодії (хоча виділено знову квінтовий упор
– знак Краси й Космосу), головне ж, вона включається в ладо-тональні змісти d-moll, наповнюючись
«сладісним сумом». А високе устремління цього суму підкреслено завершальним anabasis мелодії (тт.
36-37), у якому хід за тризвуком в ніжній звучності вказує на прихильність до пасторальних образів
рококо
І одночасно даний пасторальний мотив – відновлює сутнісність квартовості, вельми виділеної
3
в І частині: кінцевий інтервальний хід - a² - d , його ніжне звучання, проте, тим не менш, перетворююче провідну якість квінтовості, раптом заявлене в останніх трьох тактах І частини й те що визначило
інтервальний стрижень превалювання квартовості, що стає очевидним у фіналі.
Те, що даний «легкий» штрих anabasis із завершальною квартою важливий у мотивноінтервальній стратегії тематизму − свідчить повна аналогія даного завершення повільної частини завершальному же тритакту фіналу Allegro-Rondo.
ІІІ частина − фінал Квартету, що вказує на трактування цього циклу в аналогію до клавірних
Сонат і Концертів композитора, побудованих винятково в трьох частинах. Фінал першим же мотивом
теми демонструє значимість кварти – щоб у першому ж такті виділити квінтовий стрибок, а потім (від
т.2 до т.3) показати оспівувану квінтою сексту (див. знову квінтовий хід від т.3 до т. 4). Жанровий тип
композитор позначив як Рондо, хоча реально тут риси рондо-сонати. Пісенно-танцювальний характер
основної теми звернений до ритміки сициліани, тобто до духовних джерел пісенно-танцювального дійства. Зазначене вище інтервальне наповнення з ходами на кварту-квінту-сексту привносить у мелодію
теми сховану поліфонію, тобто високий знак церковності, що уже не раз відзначалася як складова музичного вираження Квартету-концерту.
Очевидним є синтезуючий зміст теми-рефрену фіналу відносно тем попередніх частин циклу,
причому, у спрямованості на висування рондальності на перший план структури – у посиленні тонально витриманої рондальності І частини й компенсацію відсутності цього структурного показника в ІІ. Нагадуємо, що рондо - буквально «коло» - символізує в музиці, не менш тонності-педальності, що представляють «стислий у точку» тону - Коло. Останній від прачасів і аж до Християнської символіки є
позначення Божественної суті [5, 25].
З т.35 з'являється показана в С-dur тема, що явно представляє сферу побічної в сонатних відношеннях і 1-го епізоду в рондальних: тема самостійна, реалізує жанровий потенціал інструментально-сонатної моторики. Наступна в нашім переліку тема – від т.50, у С-dur, представляє варіант
головної – у тт. 51-65, - оскільки знову висувається ритмо-фактура сициліани. Як і в экспозиції, тема
рефрену – головної партиии у вирахуваннях рональності й сонатності будови фіналу, показана в основному й варійованому фігураціями супроводу прояві (див. тт. 65-71 і 72-77), потім знову в основній
фактурі (тт. 77-88), а після цього – йде її ж показ в B-dur (т. 89).
А далі з‘являється дивна тема – поліритмічно ( бі-ритмічно) вирішена, в c-moll (від т. 95), відзначена фігурами мелізматики, що представляють церковну відміченість мелодії. Названа тема (тт.
95-103) виділяється рівновагою ходів catabasis-anabasis (тт. 96-99), що в сукупності вимальовує символ увігнутої півсфери suspiratio («подих») - у її жіночій іпостасі. Жіночна ніжність-крихкість даного образу усвідомлюється спонтанно - «ковзання» різних ритмічних угруповань створюють виражену «передромантичну ноктюрновість», нерідку в ліризмі Моцарта.
А така «протоноктюрнова» лірика композитора (порівн.з Арією Сюзанни в «Весілля Фігаро» в
F-dur) відзначена тонким співвіднесенням лірики надособистісно-містичної й індивідуалізованноособистісної, що визначено було особливого роду сполученням католицького містицизму віросповідальних установок композитора [3, 89] і містичних же зрізів масонства. Особливого роду жіночність
ліричного вираження у витончених ритмо-«тертях» квартолей у мелодії й секстолей у супроводі подається двічі. Тільки в d-moll представлений фігурований варіант, де в біритмічному накладенні показані
октолі й триолі. У цілому, вказана поліритмічна кантиленна тема в c-moll і в d-moll виявляється епізодом, що заміщає розробку – і другим епізодом у рондальній структурі фіналу.
У репризі рефрена й репризі сонатної форми скорочений сполучний хід від головної до сполучної як такої, теми саме сполучної й побічної проходять в основній тональності, вони теситурнорегістрово «приглушені», демонструючи похідність від теми головної. На завершення показаний хід
anabasis по тризвуку, у повній аналогії аналогічному ж мотиву в завершення Менуету ІІ частини, із
завершаючим звучання частин мелодійним ходом на кварту. Так відновлюється верховенство кварти, що задано було вихідним мотивом першої теми І частини, породивши «парад кварт» на початку
розробки Allegro в ній. Так семантика Закону, що відсувається замилуванням Всесвітньою Красою ІІ
частини, відновлюється знову.
Для виконання даного твору надзвичайно важлива готовність до розмаїтості штрихів і способів звуковидобуття, тобто передбачається високий артистизм підготовки солістів, як гобоїста, так і
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піаніста, у випадку концертизації викладу, - що підкріплено тричастинністю даного циклу Квартету
KV 370. Глибока оригінальність у донесенні принципів моцартівського авторського стилю (виділення
зв‘язуючих партій у сонатних структурах, хроматизми неприготовлених затримувань і прохідних на
сильному часі, ін.) сполучена в цьому випадку з особливим підкресленням рондальності в І й ІІІ частинах, що співвідносно з формою сoncerto da chiesa А. Вівальді. І таке посилання підтримане трактуванням ІІ частини, вирішеної у вигляді поліфонічної канцони, з відсиланням до принципів sonata da
chiesa ансамблевої музики.
Висновки. Квартет F-dur KV 370 для гобоя, скрипки, альта й віолончелі являє собою пограниччя жанрових різновидів ансамблевої sonata da chiesa і усталеного від середини XVIII століття жанру
квартету, орієнтованого на позацерковні критерії художньої виразності. Виділеність партії гобою в даному квартеті провокує зближення з облігатним концертом, что підкреслене тричастнністю циклу і
оркестральністю фактури фортепіано. Перекладання Квартету для соло-гобоя й фортепіано створило прецедент барочного – необарочного прочитання твору Моцарта.
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АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКІ ПРОТОСЦЕНІЧІ ФОРМИ
ПРОСТОРУ ТРАДИЦІЙНИХ УКРАЇНСЬКИХ ОБРЯДІВ
Мета дослідження – охарактеризувати та типізувати протосценічі форми простору традиційних українських обрядів.
Методологічною основою дослідження є системний мистецтвознавчий аналіз. Наукова новизна дослідження полягає у
типізації та систематизації форм протосценічного простору традиційних українських обрядів відносно їх архітектурнодизайнерських характеристик. Висновки. Архітектурно-дизайнерські протосценічі форми простору традиційних українських
обрядів взаємозв‘язані із змістом обрядових дій. Варіантом протосценічного простору традиційних українських обрядів слугує
традиційна українська хата, яку можна трактувати як форму закритого протосценічного простору, оскільки тут відділяються
сценічна та глядацька зони, в сценічній зоні простору відбувається дія та разом вони мають відповідне до обставин сюжету
художнє оформлення. Інший варіант – відкритий простір сільських вулиць, майданів, цвинтарів, берегів водойм, лісових галявин
або ж вигону за селом тощо, де теж передбачався зональний розподіл: локації для виконання обрядових дій та глядацькі місця.
Традиційним був статичний та рухомий спосіб дизайнерського оформлення простору флористично-вогняними засобами. Мізансценічно дія відбувалась фронтально, аренно та рухомо у вигляді процесії.
Ключові слова: традиційний український обряд; протосценічний простір; архітектурно-дизайнерське рішення.
Юдова-Романова Екатерина Владимировна, кандидат искусствоведения, доцент, доцент и докторант кафедры режиссуры и мастерства актѐра Киевского национального университета культуры и искусств
Архитектурно-дизайнерские протосценические формы пространства традиционных украинских обрядов
Цель исследования – охарактеризовать и типизировать протосценические формы пространства традиционных украинских обрядов. Методологической основой исследования является системный искусствоведческий анализ. Научная новизна исследования заключается в типизации и систематизации форм протосценического пространства традиционных украинских
обрядов относительно их архитектурно-дизайнерских характеристик. Выводы. Архитектурно-дизайнерские протосценические
формы пространства традиционных украинских обрядов взаимосвязаны с содержанием обрядовых действий. Вариантом протосценичного пространства традиционных украинских обрядов служит традиционная украинская хата, которую можно трактовать как форму закрытого протосценического пространства, поскольку здесь отделяются сценическая и зрительская зоны, в
сценической зоне пространства происходит действие и вместе они в соответствии с обстоятельствами сюжета имеют художественное оформление. Другой вариант – открытое пространство сельских улиц, площадей, кладбищ, берегов водоемов, лесных полян или выгона за селом и т.п., где тоже предусматривался зональное расделение: локации для выполнения обрядовых
действий и зрительские места. Традиционным был статический и мобильный способ дизайнерского оформления пространства
флористико-огненными средствами. Мизансценически действие происходило фронтально, аренно и подвижно в виде процессии.
Ключевые слова: традиционный украинский обряд; протосценическое пространство; архитектурно-дизайнерское
решение.
Iudova-Romanova Kateryna, Ph.D. in Art Studies, Associate Professor, Associate Professor and Doctoral Student of the
Department of Directing and Acting at the Kyiv National University of Culture and Arts
Architectural-designer proto-scenic forms of space of traditional Ukrainian ceremonies
The purpose of the article is to characterize and typify the proto-scenic forms of the space of traditional Ukrainian ceremonies. The methodological basis of the study is a systematic art analysis. The scientific novelty of the research lies in typifying and
systematizing the forms of the proto-scenic space of traditional Ukrainian rites regarding their architectural and design characteristics.
Conclusions. Architectural-designer proto-scenic forms of the space of traditional Ukrainian rituals are interrelated with the content of
ceremonial actions. The traditional Ukrainian hut, which can be interpreted as the form of the closed proto-scenic space, serves as a
variant of the proto-scenic space of traditional Ukrainian rites, because the stage and spectator areas are separated there; an action
takes place in the stage zone of the space and together they are decorated corresponding to the circumstances of the plot. Another
option is the open space of rural streets, squares, cemeteries, shores of basins, forest lawns or pasture behind the village, etc., which
also includes zonal distribution: locations for rituals and spectator places. A static and motional way of designing a space with floral and
fiery tools was traditional. The location of the stage action was frontal, arenas and in motion in the form of a procession.
Key words: traditional Ukrainian ritual; proto-scenic space; architectural and design solution.

Актуальність теми дослідження. Сценічне мистецтво є комплексним явищем, що інтегрує інші
види мистецтв: театральне, музичне, образотворче, хореографічне, естрадно-циркове, піротехнічне,
кіномистецтво, архітектуру, художню літературу тощо. На сьогодні українське сценічне мистецтво залишається малодослідженою ланкою мистецтва та культури.
Ступінь наукової розробки теми. Мистецтвознавча наука розглядає народні театралізовані ігри
та обряди як витоки сучасного сценічного мистецтва загалом і театрального зокрема, в яких при створенні специфічної ігрової моделі світу зароджуються елементи театрального мистецтва [1; 3; 6; 8; 10].
Як протосценічні форми мистецтва прийнято розглядати народні театралізовані ігри та обряди,
літургійне дійство та мистецтво скоморохів [12, 3]. З певним обумовленням до протосценічних форм
відносять і середньовічні публічні страти і катування [15]. Науковці вивчають зародження сценічного
мистецтва в зв‘язку із обрядовим дійством та грою в контексті естетичної функції обрядового дійства
та гри, безумовною складовою яких є художнє відображення світу та діяльності людини у цьому світі
© Юдова-Романова К. В., 2019
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[2; 7; 9; 11]. Але всебічно досліджуючи українську обрядову традицію як джерело сценічного мистецтва, вони залишають поза увагою предметне вивчення контексту існування обрядів у певному
протосценічному просторі.
Мета дослідження – охарактеризувати та типізувати протосценічі архітектурно-дизайнерські
форми простору традиційних українських обрядів.
Виклад основного матеріалу. Твори сценічного мистецтва існують у певному сценічному просторі, де відбуватиметься сценічна дія, яку сприйматимуть глядачі. Сучасний сценічний простір як
місце, де розвивається сценічне дійство бере витоки з перших прадавніх театралізованих обрядів, що
відображають своїм змістом життя і діяльність наших предків різних історичних епох, щонайменше, від
часів Трипільської культури і до сьогодення [8, 313]. Різдвяно-новорічний цикл української обрядовості
традиційно базувався на народній творчості, провідне місце в якій займало колядування – Новорічні
здебільшого колективні обходи членів общини з привітаннями та побажаннями у формі величальних
пісень, що мали магічну силу. При цьому широко застосовувались художні прийоми з елементами театралізації: драматичні сценки чергувались із вокальним виконанням, залучалась ціла система виражальних засобів: рядження – маскування та переодягання для перевтілення в іншу істоту, – бутафорський реквізит, художнє слово, жести, рухи, іноді урочисто-яскраво вбрані тварини.
використовували. Традиція колядування і рядження сягає корінням доісторичних часів, маючи типологічну спільність зі святково-народною обрядовістю інших народів, де простежується подібність у використанні масок, костюмування, ігрового реквізиту, виконавстві ряджених [16]. Під впливом тотемістичних вірувань у східних слов‘ян став найпоширенішим театралізований обряд ходіння з
«козою» в супроводі хорового співу колядників при виконанні певних магічних дій.
Подекуди улюблений в народі обряд переріс у самостійне театралізоване дійство, пов‘язане
деколи з іншим театралізованим обрядом «Маланка» («Меланка» або «Миланка»), який виконувався
31 грудня, у день Святої Меланії. Незмінним партнером в обряді виступав Василь, день Святого якого
припадав на 1 січня. Відповідно до обрядової традиції, ряджені, виключно парубки, розігрували у хаті
комедійні сценки, які вже були позбавлені ритуального характеру, а несли лише драматично-ігровий
зміст. Травестована молодиця «Маланка» пародіювала виконання жіночої хатньої роботи – виконув(ала) все незграбно, на виверт. Антитезне дуалістичне зіставлення ідеального образу господині із
образом невправної «Маланки» створювало карнавально-сатиричний ефект від всього дійства, чим
стверджувалися суспільно-етичні моральні норми. Образ «Маланки» міг бути, в залежності від виконавської інтерпретації, легковажно-кокетливий або ж – у варіанті пародіювання на тему весільного обряду – підкреслено сором‘язливий. Але у будь-якому разі домінував імпровізаційний спосіб існування
героїв. Кількість дійових осіб в обряді не була чітко регламентованою, а залежала від кількості бажаючих брати участь у колядуванні. Переважно персонажі групувались попарно: Меланка (молода) – Василь (молодий); «баба» – «дід»; «циган» – «циганка»; «жид» – «жидівка» [12, 5]. Сценічним простором
для виконання театралізованого обряду «Маланка» слугувала святково прибрана сільська хата.
Загалом, українська хата та відкритий публічний простір майданів та вулиць були традиційним
сценічним простором для виступів колядників. Основна драматична частина обрядового дійства
відбувалась у хаті. Святкова ж процесія вулицями села та виступи на подвір‘ї скоріше можна трактувати як театралізовану рекламну акцію майбутньої вистави зі співами, рядженням, гримуванням,
відповідним реквізитом, але без розгортання сюжетної драматичної дії.
Імпровізаційний спосіб виконання обрядових дійств зумовлював і імпровізаційне архітектурнодизайнерське їх оформлення. Маючи при собі, власне, лише виконавський реквізит, колядники створювали обрядове дійство у запропонованому господарями сценічному просторі – хаті. Кожний етнографічний район теренах Україні, кожна місцевість мали свої індивідуальні риси, що створювало локальну своєрідність художнього-постановочного образу дійства. Традиція художньо-мистецької
естетизації української хати кольоровим розписом поширюється як на екстер‘єр, так і на її інтер‘єр.
Стіни мали усталені місця розташування розписів. На Поділлі побутувала традиція розпису не лише
стін у хаті, а й хатньої стелі з її елементами – сволоки, балки, – долівки та стін і стелі в сінях. Переважно, на кшталт зовнішнього розпису, всередині малювали так званий карниз у вигляді суцільної
смуги, що розташовувалась над вікнами, або шпалерної візерункової смуги, що спускалась вздовж
всього вікна або його 1/3 чи 1/2. Візерунки карнизів в інтер‘єрі хати були складніші, ніж зовні.
Покуть, де зберігалися цінні речі – Біблія, церковні свічки (у тому числі вінчальні), свячена вода, – висіли ікони, прикрашені найкращими рушниками, горіла лампада, за столом відбувалися святкові трапези, по стінах та стелі теж традиційно розписували декоративним розписом.
З особливою любов‘ю розписували місце над «полом» – місцем для спання. Піл, як і лави, в
хаті вдень вкривали кольоровими килимками або ряднами, що у поєднанні з розписом створювало
особливий затишок. Саме в такому ошатному, чимало декорованому розписами просторі розгорталось театралізоване обрядове дійство як колядників, так й інші домашні обряди.
Давні слов‘яни зустрічали весну радісно, пишно, святково, з піснями, танцями, іграми. Весняні
хороводи з піснями та іграми на Наддніпрянщині, Поділлі та Волині отримали назву «веснянки», хоча
існують і паралельні назви: на Поліссі – «маївки», «магівки», на Галичині – «гагілки», «гаївки», на Волині – «рогульки». У певних місцевостях весняні пісні-хороводи однойменні до гри – «володар», «пе-
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репілка», «жук». Веснянкові та гаївкові обрядові ігри шляхом перевтілення учасників дійства у певний
образ відтворюють дії, про які розповідається у пісенному чи словесному діалозі. Сценічним простором для виконання і «веснянок», і «гаївок» слугували вулиці, сільські майдани, цвинтарі або ж вигін за
селом. Під час переходу весни в літо традиційно виконувались русальні ігрові пісні, що також несли
драматично-ігрові елементи і календарно пов‘язувались із християнським святом Трійці – Зелених
свят. Для виконання магічних дій сільська молодь обирала за русалку гарну дівчину, її вбирали у білу
сорочку («чохлик»), розплітали коси, голову заквітчували вінком і опроводжали з піснями. Учасники
процесій були у масках. Магічні ритуали мали звільнити ріки і озера від містичних істот, які тікали у
ліси і відтоді не бігали по полях. Для русалок розвішували на деревах рушники, сорочки, намітки, дівчата – вінки з квітів і трав. Подекуди для виконання обрядодій дівчата робили опудало русалки, водили навколо нього хороводи, співали пісень. По завершенню опудало спалювали або розривали і розкидали по полю на добрий врожай. Сценічним простором для виконання ігрових русалчиних пісень
були сільські вулиці та майдани, околиці, береги водойм, поля, ліси. Процесійна дія з драматичними
елементами відбувалась у просторі від хати, обійстя до меж поля або краю лісу [14, 313-320].
Елементами драматичної дії сповнений весь цикл пісень купальського циклу, виконання якого
припадало на свято літнього Івана Купала. Комплекс купальських ігор утворював величну містеріювиставу, яка виконувалась на лоні природи. Вона була багато наповнена елементами театралізації –
рядженням з костюмуванням, масками, гримом; ігровим реквізитом; дизайном сценічного простору –
флористичним та вогняним. Збираючись до святкування, учасники заздалегідь ретельно готувались.
По-особливому художньо оформлювались місця для майбутньої сценічної дії: на головному майдані
села або на вигоні за селом, інколи на великій галявині в лісі коло річки вкопували п‘ять «купальських
дерев», одне з яких, найбільше ставили в центрі утвореного чотирикутника. Довкола дерев, які формували сценічний простір, облаштовують амфітеатр, забиваючи та закопуючи палі у землю та
облаштовуючи із дощок лави для старших глядачів [13, 52].
Розпочиналось свято із шанування головного гільця – на ньому запалювали свічки, навколо
кружляли та співали хорових пісень. Згодом сідали до столу, де окрім їжі було достатньо і напоїв. В
інваріанті святкового сценарію головним атрибутом свята ставали опудала «Купали» і «Марени» –
втілення двох стихій: води і вогню, чоловічого і жіночого начал. Для їх приготування вирубували та
уквітчували спеціальні деревця та робили з них опудала в подобі фігур парубка та дівчини. В очікуванні свята плели вінки з живих квітів, заготовляли хмиз, дрова для святкового багаття, готували колеса із соломи, запасали харчі та напої для святкової братчини. Під вечір громада збиралася на березі водойм, де запалювали велике вогнище. Молоді дівчата пускали по воді вінки, ворожачи на своє
майбутнє.
В інваріанті свята дівчата, виконуючи відповідних пісень про відьму, несли оздоблене свічками
купальське гільце на цвинтар. Там набравши землі зі свіжої могили, повертались з гільцем до села і
обходили його, висипаючи землю за селом та під ворітьми кожного двору – відьма мала вийти до
гільця. Опісля гільце шматували і топили у найглибшому місці річки чи спалювали, а попіл розвіювали
[12, 8]. Парубки ж займалися облаштуванням вогняних дійств – підпалювали дерев‘яне колесо, обмотане соломою, і потім пускали його з гори, чи розкручували на стовпі, імітуючи рух сонця на небі.
Довкола опудал молодь водила хороводи та співала ритуальні купальські пісні. Коли святкове
вогнище максимально паленіло, поодиноко або парами (парубок з дівчиною) стрибали через нього –
купальський вогонь мав очисну силу від хвороб та гріхів. У фінальний момент свята молоді хлопці та
дівчата вирушали до лісу в пошуках цвіту папороті.
Найбільш наповненим театралізованими елементами українським обрядом є весілля [4; 5].
Місцем проведення весільних обрядів були різні локації: хата молодої та хата молодого, подвір‘я, вулиці, майдани. При цьому ошатно оздоблювались балки, одвірки, призьби. Елементами декоративного оформлення ставали – весільні рушники, хустки, стрічки, вінки, квіти і також весільні гільця.
Поховальна обрядовість українців також містила значні театральні елементи, особливо у частині, що пов‘язувалась з віруваннями у необхідність «стерегти мерця», оберігаючи від злих духів.
Біля мерця влаштовувались цілі театралізовані забави з гумористичними сценами, елементами
рядження. Причиною цьому були вірування, що у такий спосіб можна протидіяти смерті та здобути
покровительство від духу померлого. Звичай символізував перемогу життя над смертю.
Простором для виконання театралізованих поховальних обрядів була, як хата, так і вулиці,
майдани, якими проходила похоронна процесія та цвинтар. Тут особлива роль відводилась жінкамплакальницям. Голосінням вони віддавали шану покійному, душа якого, за переконаннями, перебувала поруч і чула їх. Виконавицями могли бути як близькі померлого, так і спеціально найняті жінки.
Наукова новизна дослідження полягає у типізації та систематизації форм протосценічного
простору традиційних українських обрядів відносно їх архітектурно-дизайнерських характеристик.
Висновки. Твір сценічного мистецтва, сценічний простір і сценічна дія взаємно обумовлені поняття. Оскільки твори сценічного мистецтва матеріалізуються у певному сценічному просторі, який
має деякі відповідні форми, їх вивчення має бути інтегрованим. Історія сценічного мистецтва та еволюція форм сценічного простору взаємопов‘язані. Зокрема архітектурно-дизайнерські протосценічі
форми простору традиційних українських обрядів взаємозв‘язані із змістом обрядових дій.
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Можна стверджувати, що закритий простір української хати використовувався у різдвяних,
весільних, поховальних обрядах як сценічний – він зонально відділявся від глядацького, в ньому
відбувалась сценічна дія та він мав відповідне до обставин дій художнє оформлення. І хоча площа і
об‘єм хати за розмірами камерні і не відповідають всім потребам показу видовищ, проте спектр пошуку різноманітних просторових форм доволі широкий від конструювання в центр кола аренного, фронтального та симультанного типу у кімнатах та сінях та за головними осями по діагоналях покуть до
побудови «глибинної» форми з організацією перегляду дії із сіней у житлову кімнату через двері і вікна
та з ганку чи галерей – у сінях чи сінях і кімнаті. Сценічним простором для виконання театралізованих
обрядів календарного циклу слугував відкритий простір сільських вулиць, майданів, цвинтарів, берегів
водойм, лісових галявин або ж вигону за селом тощо. Так, наприклад, комплекс купальських обрядових ігор виконувався просто неба: на майдані чи вигоні за селом або на лоні природи – на галявині в
лісі чи на березі річки. Облаштовувались місце для виконання обрадодій та глядацькі місця. Встановлені дерева та вогонь багаття використовувались для виконання обрядів та слугували статичними
предметно-вогняними засобами дизайну сценічного простору. Свічкам, купальському гільцю, вогняним
колесам відводилась роль рухомих флористично-вогняних засобів дизайну. Мізансценічно дія відбувалась фронтально, аренно та рухомо у виді процесії. Весільні та похоронні обряди виконувались, як
у закритому просторі хати (а згодом і церкви) за фронтальним, аренним та глибинними принципом
зонального поділу, так і у відкритому сценічному просторі.
Перспективи подальших досліджень. Запропоноване дослідження архітектурно-дизайнерських
протосценічних форм простору традиційних українських обрядів сфокусовано на векторі вивчення витоків їх формування. При цьому поза увагою залишились проблеми еволюції форм сценічного простору в інші історичні періоди, що може стати предметом подальших мистецтвознавчих досліджень.
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ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФІЛЬМІВ «УКРКІНОХРОНІКИ» 2011-2013 РОКІВ
Мета дослідження. Дослідження пов'язане з вивченням контенту студії «Укркінохроніка» та виявленням у її фільмах
синтезу різних жанрів, що є характерною тенденцією розвитку світового кінематографа початку ХХI століття. Аналізується тематична палітра фільмів періоду 2011-го та початку 2013-го років, досліджуються творчі прийоми, котрі застосовувалися при
їхньому створенні. Наукова новизна. Вперше в українському кінознавстві досліджується жанрово-тематичне поле фільмів
Української студії хронікально-документальних фільмів, створених на початку ХХI століття. Методологія дослідження. Методом
емпіричного аналізу фільмів та творчих лабораторій режисерів-кінодокументалістів досліджується жанровий спектр сучасної
української кінодокументалістики. У роботі дотримано принципу хронологічної послідовності в організації фільмових матеріалів.
Висновки. У контексті поняття хронотопу документального кіно отримана об'ємна характеристика процесу поєднання жанрів. У
результаті аналізу документальних фільмів студії «Укркінохроніка» підтверджено долучення вітчизняних режисерів до актуальних світових тенденцій у питанні трансгенності жанрів. Доведено прояви їх міксованої жанрової палітри у вигляді етно-казки,
фільму-портрета, військово-біографічного фільму, фільму-відкриття, драми, мелодрами, комедії, документальної містерії тощо.
Досліджено тематичні вектори, що яскраво виражені у воєнно-історичній, культурологічній та мистецькій тематиках, у темі про
видатних особистостей та соціально-проблемній темі.
Ключові слова: документальний фільм; авторське вирішення; жанр; тема фільму; студія «Укркінохроніка».
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Жанрово-тематические особенности фильмов «Укркинохроники» 2011-2013 годов
Цель исследования. Исследование связано с изучением контента студии «Укркинохроника» и выявлением в ее
фильмах синтеза различных жанров, являющимся характерной тенденцией развития мирового кинематографа ХХI века. Анализируется тематическая палитра фильмов периода 2011-го и начала 2013-го годов, исследуются творческие приемы, применяемые при их создании. Научная новизна. Впервые в украинском киноведении исследуется жанрово-тематическое поле
фильмов Украинской студии хроникально-документальных фильмов, созданных в начале ХХI века. Методология исследования. Методом эмпирического анализа фильмов и творческих лабораторий режиссеров- кинодокументалистов, исследуется
жанровый спектр современной украинской кинодокументалистики. В работе соблюден принцип хронологической последовательности в организации фильмовых материалов. Выводы. В контексте понятия хронотопа документального кино получена
объемная характеристика процесса соединения жанров. В результате анализа документальных фильмов студии «Укркинохроника» подтверждено присоединение отечественных режиссеров к актуальным мировым тенденциям в вопросе трансгенности
жанров. Доказано проявления их миксовой жанровой палитры в виде этно-сказки, фильма-портрета, военно-биографического
фильма, фильма-открытия, драмы, мелодрамы, комедии, документальной мистерии и пр. Исследованы тематические векторы,
ярко выраженные в культурологической и военно-исторической тематиках, темах об искусстве, о выдающихся личностях, а
также социально-проблемной тематике.
Ключевые слова: документальный фильм; авторское решение; жанр; тема фильма; студия «Укркинохроника».
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Genre-thematic features of the films of Ukrkinchronics 2011-2013
Purpose of the article. The study is connected with the study of the content of the studio "Ukrkinochronika" and the identification in its films of the synthesis of various genres, which is a characteristic trend in the development of the world cinema of the 21st
century. The thematic palette of films of the period of 2011 and the beginning of 2013 is analyzed, creative techniques used in their
creation are explored. Scientific novelty. For the first time in Ukrainian cinematography, the genre-thematic field of the films of the
Ukrainian studio of chronicle and documentary films, created in the beginning of the XXI century, is investigated. Methodology of the
study. Methodology. Using the method of empirical analysis of films and creative laboratories of filmmakers, the genre spectrum of
contemporary Ukrainian documentary literature is explored. In work the principle of chronological sequence in the organization of film
materials is observed. Conclusions. In the context of the concept of the chronotope of documentary films, a volumetric characteristic of
the process of connecting genres was obtained. As a result of the analysis of the documentary films of the studio "Ukrkinochronika", the
affiliation of the domestic filmmakers to the current world trends in the question of transgenic genres is confirmed. The manifestations of
their mixed genre palette in the form of: ethno-fairy tale, film-portrait, military biographical film, film-discovery, drama, melodrama, comedy, documentary mystery, etc. The thematic vectors, pronounced in cultural and military-historical themes, themes about art, about
outstanding personalities, as well as social and problem topics.
Key words: documentary film; author's decision; genre; theme of the film; studio "Ukrkinochronika".

Актуальність теми дослідження. Враховуючи сучасні зміни в кінематографічній галузі країни,
виникає нагальна необхідність дослідження ще не вивчених сторінок новітньої історії українського документального кіно, особливо в жанрово-тематичному аспекті його розвитку.
У багатьох творах жанрову тему досліджували вітчизняні науковці, починаючи ще з 30-х років
минулого сторіччя. Так М. Лядов у своїй роботі «Сценарій: основи кінодраматургії та техніка сценарію»
досліджував теорію кіножанрів як явища перехідного періоду від німого до звукового кіно [5]. Вивчав
тему кіножанрів радянського періоду О. Г. Рутковський у роботі «Принципи і методика жанрового
аналізу фільму», в якій досліджувалась логіка процесу жанрового аналізу фільму [8]. Вагомий внесок у
дослідження жанрів кіно представлений у роботах С. Д. Безклубенка «Українське кіно: Начерк історії»
11
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та «Як робиться фільм (види і жанри)», в яких ідеться про класифікацію кіно та модифікацію жанрів,
через які досліджується характер відношення екранного зображення до реального предметного світу,
зокрема, у документальних фільмах [1]. На основі аналізу наукової літератури і фільмів різних років
окреслено теоретичні засади жанрової специфіки українського документального кіно у роботі
К.Шершньової «Особливості розвитку документального кіно України у контексті жанрової специфіки
мистецтва» [10]. Дослідження щодо громадсько-політичних, інформаційних програм, які вводять у свій
зміст елементи розважальності на кшталт прийому, що має назву ―інфортейнмен‖ проводить Ю. Щербина у книзі «Жанрові особливості розважальних програм українського телебачення» [11]. Розвідки
зазначених науковців були, в основному, присвячені ігровим та телевізійним фільмам, теми документального кіно досліджувалися мало.
Однак певною прогалиною в дослідженні тематично-жанрової сфери залишаються українські
документальні фільми, створені за останні роки. Тому в контексті розгляду жанрів плідним є дослідження контенту студії «Укркінохроніка», створеного в період з 2011-го до початку 2013 років. Мета
роботи – на основі аналізу фільмів окреслити теоретичні засади жанрової специфіки документального
кіно вітчизняних кінодокументалістів та узагальнити наявний досвід для їх подальшого мистецтвознавчого вивчення.
Виклад основного матеріалу. Досліджуючи жанрову природу фільму, мистецтвознавець
Г.Ратников вбачав у творах мистецтва своєрідну модель світу: «Моделлю сучасного світу може слугувати мистецтво, яке, можливо, більш реактивно, ніж в інші часи, реагує на стан суспільства, бурхливий
розвиток окремих мистецтв або напрямків, перетворення жанрів, жадібні пошуки нової виразності
відображають динамізм його духовного стану» [7, 3].
Після безплідних у кінематографічному сенсі 2009-2010 років, коли кволий «мейнстрім» фільмовиробництва в Україні майже зупинився, на студії «Укркінохроніка» майже за 3 роки було створено
5 документальних фільмів, не враховуючи кінолітописних сюжетів. Жанри цих екранних стрічок
різнобічні – це етно-казки, фільми-портрети, фільми-відкриття, драми, документальні містерії та
ін., стрічки, в яких відбулося поєднання кількох жанрів, що, взагалі, на слушну думку кінокритика Лариси Брюховецької, є ознакою доброї якості кінотвору: «В кіномистецтві кращі зразки фільмів протистоять елементарності у різний спосіб, в тому числі органічним поєднанням різних жанрів, іноді відмовою
від жанру, візуальною вишуканістю, інтелектуальною наповненістю» [2, 15].
Документальний фільм «Хронікер на хвилях хроніки» (сценарій З. Фурманової, режисер
Д.Шевчук, оператор В. Петренко, 2011) органічно поєднав у собі кілька жанрів. Основою фільму стала
творчість відомого режисера спортивних фільмів, легендарного фронтового кінооператора Яна Григоровича Мєстєчкіна – як свідка епохи, що відійшла.
Структура фільму, створеного в жанрі фільму-портрета, складалася з кількох новел, кожна з
яких мала назву від слів, якими завершувалася розповідь героя у попередній новелі. Монолог
Я.Мєстєчкіна підкріплювався кінокадрами воєнної хроніки, знятої ним та його колегами упродовж війни. Зважаючи на те, що сучасною тенденцією мистецтва передбачається поєднання кількох жанрів в
одному творі, дослідження нових документальних фільмів підтверджують ці змагання. «В даний час
система жанрів складна як ніколи раніше, тому класифікувати твори за однією будь-якою ознакою неможливо» [3]. Фільм Д. Шевчука всотав у своє тло хронікальний жанр, а також жанр воєннобіографічного фільму.
Серед авторів, які вже заявили про себе своїм дебютом на студії «Укркінохроніка» – у 2012
році була режисер М. Кондратьєва. Вона написала сценарій документального фільму «Ательє» і разом з оператором В. Варшавцем створила однойменний повнометражний фільм.
Картина в науково-просвітницькому жанрі, значною мірою зроблена на фільмотечному матеріалі, містить у собі ознаки ще одного жанру – фільму-відкриття. Він порушує досить екзотичну тему про перших винахідників фотографії – Жозефа Нісефора Ньєпса, Германа Вільгельма Фогеля та
Франца де Мезера. Фільм драматургічно складається з трьох частин: «ЗНАЙОМСТВО», «АТЕЛЬЄ»,
«ЧАС» і містить в собі значну кількість нової реципієнтської інформації. Головна ідея фільму, закладена автором, – це доведення творчої спорідненості між першими вітчизняними фотографами та їхніми
закордонними колегами, котрі майже одночасно зробили винаходи у фотографічній справі в Берліні,
Парижі та Києві.
«Польові випробування української вдачі» -- таку назву мав повнометражний документальний
фільм про заслуженого діяча мистецтв України, кінорежисера, колишнього учня корифея українського
радянського кіно Миколи Мащенка, В. М. Артеменка (автор сценарію – О. Азарова, режисер-оператор
– В. Васильєв, оператор – С. Артеменко).
Жанр кінопортрета найбільш поширений серед кінодокументалістів. Саме в такому форматі
автори побудували розповідь про режисера, за плечима якого десятки кінопортретів у його документальних фільмах, найславетніший із яких – «Солдатські вдови», який в Україні та й в багатьох країнах
світу виокремлений як знаковий екранний твір на всі часи, адже він розповідав про рідне село режисера, в якому майже всі жінки після війни залишилися вдовами. Ці факти уможливили органічне використання жанру біографічного фільму. Рефреном через увесь фільм проходить пісня Володимира Івасюка «Я піду в далекі гори», яку любив Володимир Артеменко. Його авторські кадри в Карпатах,
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безперечно, увійшли до фільму і в поєднанні з глибоким чуттєвим виконанням цієї пісні американською співачкою українського походження Квіткою Цісик створили грунтовний драматичний контекст
оповіді, долучаючи жанрові ознаки драми.
Для студії «Укркінохроніка» людина на екрані завжди була центром драматургії. За влучним
виразом відомого українського мистецтвознавця Вадима Скуратівського, який говорив про світові мистецькі соціокультурні процеси: «… допрацювавшись до портрета» (Гегель) – і далі до автопортрета, –
новоєвропейське мистецтво тим самим «допрацювалося» до образу людини взагалі, до освоєння у
своїх іконічних знаках тієї антропологічної дійсності, що зветься людиною» [9, 67]. Наступний багатожанровий проект, в центрі якого перебувала людина з непростою долею, був фільм у жанрі документальної драми з пронизливою назвою «Один» (оператор І. Павелко, 2013 р.). Це історія ідеальної людини в неідеальному суспільстві, яку доля скривдила вже при народженні – він інвалід. Буття такої
людини у соціумі й стало темою фільму Аліни Головіної. Це короткометражка про Леоніда ТимощукаТитовцева – чоловіка 55-років, що живе у будинку для людей похилого віку. Його головною рисою є
непереборне бажання допомагати людям. Найбільше молоду режисерку цікавила тема ставлення такої людини до світу, який її не прийняв. Фільм «Один» увібрав у собі елементи багатьох жанрів: трагедії, драми і мелодрами. Автор означила цікаву образну компоненту фільму, придумавши образ вікон
як віддзеркалення тисяч життів, що за ними криються, як метафора відсторонення особистості від
світу, але в той же час – це картина суспільного ладу, який відгороджується від подібних своїх членів.
В кінці фільму з'явиться вікно – одне, без стін і дверей, на ділянці Леоніда, яку йому виділила сільрада, де він збирається поставити фанерний сарай, подібний до хатини – його перша власна оселя. Така образність притаманна філософському жанру авторського кіно. Спроба А. Головіної освоїти невибагливий жанр фільму-портрета вилилась у занурення в багатошарові пласти інших жанрів,
засобами яких розкрились складні екзистенційні теми.
На перехресті жанрів створена й документальна містерія «Село, в якому народжуються казки» автора-режисера В. Образа (оператор Г. Кривошеєв, 2013). На екрані постає портрет жителів Закарпатського села, в якому кожен другий – Андерсен, тобто природний казкар. Режисер розкриває тему через філософське спостереження за життям селян, придумує цікаве вирішення через художню
анімацію, яка ніби оживлює образи давніх переказів, досліджує таїну природи казки самобутнього
українського села Горінчово. Фільм створений у жанрі документальної містерії як таїнства, за умови
якого народжуються казки, як хімічний симбіоз містичних вірувань і здорового сільського скепсису,
народних звичаїв і буфонади шкільних постановок, обрядно-релігійних традицій і техногенного буття
сучасних жителів Карпат.
Автори фільму порушили культурологічні питання, намагаючись опосередкувати їх образною
мовою кіно, щоб дослідити духовно-традиційний досвід народної самобутньої глибинки. Наміри таких
творчих змагань в Україні зазначала мистецтвознавець М.Протас: «З точки зору духовно-традиційного
досвіду національної культури, такий ракурс етико-культурологічних питань постає вельми інтригуючим, особливо для українських фахівців, які…намагаються з'ясувати закони співвідношення традиційної базової культури нації з її новітнім культуротворчим досвідом» [6, 16]. Вдало поєднавши
декілька видів кінематографа (документального, анімаційного, ігрового), а також міксування жанрів
(кінорепортаж, етно-казка, містерія, комедія), режисер домігся цікавого результату.
Жанри кіно – це дуже умовні категорії внутрішньовидової диференціації фільмів, що виділяються на підставі зіставлення за сюжетами, темами, образами та характерами героїв. Завдяки жанровості фільми, як і інші твори мистецтва, набувають особливого типу художньої форми, яка розгортається в часі й активно впливає на реципієнта.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше в українському кінознавстві докладно проаналізовано жанрово-тематичний аспект фільмів студії «Укркінохроніка», створених у період
2011-2013 років, визначено їхні драматургічні та стильові особливості, структуру та образно-емоційний
зміст, виявлено взаємопроникнення жанрів.
Висновки. Підсумовуючи дослідження, можна зробити такі висновки: Коло тем, до яких звернулись режисери студії «Укркінохроніка», має широку амплітуду – це воєнно-історична тематика
(«Хронікер на хвилях хроніки»), мистецька тема («Ательє»), теми про видатних особистостей («Польові випробування української вдачі»), соціально-проблемна тема («Один), культурологічна тематика
(«Село, в якому народжуються казки»). На підставі аналізу фільмів доведено використання різних
жанрів в одному творі, що є поширеною тенденцією в сучасному світовому кінопроцесі. Так режисер
Даніель Шевчук звернувся до хронікального жанру, а також жанру воєнно-біографічного фільму; автор-режисер Марина Кондратьєва втілила свій задум у науково-просвітницькому та жанрі фільмувідкриття; Володимир Васильєв у класичному жанрі фільму-портрета використав жанр драми;
Аліна Головіна у своїй авторській стрічці поєднала жанри трагедії, драми й мелодрами; Василь Образ
– кінорепортаж, етно-казку, документальну містерію, комедію. Українські режисери, розкриваючи
будь-яку тему, порушували її обов'язково через людину, а сполучуваність різних жанрових рис використовували в межах єдиної художньої мети. У роботі доведено й розкрито творчі шляхи художньої
лабораторії кожного з режисерів аналізованих вітчизняних фільмів певного періоду, що поглиблює
уявлення про рівень сучасної української документалістики, котра постає як «… мистецтво, що тра-
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диційно давало відповіді на запитання про світ і місце людини в ньому, продовжує шукати відповіді на
ці запитання, аби допомогти людству усвідомлювати нові аспекти буття-у-світі» [4, 232].
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ЕТНІЧНІ ОБРАЗИ У ТВОРЧОСТІ ВАЛЕРІЯ ГЕГАМЯНА
Мета роботи. Стаття має на меті виокремлення та аналіз етнічних образів, як одного з основних характерних сегментів
живописних творів українського художника Валерія Гегамяна. Методологія дослідження полягає у використанні основних елементів мистецтвознавчого інструментарію: історичного, біографічного, комплексного, компаративного методів. Наукова новизна роботи полягає в тому, що автор вперше у вітчизняній науці про мистецтво робить спробу висвітлити окремі сторінки життя
та творчості В. Гегамяна, проаналізувавши етнічні образи, до яких він звертався впродовж всього творчого шляху; виокремити
стильоутворюючі фактори, що мали місце при формуванні цього образного ряду. Висновки. Серед основних етнічних образів
художника яскраво виділяються кавказькі та українські. Епізодично майстер звертався до образів курдів, іспанських, африканським типажів, але домінуючими впродовж усього творчого шляху були колоритні характери тих, хто уособлював історичну батьківщину художника – вірмен, та тих, кто персоніфікував його другу батьківщину – українців.
Ключові слова: етнічний образ; Валерій Гегамян; худграф; вірменські мотиви; українські мотиви; гуцульські мотиви.
Жадейко Алексей Николаевич, аспирант Национальной академии руководящих кадров культуры и скусств
Этнические образы в творчестве Валерия Гегамяна
Цель работы. Статья имеет целью выделение и анализ этнических образов как одного из основных характерных сегментов живописных произведений украинского художника Валерия Гегамяна. Методология исследования заключается в использовании основных элементов искусствоведческого инструментария: исторического, биографического, комплексного, компаративного методов. Научная новизна работы заключается в том, что автор впервые в отечественной науке об искусстве
делает попытку осветить отдельные страницы жизни и творчества В. Гегамяна, проанализировав этнические образы, к которым художник обращался на протяжении всего творческого пути; выделить стилеобразующие факторы, которые имели место
при формировании этого образного ряда. Выводы. Среди основных этнических образов художника выделяются кавказские и
украинские. Эпизодически мастер обращался к образам курдов, африканским, испанским типажам, но доминирующими на протяжении всего творческого пути были колоритные характеры тех, кто олицетворял историческую родину художника – армян, и
тех, кто воплощал его вторую родину – украинцев.
Ключевые слова: этнический образ; Валерий Гегамян; худграф; армянские мотивы; украинские мотивы; гуцульские
мотивы.
Zhadeiko Olexiy, Graduate student of National Academy of Culture and Arts Management
Ethnic images in the creative work of Valery Geghamyan
Purpose of the article. The article aims to identify and analyze ethnic images as one of the main characteristic segments of
the corpus of paintings by Ukrainian artist of Armenian origin Valeriy Geghamyan. The methodology consists of the use of historical,
biographical, complex, comparative methods as the main elements of art criticism tools. The scientific novelty of the work lies in the
fact that the author makes a first attempt in the domestic science of art to cover individual pages of life and work of V. Geghamyan,
having analyzed the ethnic images to which the artist turned throughout almost the entire creative path, to highlight the style-forming
factors that took place in the formation of this imagery. Conclusions. Among the main ethnic images of the artist are Armenian and
Ukrainian, less – Russian, which corresponds to the main periods of creative work of V. Geghamyan – Armenian, Russian and Ukrainian (the latest, the longest). Occasionally, the master turned to the images of the Kurds, African, Spanish types, but the dominant
throughout the creative path were the colorful characters of those who personified the historical homeland of the artist (Armenians), and
those who personified his second homeland, Ukraine, where he settled since the 1960s.
Keywords: Valeriy Geghamyan; ―hudgraf‖; Armenian motifs; Ukrainian motifs; Hutsul motifs.

Актуальність теми дослідження. Локальні українські художні осередки ІІ пол. ХХ ст. стали
об‘єктом зацікавлення критиків лише на початку 2000-х рр. До цього часу вони були поза увагою
серйозних науковців та поціновувачів мистецтва. Саме завдяки вивченню одного з таких осередків –
одеського – було відкрито нову сторінку українського мистецтвознавста та введено в науковий обіг
чимало маловідомих імен митців. З‘явилися перші спроби систематизації їхнього творчого доробку,
пошуки відмінних та подібних рис їхньої художньої мови. Таким чином в теоретичному мистецтвознавстві виникли цілі нові напрями досліджень регіональних мистецьких шкіл. Одеська художня школа
та, зокрема, одеський нонконформізм – впізнавана й дуже оригінальна складова сучасного українського мистецтва.
Персоналія, що одразу виділяється на тлі інших одеських художників та тривалий час мислилася мистецтвознавцями вийнятково в контексті одеського ноконформізму – Валерій Арутюнович Гегамян. Переважно, досідники, що хоча б опосередковно звертаються до мистецького спадку художника, традиційно відносять його до одеського нонконформізму, керуючись міркуванями, що раз художник
не брав участі в офіційному художньому житті, то, відповідно, обстоював позиції нетерпимості до
офіційного радянського мистецтва. Однак, подібне ставлення до соцреалізму не робить художника
автоматично нонконформістом. В останні кілька років завдяки ретельному вивченню інтелектуального
спадку художника вперше були висловлені обгрунтовані думки щодо його дійсної ідейно-художньої
позиції. Спираючись на спогади членів родини, учнів, друзів, щоденникові та методичні записи, зрештою, на його художній спадок, можна зробити висновок, що сам художник не вважав себе нонконформістом. Більше того, рахував це явище неприйнятним для серйозного художника через його певну
ідеологічну штучність та явну недосконалість художньої майстерності.
© Жадейко О. М., 2019

429

Мистецтвознавство

Жадейко О. М.

Дослідження групи робіт художника (умовна назва «Етнічні образи») дозволить більш детально проаналізувати його художні прийоми та зробити висновок щодо застосування художником у власній художній практиці методів та прийомів з арсеналу нонконформісів. В такому контексті з‘ясування
низки маловідомих фактів творчого шляху В. Гегамяна є актуальним.
Аналіз досліджень і публікацій. Це завдання є навіть сьогодні непростим, зважаючи на те, що
існує вкрай мало джерел, на які можна впевнено опиратися. Останніми роками з‘явилося чимало наукових статей, можна говорити навіть про дисертаційне дослідження, стало більше науковців, які досліджують феномен одеського нонконформізму, тобто підлягає висвітленню історико-культурне тло,
контекст, у якому творив художник. Це мистецтвознавчі розвідки О. Котової [6], Л. Смирної, О. Тарасенко, Г. Носенко [9], В. Пухирєва, О. Федорука, ін.
Але власне про самого Гегамяна станом на сьогодні праць майже немає. Можна знайти поодинокі статті [2, 3, 4, 5], спогади та інтерв‘ю учнів та колег митця (В. Кудлача, О. Ройтбурда, В. Рябченка [7]), деякі журналістські розвідки [1, 8]. В цих публікаціях немало неточностей у фактажі – датах
створення робіт, їх розмірах, назвах. Частково ці неточності викликані тим, що багато які з творів
митця зберігаються у приватних збірках, до них обмежений вільний доступ та є певні складності дослідження, тим більше, що твори майже не експонуються. Тому актуалізація творчого доробку В. Гегамяна є одним із завдань сьогоднішньої вітчизняної науки про мистецтво.
Виклад основного матеріалу. Наукова новизна. Валерій Гегамян – особистість, яка, не дивлячись на зростаючу цікавість до неї останніми роками, до сьогодні залишається багато в чому таємницею для дослідників і поціновувачів образотворчого мистецтва. Він був вкрай закритою людиною, мало контактував із зовнішнім світом, віддаючи перевагу власному мікросвіту, де все було вибудовано за
його особистими законами і куди він нікого не впускав. Навіть учні, яких у засновника славетного
одеського «худграфа» було немало, згадували, що учитель був дуже замкненим у собі, потрапити до
нього в гості було майже неможливо. Тому кожен новий факт із біографії майстра цінується «на вагу
золота». Вірменин за походженням, митець пройшов період становлення, формування саме на землях Вірменії, маючи за вчителя та творчого наставника Мартироса Сар‘яна. Вірменію митець залишив, коли йому було вже під тридцять, з того часу буваючи на історичній батьківщині лише епізодично. З 1954 до 1956 р. його творчий шлях простежується в Москві, де він працював провідним
художником у секції монументального живопису при ХФ СРСР. З 1956 до 1960 р. митець працює
викладачем художніх дисциплін в Біробіджані, а з 1960 до 1963 р. він перебував у Махачкалі, викладаючи в Дагестанськоьму художньомуо училищі.
Після цих коротких, але яскраво-відмінних творчих відрізків життя в долі майстра відбулася
доленосна подія – він переїхав до Одеси, де і провів залишок свого життя [1]. Тобто, майже сорок
років творчої біографії Гегамяна було присвячено одеському художньому полю [2], яке безумовно
впливало на нього своєю строкатістю, але яке й він збагатив, мабуть, навіть відчутніше. Таким чином,
у творчому шляху художника простежується п‘ять періодів – вірменський, московський, біобіджанський, дагестанський, одеський.
Втім лише два з них, вірменський та одеський, фланкуючи його творчий шлях, стали ключовими в силу своєї тривалості та значущості для формування світогляду та індивідуальної манери майстра. Кожний з цих періодів віддзеркалився у творчому спадку майстра не тільки значною кількістю
пейзажів, до яких він звертався постійно, не тільки знаменитими сюжетними полотнами на філософсько-історичні теми («Осміяння І», 1970-ті рр., картон, олія, 2457х3207 мм; «Повстання», 1970-ті рр., картон, олія, 2865х4035 мм; «Весілля без кохання», 1990-ті рр., картон, олія, 3070х5020 мм; Хачкар»,
1990-ті рр., картон, олія, 3060х4690 мм), але й значною кількістю етнічних типажів, які сприймаються
як самостійні етнічні штудії. Часто це напіветюдні твори, виконані олією на картоні, не дуже великі за
розмірами, але є й досить масштабні роботи. Важливо пам‘ятати, що, хоча всі твори такого гатунку
можна сприймати як відображення п‘ятьох важливих періодів у творчому житті митця, це не означає
прямого хронологічного співпадіння. Гегамян дуже багато писав етнічні образи в 1960–80-ті рр., тобто
вже в одеський період, але в цьому корпусі матеріалу є й образи вірмен, курдів, гуцулів, росіян, іспанські та африканські типажі. Кожна з таких груп робіт є своєрідною квінтесенцією уявлень автора про
той чи інший народ, його звичаї, характери, костюм, специфіку типажів. Крім того, етнічні характери,
специфіку їх образів можна спостерігати також в інших творах, де майстер ставить перед собою завдання вивчення та відображення національного початку в тому чи іншому випадку, в тому числі його
знаменитих, майже програмних творах поч. 1990-х рр. Аналіз кожної з цих груп творів несе елементи
наукової новизни, оскільки самостійні спроби такого роду у вітчизняному мистецтвознавстві досі не
робилися.
Серед усіх етнічних образів пензля В. Гегамяна окремо варто виділити передусім вірменські,
курдські, українські, російські. Найширший діапазон, певно, у вірменських та українських образах: крім
окремих етнічних штудій, дослідження гострих характерів вірмен тривало і в сюжетних полотнах, що
сьогодні можна бачити як у завершених картинах, так і в багатому ескізному матеріалі.
Манера Гегамяна схильна до стилізації, декоративного початку, монументальності та умовності, узагальнення. Тому казати про портретні риси, характерні для обличчя того чи іншого образу,
можна далеко не завжди, частіше етнічні екзерсиси майстра – це скоріше костюмні штудії, вивчення
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національного вбрання, аксесуарів. Цікаво, що переважна кількість таких творів є дуже теплими за
колоритом, іноді – гарячими, вони палають енергією, що теж можна вважати характерною рисою. Саме тому, що митець був прекрасним стилізатором, йому вдавалося виокремлювати найхарактерніші,
гострі риси кожного типажу, підмічати те, що могло бути приховане від звичайного ока.
«Вірменська танцівниця» (рис. 1) – мабуть, один з найхарактерніших образів, створених Гегамяном у ці роки. Динамічна, зі стрімкою хаотичною ритмікою, що робить весь картон просякнутим
неспокоєм та швидкістю – підняті руки, рух постаті, тканини, що розлітаються під впливом руху танку,
– все це робить роботу уособленням руху та активності. В палітрі картону переважає білий колір –
немов майстер нагадує про чистоту та красу юності. А гаряча палітра тла та тканини за постаттю є
уособленням гарячого, пристрасного характеру.
Цікаво порівняти цей образ, втілення руху та динаміки, з образом картону «Вірменія» (рис. 2).
На початку 1970-х рр. Гегамян створив кілька дуже подібних за композиційним вирішенням та колоритом творів, усі – на картоні, в техніці олійного живопису, які зображають вірменських жінок. Ці образи
дуже статичні, на відміну від вищезгаданої танцівниці. Це майже образи, що «предстоять», вони одразу нагадують про захоплення митця давньоєгипетським мистецтвом з його величчю та статикою, та не
менше захоплення античністю з її вічною спокійною рівновагою. Це майже кори, позбавлені персоніфікації, обличчя на всіх картонах не деталізовані, що часто траплялося в роботах майстра, коли
він типізував, підкреслюючи узагальнення. Іноді – з піднятими руками («Вірменка з двома тарелями»,
1970-ті рр., картон, олія, 295х210 мм; «Вірменка з гранатами», 1970-ті рр., картон, олія, 295х210 мм). Є
і чоловічий образ, створений за тією самою схемою – з подібним композиційним рішенням, з заниженим горизонтом, гарячим тлом, стилізованим деревом на дальньому плані, з піднятими руками («Вірменин з двома глеками», 1970-ті рр., картон, олія, 295х210 мм). Але, дивлячись на картони з жіночими
образами, руки яких

Рис. 1. В. Гегамян «Вірменська танцівниця»,
1970-ті рр., картон, олія,
2545х1655 мм.

Рис. 2. В. Гегамян «Вірменія»,
1970-ті рр., картон, олія,
295х210 мм.

підняті догори, де усе підпорядковане статиці та відстороненню, не можна не згадати про ще
одне захоплення автора – візантійським мистецтвом, бо паралель з Орантою в даному випадку є очевидною. Варто підкреслити цікаву рису – лише в одному випадку, саме в картоні «Вірменія», композиційне рішення побудоване за принципами симетрії, в інших домінує асиметричний принцип, що є,
очевидно, не випадковим – центральна вісь композиції навмисно зміщена вбік, усюди – ліворуч. Лише
картон «Вірменія» має головну композиційну вісь, власне постать, чітко посередині композиції. Це додає роботі статичності, монументальності та величі.
Варіант цього картону – «Вірменка на тлі помаранчевого дерева» (1970-ті рр., картон, олія,
295х210 мм). Картина має ідентичну побудову постаті, майже таке саме вбрання фігури. Відрізняється
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лише трактування дерева за спиною жіночої постаті та нижня частина, позбавлена смугастого орнаменту. Але постать у цьому картоні переміщена ліворуч, що абсолютно змінює загальне звучання твору.
Так само спостергігаємо штудії етнічних типів в знаменитих полотнах Гегамяна «Осміяння І»
(1970-ті рр., картон, олія, 2457х3207 мм); «Повстання» (1970-ті рр., картон, олія, 2865х4035 мм);
«Весілля без кохання» (1990-ті рр., картон, олія, 3070х5020 мм); «Хачкар» (1990-ті рр., картон, олія,
3060х4690 мм). Найцікавішим, мабуть, є ескізний, підготовчий матеріал, де можна побачити гострі характери, емоції, ту саму напругу, яка завжди була або трохи прихованою, або явною в творчості художника [5]. Але є головна відмінність цих творів від вірменських образів: майже всі підготовчі матеріали для цих полотен – це жіночі та чоловічі голови, як окремі штудії для майбутніх картин, з
ретельно пропрацьованими, деталізованими обличчями. Такі образи також часто типізовані, не портретні, це теж узагальнення характерів, але наявність гострих рис обличчя, очей, часто широко, майже
знову по-єгипетськи, роблять образи не тільки динамічними або статичними, активними в русі чи симетрично-спокійними, але багатими на емоційну палітру. Це характерно видно у варіантах образів
«Вірменська наречена І–IV» (1980-ті рр., картон, олія) та «Мати-Вірменія І–VII» (1980-ті рр., картон,
олія). В останніх роботах тип обличчя поступово еволюціонував, ставав усе монументальнішим, а в
характер до болю та жорсткості додалися міць і статика.
Зображував художник також і курдські типажі, але в них домінують скоріше туга, прихований
сум, часом – колючість погляду, аніж виклик та кинутий усьому світу супротив суто вірменських образів. Картони «Курдянка в національному костюмі» (1972 р., картон, олія, 2530-1645 мм) та «Курдянка
в зеленій спідниці» (1972 р., картон, олія, 2550-1655 мм). Це спокійніші за ритмікою та більш
нейтральні за колористичним вирішенням твори, в яких дійсно більше уваги приділено штудіюванню
національного вбрання.
Іноді Гегамян, якого завжди вважали блискучим рисувальником [7], міг «упіймати» характер,
передати всю сутність національного колориту, завдяки одній тільки лише ритміці, або ж навіть вдалим характерним колористичним вирішенням. Підтвердження цього можна побачити, наприклад, у
картоні «Іспанка» (поч. 1970-х рр., картон, олія, 2545х1655 мм), де художник майстерно передав
гордість іспанських жінок завдяки лише позі. Постать стоїть, підвівши голівку з червоною трояндою у
чорному волоссі, «руки в боки», демонструючи гордий виклик. У цій гордовитій, навіть трохи зверхній
красі – весь колорит драматичної Іспанії.
Завдяки колористичному вирішенню, орнаментальним контрастам і домінуючим чорним
плямам Гегамян передає колорит африканок. Ці риси є в картоні «Африканка в жовтому» (1970-ті рр.,
картон, олія, 1258х836 мм), а також в роботі, що стала знаменитою завдяки високій вартості під час
продажу її на аукціоні вже через багато років по смерті автора, в 2011 р., – «Африканка» (1980-і рр.,
картон, олія). Ця робота, дуже красива колористично, вона побудована на контрастах яскраво-жовтого
тла та ебенового тіла жінки. Іноді її називають одним з кращих етнічних образів майстра [8], хоча, мабуть, це все ж є деяким перебільшенням – адже у Гегамяна багато національних типажів, більшість із
яких не поступаються «Африканці» рівнем виконання.
Немало В. Гегамян звертався і до росіських мотивів. У цій серії образів переважає казковість,
фольклорність характерів. Ці картони часто нагадують театральні декорації, споглядаюячи які, неможливо не згадати образи О. Головіна чи М. Ларіонова, які робилися для балетних дягілевських сезонів
у Парижі на поч. ХХ ст. Вони дуже характерні за типажами і за вбранням, часто поєднуються з елементами не менш типової, характерної архітектури. Характерно, що часто це не тільки поодинокі образи, як бувало в інших випадках етнічного штудіювання, а й багатофігурні композиції, що демонструють знання особливостей національного вбрання різних епох, і гостре, безпомилкове відчуття
специфіки національного образу – тут і важкувата малявінська міць: «Російська баба» (1972 р., картон, олія, 2535х1645 мм); і монументальна розкіш: «Росія» (1970-ті рр., картон, олія, 295х210 мм); і
багатство орнаментального яскравого розмаїття: «Російські мотиви» (1970-ті рр., картон, олія,
210х295 мм).
Цікаво відмітити, що в російських мотивах митця є і кілька варіантів «Оглядин», в яких, не дивлячись на сюжетну паралель з вірменським полотном «Весілля без кохання», міститься абсолютно
інший характер як загального емоційного стану, так і трактування образів. В «Оглядинах І» (1974 р.,
картон, олія, 3185х2400 мм) та «Російському святі» (1974 р., картон, олія, 3190х2540 мм) відчувається
широта, розмах, гучність, тоді як вірменські картони просякнуті болем і трагізмом.
Надзвичайно цікавими для дослідження композиторських умінь художника і для доведення його високого професіоналізму як майстра ритму, є картони «Бояри» (два варіанти: «Бояри І», поч. 1970х рр., картон, олівець, 415х625 мм; «Бояри ІІ», поч. 1970-х рр., картон, олія, 3165х2405 мм). Особливо
картон «Бояри ІІ», – мабуть, кращий доказ того, що справжній митець здатен показати етнічний характер, національний колорит навіть без деталізації вбрання, без якоїсь особливої колористичної схеми,
використаної тільки в даному разі, а ритмічно, кількома лініями задавши певний ритм, і кількома
об‘ємами узагальнено намітивши деталі вбрання. В картоні «Бояри ІІ» Гегамян фактично створив геометризовану композицію, намітивши специфічні впізнавані високі шапки бояр, безпомилково вгадавши
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їх пропорції та форму та задавши точний характер плямам боярських шуб, що створює загальну приземкуватість, важкуватість, міць.
Такі ж риси помітні в картоні «Цар» (1970-ті рр., картон, олія, 295х210 мм), у якому основною
рисою стала деяка дзвоноподібна статика. Вона надзвичайно контрастує, наприклад, з тонкістю і химерністю холодного за гамою картону «Схід» (1970-ті рр., картон, олія, 295х210 мм).
Поруч з вірменськими образами найбагатшими стали українські, переважно – карпатські. До
національних образів України, в якій прожив півжиття, Гегамян звертається часто. Ряд українських типажів з‘явився в його творчому багажі раніше за інші – вже з 1960-х рр. Характерні композиційні схеми,
які згодом художник не раз використовуватиме і в інших штудіях, були вперше апробовані саме на гуцульських образах. Передусім, той самий мотив «предстояння», коли митець подає постать із піднятими догори руками. Статику Орант він застосовує в 60-ті рр. ХХ ст. в українському циклі картонів:
«Гуцулка з піднятими руками» (1960-ті рр., картон, олія, темпера, 2545х1735 мм), «Гуцулка в червоному фартусі» (кін. 1960-х рр., картон, олія, темпера, 2475х1650 мм), «Руда гуцулка з блакитними очима
та двома чашами» (кін. 1960-х рр., картон, олія, темпера, 2530х1645 мм), «Гуцулка з чашею» (рис. 3).
Спостерігаючи ці картони, не можна не помітити впливу авангарду, мистецтва бойчуківців,
присмаку творчості Екстер. Їм притаманна орнаменталізація, суворий геометризм, але світла, легка
палітра, як у картоні з гуцулкою, що тримає в руці чашу. Ті ж риси спостерігаються в творах «Гуцулка
на тлі синіх гір» (кін. 1960-х рр., полотно, олія, 2385х2050 мм), цікавій роботі «Гуцули» (1977–78 рр.,
полотно, олія, 2385х2005 мм).
Варто співставити дві групи картонів на українську тематику, які докорінно відрізняються одна
від одної як манерою виконання, так і колористично, бо друга група є досить важкою за палітрою, не
такою світлоносною, як вищезгадані картони. Йдеться про такі твори, як «Українка» (рис. 4), «Портрет
гуцула» (кін. 1960-х рр., полотно, олія, 2560х1705 мм). Вони були написані наприкінці 60-х рр. ХХ ст.,
але в іншій техніці, не на картоні, а на полотні, без використання темпери, яка тяжіє до узагальнення
та площинності, особливої декоративності. Обидва твори є академічними, завершеними, реалістичними, тут майже не залишається місця театральній декоративності, образи менш площинні, хоча монументальність все ж наявна завдяки мозаїчності письма, дещо врубелєвського духу, до якого не раз
звертався Гегамян. Це наближає полотна до характеру монументальних настінних панно. Але головна
відмінність цих творів – їх досить важка, темна, навіть дещо землиста колористика, до того ж, у цих
двох роботах, як і у творах «Гуцули» та «Гуцулка на тлі синіх гір» декоративність вирішення тла
замінена на наявність пейзажних вкраплень, що віддаляє твори від знаковості та умовності.

Рис. 3. В. Гегамян «Гуцулка з чашею»,
кін. 1960-х рр., картон, темпера, олія,
2545х1650 мм.

Рис. 4. В. Гегамян «Українка»,
кін. 1960-х рр., полотно, олія,
2555х1685 мм.

Висновки. Звернення до етнічних образів, ретельне дослідження, майже препарування національних характерів – завдання, яке ставив перед собою Валерій Гегамян впродовж усього творчого
життя. Він передавав національний колорит кольором, ритмікою, формою, вивчаючи вбрання, особли-
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вості обличчя, розташовуючи образ у певному середовищі – чи то архітектурному тлі, чи фрагментах
пейзажу. Щоразу він був здатен зафіксувати найхарактерніше, неповторне саме для обраного образу,
зробивши його впізнаваним, гострим та унікальним. Але кожний з корпусів етнічних образів пензля
художника, чи то вірменські, чи українські, чи російські мотиви, вартий достеменнішого дослідження та
розширеного аналізу, бо до сьогодні ця тема може вважатися однією з лакун вітчизняного мистецтвознавства. Загалом можна відзначити, що тематика робіт, а саме, звернення до національних особливостей не є ключовою для творчості нонконформістів. А притаманна Валерію Гегамяну типізація та
узагальненість образів зовсім далека від індивідуалізованого протестного мистецтва. Найвищий професійний рівень виконання одразу вирізняє твори митця від яскравих, втім не завжди художньо досконалих, творів представників неофіційного мистецтва ІІ пол ХХ ст. Одні з головних рис нонконформізму
– актуальність, чітка прив‘язка до конкретного часо-просторового та історико-культурного контексту,
залежність від цього контексту – цілком обходять Гегамяна. Його творчість про гуманістичний абсолют, а не реакцію на минуще.
Література
1. Гудыма М. Гегамян Валерий Арутюнович/ Режим доступа: http://odessa-memory.info/index.php?id=309
2. Жадейко О. Особистість Валерія Гегамяна в одеському художньому середовищі. Сучасне мистецтво. 2018. №14.
С.141-149.
3. Жадейко А. Балетные мотивы в творчестве художника Валерия Гегамяна 1970-х годов. American Scientific journal.
2018. №23. Vol.1. C. 7-11.
4. Жадейко А. Преемственность и наследование в творческом пути Валерия Гегамяна. Інноваційний розвиток науки
нового тисячоліття: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. м. Чернівці. 25-26 травня 2018 р. Херсон, 2018.
C. 14-17.
5. Жадейко А. Трагизм как «красная нить» творчества Валерия Гегамяна. Fustria Science. 2018. № 15 ( Part1). C. 4-8.
6. Котова О. Нонконформізм в образотворчому мистецтві Одеси як явище культури 60–80-х років ХХ століття: дис. на
здобуття наук. ступеня канд. мистецтвозн.: спец. 26.00.01. Одеса: Південноукраїнський держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського,
2008. 192 с.
7. Литман А. Валерий Гегамян. Гениальный рисовальщик І/ Режим доступа: http://hudcombinat.com/2016/07/01
8. Панафидина Н. «Африканку» Гегамяна оценили в $40 тыс./Режим доступа: https://enovosty.com/dosug/full/afrikankugegamyana-ocenili-v-40-tys
9. Тарасенко О., Носенко А. Художники-просветители Одессы. Вечерняя Одесса. №58 (9189). 22 апреля 2010 г.
References
1. Ghudyma, М. Geghamyan Valeriy Arutyunovich / Link: http://odessa-memory.info/index.php?id=309 [in Russian].
2. Zhadeiko, A. (2018). Person of Valeriy Geghamyan in Odessa art space. Suchasne mystetstvo. №14. Pp.141-149 [in
Ukrainian].
3. Zhadeiko, A. (2018). Ballet motifs in creative work of Valeriy Geghamyan of 1970-th. American Scientific journal. №23.
Vol.1. Pp. 7-11 [in Russian].
4. Zhadeiko, A. (2018). Succession and inheritance in the creative way of Valeriy Geghamyan. Innovative development of
the science of new Millennium: Materials of International scientific-practical conference. Tchernivtsi: (pp. 14-17) [in Russian].
5. Zhadeiko, A. (2018). Tragedy as a «red thread» of the creative work of Valeriy Geghamyan. Fustria Science. 2018. № 15
( Part1). Pp. 4-8 [in Russian].
6. Kotova, O. (2008). Nonconformism in Fine Arts of Odessa as a cultural phenomenon of 60-80th of XX century.
Candidate‘s thesis. Odessa [in Ukrainian].
7. Litman, A. Valeriy Geghamyan – genius draftsman І/ Link: http://hudcombinat.com/2016/07/01 (in Russian)
8. Panafidina, N. ―African‖ by Geghamyan was estimated at $40 thousand/Link: https://enovosty.com/dosug/full/afrikankugegamyana-ocenili-v-40-tys [in Russian].
9. Tarasenko, О., Nosenko, A. (2010). Artists-educators of Odessa. Vechernyaya Odessa. №58 (9189). 22 of April, 2010 [in
Russian]
Стаття надійшла до редакції 19.09.2018 р.

434

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 1’2019
УДК 784.1 (477)
DOI: https://doi.org/10.32461/22263209.1.2019.167192

Походзей Павло Іванович
науковий співробітник відділу
науково-координаційної діяльності та інформації
Національної академії мистецтв України,
викладач кафедри загального та спеціалізованого
фортепіано Національної музичної академії
України імені П. І. Чайковського
ORCID 0000-0002-3544-4678
©

ЕВОЛЮЦІЯ КИЇВСЬКОЇ ВОКАЛЬНОЇ ШКОЛИ В ДРУГІЙ
ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ І ТВОРЧІ ЗДОБУТКИ
Мета роботи – простежити на історичних фактах як розвивалась київська оперна школа протягом другої половини ХХ
століття, яку роль у цьому процесі відігравала Оперна студія, адже для цього періоду, попри радянську заангажованість, характерним був активний її розвиток. Методологія дослідження полягає у застосуванні аналітичного, історичного та мистецтвознавчого методів дослідження для визначення шляхів розвитку київської оперної школи зазначеного періоду. Дослідження спирається на практичний досвід фахівців у галузі музично-театрального мистецтва. Наукова новизна дослідження полягає в
аналізі методів поширення на навчальний процес НМАУ імені П. І. Чайковського набутих традицій і досвіду багатьох поколінь
провідних оперних співаків, що формували національну вокально-виконавську школу. Висновки. У результаті проведеного
дослідження встановлено, що історія функціонування кафедри сольного співу Академії свідчить про традицію залучати до
викладацької роботи, як правило, найбільш талановитих та досвідчених співаків-акторів, які у своєму творчому спадку мають не
менше 25-30 років роботи на професійній оперній сцені, набули виконавського досвіду (через навчання, стажування або гастролі в Італії, Франції, Німеччині тощо), здобули визнання на рівні держави та за її межами і стали беззаперечними носіями школи
своїх педагогів. Такий висновок стосується як засновників кафедри, так і наступних поколінь викладачів.
Ключові слова: провідні оперні співаки; оперний театр; оперна школа; оперні традиції; Оперна студія НМАУ
ім.П. І. Чайковського.
Походзей Павел Иванович, научный сотрудник отдела научно-координационной деятельности и информации
Национальной академии искусств Украины, преподаватель кафедры общего и специализированного фортепиано Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского
Эволюция киевской вокальной школы во второй половине ХХ века: проблемы и творческие достижения
Цель работы - проследить на исторических фактах как развивалась киевская оперная школа в течение второй половины ХХ века, какую роль в этом процессе играла Оперная студия, ведь для этого периода, несмотря на советскую ангажированность, характерным было активеное ее развитие. Методология исследования заключается в применении аналитического,
исторического и искусствоведческого методов исследования для определения путей развития киевской оперной школы указанного периода. Исследование опирается на практический опыт специалистов в области музыкально-театрального искусства.
Научная новизна исследования заключается в анализе методов распространения на учебный процесс НМАУ имени
П. И. Чайковского приобретенных традиций и опыта многих поколений ведущих оперных певцов, которые формировали национальную вокально-исполнительскую школу. Выводы. В результате проведенного исследования установлено, что история
функционирования кафедры сольного пения Академии свидетельствует о традиции привлекать к преподавательской работе,
как правило, наиболее талантливых и опытных певцов-актеров, которые в своем творческом наследии имеют не менее 25-30
лет работы на профессиональной оперной сцене, получили исполнительский опыт (через обучение, стажировку или гастроли в
Италии, Франции, Германии и т.д.), получили признание на уровне государства и за его пределами и стали безоговорочными
носителями школы своих педагогов. Такой вывод касается как основателей кафедры, так и последующих поколений преподавателей.
Ключевые слова: ведущие оперные певцы; оперный театр; оперная школа; оперные традиции; Оперная студия
НМАУ им. П. И. Чайковского.
Pokhodzei Pavlo, Researcher of the Department of Scientific Coordination and Information at the National Academy of Arts
of Ukraine, Teacher of the Department of General and specialized pianoforte Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine
Evolution of the Kiev vocal school in the second half of the twentieth century: problems and creative achievements
The purpose of the article is to trace on the historical facts how Kyiv opera school developed during the second half of the
twentieth century and which role in this process was played by the Opera Studio because this period is characterized an active evolution
of it despite the Soviet engagement. The methodology of the research is to apply analytical, historical and art-study research methods
for determining the ways of development of Kyiv opera school of the specified period. The research is based on the practical experience
of specialists in the field of musical and theatrical art. The scientific novelty of the research is to analyze the methods of disseminating
on the educational process of the NMAU named after P. I. Tchaikovsky the acquired traditions and experience of many generations of
leading opera singers who formed the national vocal-performing school. Conclusions. As a result of the research, it was found that the
history of the functioning of the department of solo singing of the Academy testifies to the tradition of attracting to the teaching work, as
a rule, the most talented and experienced singers-actors who in their creative heritage have at least 25-30 years of work on a professional opera stage and get performing experience (through studying, internship or touring in Italy, France, Germany, etc.), gained
recognition at the state and beyond and have become indisputable carriers of their teachers&apos; schools. This conclusion applies
both to the founders of the department and the subsequent generations of teachers.
Key words: leading opera singers; opera house; opera school; opera traditions; Opera Studio of the National Tchaikovsky
Music Academy of Ukraine.

Актуальність теми дослідження. Більш як столітня історія діяльності Національної музичної
академії України імені П. І. Чайковського переконливо свідчить про те, що один із основних її структурних підрозділів, який розпочав свою роботу разом із заснуванням навчального закладу – кафедра сольного співу стала провідною навчально-освітньою базою України. Багатьма поколіннями таланови-
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тих педагогів сформована вокальна школа, яка базується на кращих європейських традиціях, насамперед здобутках італійської оперної школи.
Свого часу започатковували роботу кафедри запрошений італійський маестро Етторе Гандольфі (навчався в класі Ф. Скафатті та Дж. Мічеллі), випускниця Петербурзької консерваторії
Марія Алексєєва-Юневич (клас К. Еверарді), випускники Московської консерваторії Олександра
Шперлінг та подружжя Василь і Олена Цвєткови (усі троє навчались у класі Є. Лавровської). Один із
засновників кафедри професор Олександра Миколаївна Шперлінг очолювала оперний клас Київської
консерваторії протягом 12 років (1925-1937рр.).
Ставиться за мету простежити на історичних фактах розвиток київської оперої школи протягом
другої половини ХХ століття, з‘ясувати роль у цьому процесі Оперної студії НМАУ імені
П. І. Чайковського, адже для цього періоду, попри радянську заангажованість, характерним є активний
її розвиток.
Визначну роль у розвитку кафедри та оперних традицій відіграли такі видатні українські оперні
співаки і педагоги сучасного періоду історії як:
– Микола Кіндратович Кондратюк (1931–2006) – баритон, народний артист УРСР (1973),
народний артист СРСР (1978), лауреат Державної премії УРСР ім. Т. Шевченка (1972), професор;
– Дмитро Михайлович Гнатюк (1925–2016) – баритон, Герой України (2005), Герой
Соціалістичної Праці (1985), народний артист України (1999), народний артист СРСР (1960), лауреат
Державної премії УРСР ім. Т. Шевченка (1973), професор;
– Анатолій Юрійович Мокренко (1933)– баритон, народний артист УРСР (1973), народний артист СРСР (1976), лауреат Державної премії УРСР ім. Т. Шевченка (1979), професор;
– Євгенія Семенівна Мірошниченко (1931–2009) – лірико-колоратурне сопрано, Герой України
(2006), народна артистка УРСР (1960), народна артистка СРСР (1965), лауреат Державної премії
УРСР ім. Т. Шевченка (1972), лауреат Державної премії СРСР (1981), професор та багато інших.
Кожен із згаданих митців, ставши знаменитістю, зробив неоцінений внесок у розвиток української оперної школи, присвятивши частину свого творчого життя педагогічній діяльності та вихованню
молодої генерації талановитих оперних співаків. Після завершення у 1958 році навчання в Київській
консерваторії (кл. доцента О. О. Гродзинського) у Миколи Кондратюка розпочинається цікава кар‘єра
співака, педагога і громадського діяча. Доречно зазначити, що ще у передостанній рік навчання в консерваторії талановитий молодий співак був запрошений керівником Державного українського народного хору Г. Г. Верьовкою на посаду соліста, в якому він пропрацював протягом 1957-1959 років.
У 1959 році Микола Кондратюк приймає пропозицію тодішнього директора Київського театру
опери і балету ім. Т. Шевченка Віктора Гонтаря і стає солістом театру. Перебуваючи протягом 19621963 років на стажуванні в Міланському театрі «La Scala», молодий співак демонструє унікальну вокальну майстерність, перейняту за традицією у свого педагога О. Гродзинського, який у свою чергу
навчався у італійця Етторе Гандольфі, одного із засновників кафедри сольного співу Київської консерваторії.
В одній із своїх статей відома педагог з вокалу, мистецтвознавець, професор НМАУ ім.
П. І. Чайковського Валентина Антонюк зазначає: «Основи вокальної майстерності, засвоєні
М. Кондратюком у відомого вокального педагога, були високо поціновані в Італії: прийшовши на свій
перший урок в «La Scala» до маестро Дж. Барра і Е. П‘яцца, М. Кондратюк здивовано почув, що
насправді він уже володіє тим самим еталонним співом, якому приїхав навчатися. Листом поділився
своєю радістю з учителем, який повідомив, що сам він навчався в італійського маестро Етторе Гандольфі, який протягом 1913–1923 рр. був професором Київської консерваторії» [1, с. 87].
В умовах стажування, що склалися, М. Кондратюк використовував вільний час для вивчення
провідних оперних партій свого репертуару замість опанування техніки «бельканто». Серед партій,
над якими працював стажер: Фігаро («Севільський цирульник» Дж. Россіні), Белькоре («Любовний
напій» Г. Доніцетті), Ренато («Бал-маскарад» Дж. Верді), Ріголетто («Ріголетто» Дж. Верді), Граф ді
Луно («Трубадур» Дж. Верді).
Стажування у знаменитих майстрів всесвітньо відомого театру «La Scala» допомагло молодому співаку дійти висновку, що оперні партії мають виконуватись лише мовою оригіналу, задуманого
автором. Такий висновок грунтується насамперед на усталених європейських оперних традиціях.
Повернувшись на батьківщину М. Кондратюк робить спроби застосувати набутий за кордоном
досвід виконання оперних партій мовою оригіналу на сцені Київської опери. Проте, втілення набутого
досвіду театральних реформ, які вирували на оперних сценах Європи, залишилися для нього, на той
час, лише мрією.
Після десяти років успішної роботи на сцені оперних театрів (київського, московського –
Большого), створення яскравих музично-сценічних образів в операх українських композторів
М. Лисенка, К. Данькевича, Г. Майбороди, М. Кондратюк несподівано для музичної громадськості стає
концертуючим естрадним співаком. Свідомо обравши цей нелегкий шлях, він досягає найвищого професійного визнання, одержує звання народного артиста і державну премію України імені
Т. Г. Шевченка. Надалі працює солістом Укрконцерту (1966–1973), солістом Київської філармонії
(1972–1974), очолює правління Музично-хорового товариства України (1973–1985), обирається депу-
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татом Верховної Ради УРСР дев‘ятого і десятого скликань (1975–1985), а протягом 1975–1983 років –
працює на посаді ректора Київської консерваторії імені П. І. Чайковського та одночасно очолює кафедру оперної підготовки.
Оперні постановки мовою оригіналу, про які мріяв з часу стажування в Італії, М. Кондратюк почав втілювати у виставах Оперної студії під час свого ректорства. Першою такою виставою була опера «Дейдамія» Г.-Ф. Генделя (спільний проект з Лейпцизькою вищою школою музики).
У щільному графіку роботи на посаді ректора консерваторії Микола Кіндратович знаходить час
і для вокальної творчості. Його проникливий, оксамитового тембру та широкого діапазону голос
постійно звучав в ефірному просторі упродовж 60–90-х років минулого століття. Швидку популярність
йому як співаку приносить фільм-концерт за творами композитора О. Островського, серед яких «От
любви моей до любви твоей» («Вьюга смешала землю с небом») на слова Л. Ошаніна. У концертному
виконанні пісенних творів М. Кондратюк демонструє особливу близькість духу оперного співака до
жанру радянської масової пісні. Представники старшого покоління й до сьогодні пам‘ятають пісні у його першому виконанні: «Я люблю тебя, жизнь», «Хотят ли русские войны», «Журавлѐнок» Є. Колмановського; «На безымянной высоте», «С чего начинается Родина» В. Баснера; «Я жил в такие времена» О. Білаша; «Києве мій» І. Шамо; «Журавлі» – Я. Френкеля).
З нагоди свого 70-річчя Микола Кіндратович, будучи на той час професором, завідувачем кафедри сольного співу НМАУ ім. П. І. Чайковського, удостоєний звання академіка Міжнародної педагогічної академії та Великої Золотої Медалі імені Я. А. Коменського (за педагогічний подвиг).
Своїми набутими і примноженими вокально-педагогічними традиціями Микола Кіндратович
щедро ділився зі своїми вихованцями. Упродовж своєї педагогічної діяльності підготував не одне покоління високопрофесійних співаків. Серед нині знаних і відомих в Україні та за її межами: солісти
Національної опери України, переможці міжнародних конкурсів, народний артист України та лауреат
Національної премії України імені Т. Г. Шевченка Микола Шопша, соліст Національної опери України
та Оперної студії НМАУ ім. П. І. Чайковського Василь Колибабюк; солісти Міланського театру «La
Scala» та Нью-Йоркського «Metropolitan opera» Оксана Дика (Україна) і Су Вей (КНР); солісти чеської
Національної опери Віталій Ломакін, Анатолій Орел та Євгеній Шокало (Прага); Павло Баранський
(Німеччина), Денис Вишня (Японія), Микола Логвинов (Великобританія); професор Паризької консерваторії імені С. Рахманінова Павло Пштика (Франція); соліст Брянської філармонії Володимир Сорокін, соліст оперного театру в Нижньому Новгороді Олександр Царевський (Росія); відомі камерноконцертні виконавці, заслужені артисти України Валентина Антонюк, Людмила Давимука, Володимир
Чорнодуб; заслужений діяч мистецтв України Олександр Бондаренко; соліст Національного Будинку
камерної та органної музики Ігор Іщак та багато інших.
Цікаве і бурхливе творче життя випало на долю Анатолія Мокренка. Закінчивши у 1956 році
Київський політехнічний інститут та отримавши диплом інженера-геолога А. Мокренко упродовж семи
років суміщує інженерну роботу на шахтах Кривого Рогу, підприємствах Північного Уралу із заочним
навчанням у Київській консерваторії (кл. доцентів М. Зубарєва, О. Гродзинського).
Закінчивши у 1963 році Київську державну консерваторію ім. П. І. Чайковського А. Мокренко у
тридцятирічному віці розпочинає кар‘єру оперного співака на посаді соліста Оперної студії консерваторії. За творчі досягнення під час роботи в Оперній студії співак одним з перших удостоюється почесного звання «Заслужений артист Української РСР». Набувши значного досвіду і авторитету у 1968
році А. Мокренко стає солістом Державного академічного театру опери і балету ім. Т. Шевченка.
Неабияку славу Анатолію Мокренку як оперному співаку приносить блискуче виконання на
сцені Національної опери провідних баритонових партій у виставах «Запорожець за Дунаєм»
С. Гулака-Артемовського, «Ярослав Мудрий» Ю. Мейтуса, «Князь Ігор» О. Бородіна, «Тарас Бульба»
М. Лисенка, «Севільський цирульник» Дж. Россіні, «Трубадур» Дж. Верді, «Лісова пісня» В. Кирейка
тощо. Анатолій Мокренко тісно поєднує свою творчість з українською піснею. Для його репертуару характерними є твори лірико-патріотичної спрямованості. Особливо пізнаваним на естраді співак стає
після чудового виконання пісні О. Білаша на слова Д. Павличка «Два кольори», яка в кінці 70-х лунала
всюди й досі викликає хвилювання в душах слухачів. За визначні творчі досягнення у 1973 році
А. Мокренко удостоюється почесного звання «Народний артист Української РСР», а через три роки –
«Народний артист СРСР». У 1973 році співак стає лауреатом Державної премії Грузинської РСР
ім. З. Паліашвілі, а у 1976 – лауреатом Державної премії Української РСР ім. Т. Шевченка.
Будучи знаменитим і досвідченим оперним та естрадним співаком, з більш як 20-річним стажем роботи на професійній сцені, Анатолій Мокренко у 1985 році розпочинає за сумісництвом активну
науково-педагогічну діяльність на посаді професора кафедри сольного співу Київської консерваторії.
На долю А. Ю. Мокренка випало доволі складне випробування. У непростий з економічної і
політичної точки зору період становлення української державності Анатолій Юрійович з 1991-го по
1999 рік, очолюючи Національну оперу України на посаді генерального директора і художнього керівника, зумів зберегти творчий склад театру.
В інтерв‘ю кореспондентові газети «Україна молода» Ліні Кушнір за 12 листопада 2010 року
(№ 212), Анатолій Мокренко згадує: «Це були найгірші часи! Особисто в моїй мистецькій долі той
період був найважчим. Мене поставили першим генеральним директором і художнім керівником
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Національної опери в незалежній Україні. Її треба було зберегти. За оті 8 років мого керівництва ми
дуже багато їздили по світу. Бувало, що театр виїжджав за кордон до 12 разів на рік! І тільки це рятувало. Грошей не було, доводилося заробляти. Я перестраждав тоді дуже, але гордий тим, що мені
вдалося зберегти театр» [2]. Підсумовуючи інтерв‘ю кореспондент відзначає: «йому нелегко було
знайти себе в цьому житті, але він радий, що не схибив і таки реалізував свою заповітну мрію — співати» [2]. На запитання кореспондента щодо своїх студентів, Анатолій Юрійович з неабиякою гордістю
відповів: «Я страшенно люблю своїх хлопців. Ця молода енергія, молоді прагнення надихають. З ними
я здоровішаю. Живу тим інтенсивним життям, що й замолоду. Я випустив уже більше 30 учнів, дві третини з яких працюють в українських і закордонних театрах. І це мене окриляє. Зараз шестеро моїх
хлопців співають в опері (а це багато порівняно з іншими педагогами, тільки Женя Мірошниченко такими темпами давала кадри в Національну оперу). Це десять відсотків від усіх солістів театру. Три
баритони, два баси, один драматичний тенор. Мої вихованці радують мене» [2].
В одній з публікацій за 2008 рік в газеті «День» ректор НМАУ, доктор мистецтвознавства, професор В. І. Рожок дав високу оцінку творчості Анатолія Мокренка: «Я гордий, що особисто знайомий з
Анатолієм Юрійовичем Мокренко — непересічна й талановита особистість. Йому вдалося не лише
самому реалізуватися на сцені, а й виховати цілу когорту талановитих учнів, що плідно працюють в
Україні та гідно представляють нашу державу за її межами. <...> він виступав у Київській опері, де
створив цілу галерею прекрасних образів. Мені згадуються вечори дуетів, на яких Анатолій Юрійович
разом із Галиною Туфтіною (на жаль, уже покійною) блискуче виконували українські народні пісні, від
яких у душі все завмирало» [4].
Нині у складі оперної трупи Національної опери України успішно працюють випускники знаменитого педагога А. Ю. Мокренка: заслужені артисти України – баритони Михайло Кірішев та Геннадій
Ващенко, баси Андрій Гонюков та Олександр Мілєв, тенор Сергій Скочеляс. Усі вони продовжують,
перейняті від свого педагога, виконавські традиції оперних та концертних співаків.
Особливий внесок у розвиток оперної школи і зокрема вдосконалення роботи Оперної студії
Академії зробив видатний оперний та естрадний співак, режисер, педагог, громадський діяч, Герой
Соціалістичної Праці (1985р.), Герой України (2005р.), народний артист СРСР (1960р.), народний артист України (1999р.), лауреат Державної премії СРСР (1977р.), лауреат Державної премії УРСР ім.
Т.Шевченка (1973р.), дійсний член (академік) НАМ України (1997р.), професор (1987р.) Дмитро Гнатюк. Накопичивши неоцінений досвід співака і театрального режисера, він присвятив оперному і
естрадному мистецтву, педагогічній діяльності, майже 65 років свого творчого життя.
Після завершення у 1951 році навчання у Київській консерваторії (кл. проф.
І. С. Паторжинського) Дмитро Гнатюк розпочинає кар‘єру оперного співака на посаді соліста (баритон)
Київського театру опери і балету ім. Т. Шевченка. За 28 років роботи на посаді соліста оперного театру Д. М. Гнатюк підготував та виконав близько 30 головних партій з опер М. В. Лисенка, С. С. ГулакаАртемовського, Г. І. Майбороди, П. І. Чайковського, О. П. Бородіна, Дж. Верді, З. П. Паліашвілі,
А. Г. Рубінштейна, Дж. Росіні, Ш. Гуно, В. Я. Шебаліна, В. А. Моцарта, Ж. Бізе, Р. Вагнера та інших.
Одночасно поєднував роботу на оперній сцені з концертною діяльністю. В його репертуарі нараховувалось понад 200 творів національної та світової класики, народні пісні і романси.
Відчувши потребу у знаннях і навичках професії театрального режисера Д. М. Гнатюк проходить (без відриву від виробництва) курс навчання у Київському інституті театрального мистецтва ім.
І. К. Карпенка-Карого та у 1975 році отримує диплом за спеціальністю «Музична режисура». У 1979
році вже знаменитий співак і громадський діяч (депутат Верховної Ради СРСР) Д. М. Гнатюк призначається на посаду директора Київського театру опери і балету ім. Т. Шевченка, а починаючи з 1980
року до завершення трудової діяльності працює на посадах режисера, художнього керівникаголовного режисера (1988-2011) Національної опери України.
У 1983 році Дмитро Гнатюк долучається до педагогічної діяльності у Київській консерваторії.
Протягом семи років (до 1990 р.) очолює кафедру оперної підготовки, у 1985 році обирається на посаду доцента, а у 1987 – на посаду професора.
Як режисер Київської опери Д. М. Гнатюк здійснив постановку 14 опер, серед яких: «Князь
Игорь» А. П. Бородіна (1975), «Запорожець за Дунаєм» С. С. Гулака-Артемовского (1978), «Тоска» Дж. Пучіні (1980), «Севільський цирюльник» Дж. Росіні (1981), «Наталка Полтавка» М. В. Лисенка
(1989), «Золотий обруч» Б. М. Лятошинського (1990), «Мазепа» П. І. Чайковського (1991), «Тарас
Бульба» М. В. Лисенка (1992), «Травіата» Дж. Верді (1994), «Піковая дама» П. І. Чайковського (1996),
«Аїда» Дж. Верді (1998), «Війна і мир» С. С. Прокоф‘єва (2003) тощо.
Як викладач-режисер і новатор Д. М. Гнатюк зробив важливий внесок у розвиток оперної школи. Він започатковує традицію осучаснення (прочитання у новій редакції) оперних творів. Як досвідчений співак і режисер по новому формує партитуру постановки, ставлячи за мету підвищення акторами
якості розкриття (через виконавську майстерність) образу головних героїв. Творчою лабораторією
апробації його новацій стає сцена Оперної студії.
За час роботи в Академії Д. М. Гнатюк здійснив на сцені Оперної студії за участю студентів і
викладачів експериментальні постановки (нове прочитання) таких опер як: «Фауст» Ш. Гуно (1984),
«Севільський цирюльник» Дж. Росіні (1988), «Майська ніч» М. А. Римського-Корсакова (1988), «Сол-
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датський портрет» В. Д. Кирейка (1989), «Травіата» Дж. Верді, «Запорожець за Дунаєм» С. ГулакаАртемовського, «Наталка-Полтавка» М. Лисенка, чим неабияк збагатив традиції оперної школи.
Яскраву сторінку в історію розвитку українського оперного мистецтва своєю творчістю і педагогічною діяльністю вписала легендарна оперна співачка та педагог Євгенія Мірошниченко.
Чудову вокальну підготовку Євгенія Семенівна отримала в Київській консерваторії (кл. проф.
М. Е. Донець-Тессейр), яку закінчила у 1957 році. У свого педагога набула високопрофесійних знань і
навичок, що сформовані на традиціях європейської вокальної школи. Адже Марія Донець-Тессейр
свого часу навчалась вокалу у Віденській та Міланській консерваторіях. Після завершення навчання у
консерваторії Євгенія Мірошниченко розпочинає свою вокальну кар‘єру на посаді солістки (лірикоколоратурне сопрано) Київського театру опери та балету дебютом партії Віолетти з опери «Травіата»
Дж. Верді. Після успішної появи співачки на професійній сцені критики одразу ж відзначили сходження
нової оперної зірки [7]. Варто зауважити, що Є. Мірошниченко володіла унікальним за тембром і діапазоном голосом, успадкованим від своєї матері Сусанни Мірошниченко, яка в театрі графа Гендрикова
виконувала партію Наталки з опери «Наталка Полтавка» М. Лисенка.
За неповторне поєднання вокальної майстерності і драматичного таланту (могутнє форте,
прозоре піаніссімо та блискуче філірування звуку підпорядковані розкриттю вокально-сценічного образу) Євгенію Мірошниченко називали «співачкою, на яку потрібно дивитися» [7].
Яскравий талант і плідна творча діяльність доволі швидко приносять молодій співачці популярність і славу. За значні творчі досягнення та активну концертну діяльність Є. Мірошниченко у 1958
році удостоюється почесного звання «Народна артистка УРСР», а у 1965 році стає народною артисткою СРСР. Через чотири роки успішної роботи на сцені Київської опери (1961 р.) Євгенія Мірошниченко отримує можливість пройти стажування в Міланському театрі «Ла Скала» у відомої співачки і педагога Ельвіри дель Ідальго.
Після повернення зі стажування до рідного театру Євгенія Мірошниченко цілеспрямовано
працює над партією Лючії з опери «Лючія ді Ламмермур» Гаетано Доніцетті. Натхнення для підготовки
такого складного образу стажистка отримала спостерігаючи за репетицією видатної австралійської
співачки Джоан Сазерленд партії Лючії. Той епізод зі свого стажування Є. Мірошниченко високо оцінила, відзначивши талант Дж. Сазерленд: «Вважаю її спів вершиною мистецтва …» [5].
Протягом 37 років плідної роботи на головній оперній сцені України Євгенія Мірошниченко
напрацювала потужний репертуар, до якого увійшли партії: Лючії з опери «Лючія ді Ламмермур»
Г. Доніцетті, Цариці Ночі з опери «Чарівна флейта» В. Моцарта, Манон з опери «Манон» Ж. Массне,
Джільди з опери «Ріголетто» Дж. Верді, Марфи з опери «Царева наречена» і Шемаханської цариці з
опери «Золотий півник» М. Римського-Корсакова, Розіни з опери «Севільський цирульник» Дж. Россіні,
Йолан з опери «Милана» Г. Майбороди, Венери з опери «Енеїда» М. Лисенка, Вони з опери
«Ніжність» В. Губаренка, Стасі з опери «Перша весна» Г. Жуковського, Віолетти з опери «Травіата»
Дж. Верді, Лейли з опери «Шукачі перлів» Ж. Бізе, Мюзетти з опери «Богема» Дж. Пуччіні.
Близькою по духу для знаменитої оперної співачки була традиція виконання українських
народних пісень («Ти до мене не ходи», «На вулиці скрипка грає», «Стоїть гора високая», «Ой піду я
межи гори», «Чотири воли пасу я»), а також пісень українських композиторів «Дніпровський вальс»
І. Шамо, «Журавка» О. Білаша, «Соловейко» М. Кропивницького, «Солов‘їний романс» А. КосАнатольського, «Якби мені черевички» М. Скорика тощо. Неперевершено звучали у виконанні Євгенії
Мірошниченко романс «Соловей» О. Аляб‘єва, вальс «Казки Віденського лісу» Й. Штрауса, а на
оперній сцені – партії Віолетти («Травіата» Дж. Верді), Лючії ді Ламмермур (однойменна опера
Г.Доніцетті).
В одному з інтерв‘ю для журналу «Музика» Євгенія Семенівна відзначала: «Своє народження
як співачки пов‘язую насамперед із «Травіатою» – цим шедевром Джузеппе Верді. Саме в ній відбулося моє артистичне становлення. А трагічна й чарівна Віолетта – моя незрадлива й щира любов» [6].
Своєю творчістю Є. Мірошниченко досягла всесвітньої слави, адже з великим успіхом представляла Україну на гастролях по великих містах не лише колишнього СРСР, а також США, Канади,
Франції, Чехії, Японії, Румунії, Польщі, Болгарії, Німеччини тощо.
Для творчості Євгенії Семенівни характерним було те, що вона створила власний виконавський стиль, який поєднав традиції українського і західного виконавства. Її мистецтво вирізнялося феноменальною віртуозністю, авторським талантом, блискучою інтерпретацією найскладніших оперних
партій. Один із партнерів по оперній сцені, Анатолій Мокренко у публікації в пресі так характеризував
творчість Є. Мірошниченко: «Душевне багатство і душевна щедрість. Ось, що робить актора потрібним людям!.. «Травіата» і «Лючія ді Ламмермур» – дві опери, в яких Євгенія Мірошниченко сягнула, на
мій погляд, найвищих вершин майстерності й власного поетичного піднесення. І я мав щастя бути її
партнером в обох виставах» [3]. За визначні творчі досягнення у 1972 році Є. Мірошниченко удостоюється Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка.
Видатний український оперний співак Іван Козловський оцінюючи талант Євгенії Мірошниченко
свого часу говорив: «Наша Женя не тільки співачка від Бога, а ще й справжня актриса від Бога. Таке
поєднання зустрічається дуже рідко. Воно було, мабуть, тільки у легендарної Марії Каллас» [5].
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Досягши визначних творчих результатів у сфері професійного вокального мистецтва
Є. Мірошниченко у 1980 році розпочинає за сумісництвом викладати клас вокалу у Київській консерваторії, а через рік (1981) отримує Державну премію СРСР. За результатами одинадцяти років педагогічної діяльності Євгенії Семенівні присвоєно (1991 р.) вчене звання професора.
У травні 1994 році Є. Мірошниченко завершила кар‘єру оперної співачки, виконавши востаннє
на сцені рідного театру партію улюбленої героїні (Віолетти з опери «Травіата» Дж. Верді), з якою дебютувала на самому початку творчого шляху. Як високопрофесійна і досвідчена оперна співачка та
професор зосереджується на підготовці молодих оперних співаків.
Майже тридцять років життя Євгенія Семенівна присвятила педагогічній діяльності в Національній музичній академії імені П. І. Чайковського. Продовжуючи традиції свого педагога М. ДонецьТессейр та корифеїв національного оперно-вокального виконавства вона фактично створила власну
школу виховання молодих співаків. За роки педагогічної діяльності виховала велику плеяду талановитих вокалістів (оперних та камерних співаків). Для Національної опери України Євгенія Семенівна
підготувала близько півтора десятка співаків, вісім з яких станом на 2018 рік входять до складу оперної трупи. Це, зокрема: народна артистка України, лауреат Національної премії України імені Тараса
Шевченка Ольга Нагорна; заслужені артисти України – Катерина Стращенко, Сусанна Чахоян, Сергій
Пащук, Сергій Коврін, Тетяна Ганіна; солісти – Оксана Терещенко та Дмитро Іванченко.
Чимало випускників Євгенії Семенівни представляє Київську вокальну школу в інших країнах
світу, зокрема: Валентина Пасічник і Світлана Калениченко (Польща); Олена Бєлкіна (Німеччина); Оксана Верба (Японія); Олена Савченко та Руслана Кулиняк (Франція); Михайло Дідик і Світлана
Мерліченко (США) тощо.
Про те, що Євгенія Семенівна видатний педагог писала одна із дослідників її творчості Тетяна
Швачко. У статті «Євгенія Мірошниченко – співачка й актриса від Бога» вона зазначала: «Для викладацької роботи замало власного виконавського досвіду й технічної майстерності – потрібні особливі
здібності та справжнє покликання. Ці риси були притаманні Євгенії Семенівні, що органічно поєднала
традиції українського й італійського виконавства» [5].
Досить влучно охарактеризувала постать видатної співачки і педагога проректор НМАУ ім.
П. І. Чайковського Олена Берегова: «Євгенія Мірошниченко – неперевершена і непересічна постать в
українській культурі, яка уславила Україну в близьких і далеких світах. Такі особистості народжуються
раз у сто років. Всі, хто спілкувався з цією людиною, хто чув її спів, ніколи не забудуть цієї яскравої
творчої зірки, її енергії, натхнення. Це була Людина-Свято, особа широкої душі. Євгенія Мірошниченко
не лише опікувалася студентами, а й турбувалася про їхню подальшу долю» [7].
За видатні заслуги перед Україною у справі розвитку професійного вокального мистецтва,
підготовки для України високопрофесійних оперних кадрів, популяризації на міжнародному рівні
української культури і зокрема виконавської вокальної школи, у 2006 році Євгенія Семенівна удостоюється найвищої державної нагороди «Герой України».
Історія функціонування кафедри сольного співу свідчить про традицію залучати до викладацької роботи, як правило, найбільш талановитих та досвідчених співаків-акторів, які у своєму творчому
спадку мають не менше 25-30 років роботи на професійній оперній сцені, набули виконавського досвіду (через навчання, стажування або гастролі в Італії, Франції, Німеччині тощо), здобули визнання
на рівні держави та за її межами і є беззаперечними носіями школи своїх педагогів. Такий висновок
стосується як засновників кафедри, так і наступних поколінь викладачів.
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РЕЦЕНЗІЯ
на книгу Литвина Сергія «Симон Петлюра у боротьбі за самостійну Україну»
Культура, як відомо, є сукупністю традиційних матеріальних і духовних цінностей, створених
людством протягом її історії; історично набутим набором правил у середині соціуму, а тому включає
культурну пам‘ять, навіть культуру дискусій. Про це ще раз думається, коли знайомишся з новою книгою відомого дослідника історії та культури України, її війська Сергія Литвина про державнополітичний чин одного з провідників Української революції 1917–1921 рр. Симона Петлюри. Актуальність книги підсилює сучасна суспільно-політична ситуація в Україні, коли відзначається 100-річчя Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки в умовах російської
окупації частини українських земель. Сподіваємося, що й вшанування військово-політичного союзу між
Україною та Польщею (т. зв. Варшавського договору, договору Пілсудського – Петлюри) в 2020 р. допоможе рельєфніше розкрити геополітику тієї революційної доби, роль російського і польського чинників в новітньому українському державотворенні, місце у цьому драматичному процесі вже згаданого
голови Директорії УНР. І тут без наукових експертиз, документальних аргументів С. Литвина, зрозуміло, важко обійтися. Тим більше, що автор книги гостро дискутує як з іноземними, так і з вітчизняними авторами – Валерієм Солдатенком, Дмитром Табачником, Романом Зінкевичем, Іваном Курасом, Володимиром Сідаком, Федором Турченком, Юрієм Павленком, Іваном Хмілем, Юрієм
Храмовим, діаспорними дослідниками – Романом Млиновецьким, Матвієм Стахівим та ін.
У розділі ―Молоді роки. Журналістська робота‖ київський історик рекомендує подавати дати
народження С. Петлюри не лише за старим (10 травня 1879 р.), але й новим (23 травня) стилем, а
відзначати – однозначно за новим літочисленням, у день св. Симона. Автор чітко подає і дату смерті –
25 травня 1926 р. Наводить також маловідомий жандармський документ з Центрального державного
архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), в якому, крім батьків (Василя і
Ольги Петлюр) згадано семеро дітей, братів Симона – Федора, Івана, Олександра, сестру Магдалину
(була заміжня за Іваном Скрипником), Марину і Феодосію (с. 52). Великий вплив на формування світогляду юнака мали таємні українські громади Полтави, вступ до Революційної української партії, виступ
у Полтаві 19 лютого 1900 р. Миколи Міхновського (закликав до боротьби проти гнобителів-чужинців,
насамперед Москви), знайомство 1901 р. з композитором і громадським діячем Миколою Лисенком,
якого С. Петлюра без дозволу керівництва запросив до семінарії, де було виконано підцензурну кантату ―Б‘ють пороги‖. Після виключення із семінарії юнак декілька разів відвідує Львів (1902, 1904,
1906), де співпрацює з ―Літературно-науковим вісником‖, що редагував Михайло Грушевський; друкує
там перші статті про становище освіти на Полтавщині, загалом Росії; встановлює контакти з Іваном
Франком, Михайлом Грушевським, Володимиром Гнатюком, Миколою Ганкевичем.
За завданням Української соціал-демократичної робітничої партії молодий політик певний час
редагує партійний місячник ―Вільна Україна‖ (Петербург), працює секретарем щотижневої газети ―Рада‖, де неодноразово друкувалися талановиті майстри пера Борис Грінченко, Сергій Єфремов, Федір
Матушевський, Олена Пчілка, В‘ячеслав Липинський. Веде театральний відділ наукового і літературно-публіцистичного журналу ―Україна‖ (1907), де публікує статті, присвячені акторській діяльності Марії
Заньковецької. Перед Першою світовою війною переїхав до Москви, де одружився із студенткою Мос© Литвин М. Р., 2019
© Хахула Л. І., 2019
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ковського університету, землячкою із Полтави Ольгою Більською; редагує популярний часопис ―Украинская жизнь‖, виступає на Шевченківському вечорі, пише літературно-критичні нариси про діячів
української культури.
У розділі ―Симон Петлюра та українські армії‖ відтворено початковий період Української революції, показано участь С. Петлюри у роботі перших український військових з‘їздів 1917 р., де він
підтримав самостійницьке крило українського визвольного руху, а також на посту голови Генерального
секретарства з військових справ. Автор доводить, що восени 1917 р. С. Петлюра, усвідомлюючи певні
недоліки українських військових частин та переваги національних, домагався переходу до національно-територіального принципу комплектування та формування українських військових частин (с. 93).
Матеріали розділу ―Творення українського війська‖ ще раз підтверджують, що С. Петлюра
усвідомлював значення армії не лише як фактора воєнних дій, але і як важливого чинника в політичному процесі, в ході складних взаємин з російським суспільством загалом, вороже налаштованим щодо українського руху (с. 110). С. Литвин вважає, що завдяки заходам С. Петлюри восени 1917 р.
українська армія постала як реальна військова сила. 7 листопада цього ж року він видав також наказ
про створення Українського фронту, залучив до служби чимало талановитих воєначальників-патріотів
України – Марка Безручка, Сергія Дельвіга, Сергія Дядюшу, Михайла Омеляновича-Павленка, Олександра Осецького, Олександра Удовиченка, Віктора Змієнка (с. 130).
Насиченим інформацією є розділ ―Участь у першій українсько-більшовицькій війні‖, в якому показано причини конфлікту С. Петлюри з керівництвом Генерального Секретаріату, що привели до його
відставки 18 грудня 1917 р. та зашкодила будівництву національної армії. У цей час, зауважує автор,
С. Петлюра формує у Києві (а не на Лівобережжі, як пишуть деякі дослідники) Гайдамацький кіш
Слобідської України. С. Литвин спростовує поширену в російській еміграційній літературі версію нібито
кошти на його формування дали французи, навіть масони (с. 145–147).
У рецензованій книзі наводяться факти, які засвідчують, що війська С. Петлюри фактично
вирішили долю боїв за столицю і відіграли головну роль у ліквідації більшовицького повстання у Києві,
епіцентром якого був завод ―Арсенал‖. У цьому ж розділі спростовується твердження (зокрема Сергія Грабовського) про нібито германофільські настрої С. Петлюри, його германофільську політику
(с. 167), а також страшні пограбування України союзними німцями, хоча їм віддано 8% від обсягів зобов‘язань за Берестейською угодою (с. 172).
В розділі ―В опозиції до Гетьманату Павла Скоропадського‖ стверджено: гетьманський переворот 1918 р. за всіма ознаками підпадає під визначення державного перевороту, який докорінно змінив
форму державного ладу. Ядром розбрату між тогочасними політиками ставало, на думку С. Литвина,
нерозуміння П. Скоропадським української національної ідеї, яку відстоював С. Петлюра, а також
українського національно-визвольного руху загалом. П. Скоропадський вважав, що Україна може
існувати лише будучи членом федеративної великоросійської держави, натомість С. Петлюра
послідовно відстоював державний суверенітет України (с. 185). Розвінчано міф про те, що
П. Скоропадський був будівничим Українського флоту. Автор книги також критикує думку сучасного
дослідника Дмитра Яневського про те, що Директорія УНР, яка прийшла до влади після Гетьманату,
була нелегітимною, зрештою, як і Трудовий конгрес народів України, який надав Директорії повноваження вищої влади (с. 190). Водночас С. Литвин зауважує, що лідером антигетьманського повстання
був не С. Петлюра, який перебував в ув‘язненні, а Володимир Винниченко і Микита Шаповал. І все ж
повалення Гетьманату, до якого таки долучився С. Петлюра, відновило демократичну традицію, що
стало продовженням боротьби за українську республіканську державність (с. 212).
Особливо насиченими інформацією є, на нашу думку, центральні розділи книги ―На посту голови Директорії Української Народної Республіки‖ і ―На чолі збройної боротьби 1919 року‖, в яких показано участь С. Петлюри у підготовці та роботі Трудового конгресу, що затвердив Універсал про Злуку УНР і ЗУНР, а також протидії черговій більшовицькій агресії на українські землі. При цьому автор
книги акцентує на зовнішньополітичних і внутрішньополітичних проблемах держави, насамперед ―відсутності єдності в українських політичних колах та у проводі новопосталої держави‖ (с. 227). Відкидає
С. Литвин і закиди щодо диктаторства С. Петлюри, його нібито однооосібному управлінні армією
(с. 245).
Чимало уваги також приділено не лише військово-політичній співпраці галицького і
наддніпрянського проводів (с. 322–323), але й їх тактичними розходженнями у зовнішньополітичних
питаннях, насамперед у виборі союзників. При цьому С. Литвин критикує зовнішню політику США, які
не бажали розпаду російської держави, а тому не визнавали незалежність України (с. 291). Автор книги також викриває підступну політику Антона Денікіна, якому таки вдалося ―відколоти УГА від армії
Петлюри‖ (с. 295). С. Литвин вважає, що ця подія мала значення набагато більше ніж суто військове,
вона завдала тяжкого удару ідеалам української соборності (с. 321).
Особливо цікавим є документальний матеріал розділу ―Варшавський договір. Похід на Київ
1920 року‖. С. Литвин стверджує, що намагання уряду УНР та особисто С. Петлюри впродовж 1919 р.
домогтися визнання Антантою незалежності України залишилися неуспішними, тому Директорія
прагнула налагодити конструктивні відносини з усіма державами, які не виступали проти державності
УНР. Особливі надії покладалися на Румунію та Польщу, а через Варшаву на порозуміння з Антантою.
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С. Литвин розкрив також передумови та значення укладення українсько-польської політичної конвенції
від 21 квітня 1921 р. між УНР і Польщею, що ввійшла в історію як Варшавський договір і визнавала
право України на незалежне державне існування, гарантувавши українцям певні культурні права,
визначала новий кордон між УНР і Польщею (с. 345). Автор не вважає, що цей документ готувався у
глибокій таємниці й відзначає, що його укладення підтримали окремі галицькі політики – Степан Баран, Микола Ганкевич, Володимир Темницький, навіть Андрей Шептицький, який вважав, що продовжити протистояння Москві можливе лише через заключення Варшавського договору (с. 364). Автор
книги підкреслює, що статус Галичини у цьому договорі взагалі не розглянуто, а її долю на користь
Польщі вирішила Рада послів великих держав 14 березня 1923 р.
З хвилюванням читаються також сюжети про скромний побут С. Петлюри, його родину – дружину Ольгу, яка після хвороби на тиф оглухла (померла у Парижі 1959 р.); дочку Лесю, яка професійно цікавилася культурою і мистецтвом України і Франції (померла 1941 р.). Зауважено, що матір,
двох сестер і небожів – Андрія, Валеріана і Сельвестра Скрипників 1937 р. репресовано в Україні.
Автор також відтворює складний шлях С. Петлюри в еміграцію, який пролягав через Польщу,
Відень, Будапешт, Цюріх, Берн (гостював у Леся Курбаса), наводить адреси і подає світлини його
французьких помешкань. Аналізує працю С. Петлюри в паризькому журналі ―Тризуб‖ (друкувалися
відомі українські діячі культури і науки Василь Біднов, Василь Сімович, Олександр Лотоцький та ін.);
пише про його нереалізовану ідею – створення загально-еміграційного координаційного центру –
Українського громадського центру, який мав би репрезентувати українську справу, українську державу
перед світовим співтовариством.
Розлогим є розділ ―Убивство Симона Петлюри. Петлюра і єврейське питання‖, де автор
об‘єктивно реконструює дискусійну в українській та зарубіжній історіографії проблему. С. Литвин
слушно підкреслює, що С. Петлюра не був погромником і антисемітом, а швидше євреєфілом (с. 525).
У книзі зауважено, що в уряді УНР сім євреїв очолювали різні міністерства, сотні працювали у нижчих
ланках державного апарату. В УНР навіть існувало Міністерство єврейських справ, чого не було в інших країнах. С. Петлюра організовував допомогу єврейським біженцям, єврейському книговидавцю
Якову Оренштайну, підтримував ідею відродження Єврейської держави у Палестині.
Важко не погодитися із тими пропозиціями, які висуває автор до влади та науковців у ―Післямові‖. С. Литвин ініціює створення окремого архівного відділу, наприклад у структурі ЦДАВО України,
який мав би концентрувати джерельну базу з петлюрознавства. Аналогічну структуру можна було би
створити у Національній парламентській бібліотеці України. Автор пропонує упорядкувати також нове
документальне видання про С. Петлюру та його добу, спорудити пам‘ятники у Києві, Полтаві, Кам‘янціПодільському. Важливо і те, що у книзі публікуються маловідомі світлини, подано хронологію життєдіяльності С. Петлюри, упорядковано іменний та географічний покажчики, список використаних
джерел (1730 позицій).
Особливо цінними і повчальними для сучасників є висновки С. Петлюри, які написані в еміграції й подано у рецензованій книзі: ―… Логіка розвитку національного руху на Україні веде до повторення військових подій 1918–1920 років. Ми хотіли б, щоб неминучість їх була засвоєна широкими кругами громадянства … Між царською Росією і сучасною комуністичною для нас немає різниці, бо обидві
вони являють собою тільки різні форми московської деспотії та імперіалізму. Ідеал державності
української не може бути втиснутий у вузькі межі федерації, конфедерації, тим більше автономії ні з
Росією, ні з ким би то не було‖ (с. 475). І з цим важко не погодитись.
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першій сторінці також зазначає дату подання статті до друку.
4. Стаття, у якій виявлено запозичення з матеріалів інших авторів без посилання на джерело,
не повертається на доопрацювання та не публікується, а її автор може подати до редколегії інший матеріал.
У разі повторного виявлення запозичень, редакція залишає за собою право не брати у подальшому до друку матеріали даного автора.
5. Правила цитування:
- всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела;
- посилання на підручники є небажаним;
- посилання на власні публікації допускається лише в разі нагальної потреби;
- вторинне цитування не дозволяється;
- якщо в огляді літератури або далі по тексту йде посилання на прізвище вченого – його публікація має бути в загальному списку літератури після статті.
6. За наявності трьох і більше граматичних помилок на сторінці, текст до публікації не приймається.
7. Редколегія організовує внутрішнє (обов‘язкове) та зовнішнє (за необхідності) рецензування
статей. Редакція інформує автора про результат розгляду, надсилаючи йому електронною поштою
висновок.
Якщо автор не згоден із зауваженнями рецензента, він має обґрунтувати це письмово. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю, якщо автор безпідставно залишає без уваги побажання рецензента.
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Структура статті
1. Індекс УДК.
2. Відомості про автора українською, російською та англійською мовами, що містять такі
дані (без скорочень та абревіатур): прізвище, ім‘я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада
із зазначенням структурного підрозділу та назви установи за основним місцем роботи автора. Наприклад: Єсипенко Роман Миколайович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри суспільних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.
3. Контактна інформація: номер телефону, електронна пошта.
4. Назва статті українською, російською та англійською мовами.
5. Анотації та ключові слова наводяться трьома мовами (українською, російською, англійською)
а) анотація українською мовою містить "характеристику основної теми, проблеми, мети статті
та її результати". Середній обсяг анотації – не більше 300 слів (не більше 2300 друкованих знаків з
пробілами).
б) анотація російською мовою та англійською мовою є перекладом україномовного варіанту,
не більше 300 слів (не більше 2300 друкованих знаків з пробілами).
в) анотація наводиться одним абзацом, з вирівнюванням по ширині; анотація надається згідно з вимогами наукометричних баз як структурований реферат, і повинна містити такі виділені елементи: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки.
"Після кожної анотації наводять ключові слова відповідною мовою. Ключовим словом називається слово або стійке словосполучення із тексту анотації, яке з точки зору інформаційного пошуку
несе смислове навантаження. Сукупність ключових слів (загальною кількістю не меншою трьох і не
більшою десяти) повинна відбивати поза контекстом основний зміст наукової праці.
Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок, через кому" (Пономаренко Л. А.
Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради. – K.,
2010).
Наприклад:
Антропологічна компонента природи держави
В.В.Хміль, Т.В. Хміль
Мета роботи. Дослідження пов'язане з пошуком нових засобів та методів обґрунтування етичних моральних норм як основи для громадянського втручання в життя держави. Криза певних соціальних
теорій та моделей розвитку суспільств не завжди враховує місце та роль держави в соціальних, політичних та духовних перетворень. Методологія дослідження полягає в застосуванні компаративного,
історико-логічного методів. Зазначений методологічний підхід дозволяє розкрити та піддати аналізу
певні моделі стосовно антропологічної компоненти в соціальних відносинах, що надаються певними
типами державних утворень з метою знайти динамічний погляд на майбутнє людини, нові виміри її
самореалізації. Наукова новизна роботи полягає в розширення уявлень про еволюцію свободи людини в різних історичних типах держав. Порівняльний аналіз розвитку держав та місця в них свободи
людини надає можливість глибше усвідомити антропологічну детермінанту, яка поступово підпорядковує та бере під свій контроль державні інституції, що необхідні для гуманізації зовнішніх умов буття
людини, а також виявити напрямки розбудови держави та простір для самодіяльності людини як "від
чого" так і "для чого" необхідна свобода особистості. Висновки. Осмислення розвитку парадигмальних
систем, що засновані на моральній складовій держави дає нову точку відліку для реформаторської
діяльності, в напрямку зближення держави з загальнолюдськими цінностями. Держава, розбудовуючи
себе на моральних загальнолюдських принципах просувається до свого самознищення, як силового
поля влади.
Ключові слова: парадигма антропологічності, держава, громадянське суспільство, етика, мораль,
постлібералізм.
6. Вимоги до основного тексту:
– "постановка проблеми у загальному вигляді та її зв‘язок із важливими науковими 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, котрим присвячується означена стаття;
– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
– висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку" (Витяг з
Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1).
7. Структурні елементи статті необхідно виділити з абзацу напівжирним шрифтом, а саме так:
Актуальність теми дослідження. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мета дослідження.
Виклад основного матеріалу. Наукова новизна. Висновки.
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Наведені будь-які статистичні дані мають бути підкріплені посиланням на джерела.
8. Список використаних джерел оформлюється згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та
ДСТУ 3582-97. Джерела наводяться мовою оригіналу в алфавітному порядку.
В списку має бути не менше 7-8 посилань на джерела, бажана наявність іноземних джерел;
рекомендовано посилання на іноземні журнали з високим індексом впливовості або базову монографію в даній галузі.
Прийняті скорочення назв міст публікації: Київ – К., Дніпропетровськ – Д., Харків – Х., Одеса –
О., Донецьк – Дн., Москва – М., Санкт-Петербург – СПб., Ленінград – Л., Мінськ – Мн.
9. References (література латиницею) наводиться повністю окремим блоком, повторюючи список літератури, наданий національною мовою, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи немає. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються у списку, наведеному у латиниці.
Список References оформлюється згідно стандарту APA (American Psychological Association
(APA) Style). Рекомендовано користуватись системами автоматичної транслітерації:
- для транслітерації українського тексту латиницею слід застосовувати Постанову Кабінету
Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 (http://translit.kh.ua/#passport);
- для транслітерації російського тексту латиницею – систему Держдепартаменту США
(http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html).
Оформити цитування відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового автоматичного
формування посилань:
- Citation Machine (http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book)
- http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual
Зразок детального оформлення транслітерованого латиницею списку використаних джерел
див. на сайті академії:
http://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5
%D0%BD%D0%BD%D1%8F_References.pdf
Технічне оформлення
1. Обсяг – до 13 сторінок (20000 друкованих знаків з пробілами).
2. Текстовий процесор Microsoft Word.
3. Шрифт Times New Roman (Times New Roman Cyrillic), 14 кегль.
4. Поля: не менше 2 см.
5. Полуторний міжрядковий інтервал.
6. Посилання: [8, 25], де 8 – порядковий номер джерела у списку, 25 – номер сторінки. Посилання на кілька джерел: [8, 25; 4, 67].
7. Лапки: "...".
8. Ілюстрації подаються за крайньою необхідністю.
9. Примітки оформлюються як виноски. Засоби Microsoft Word не використовуються. Знак виноски виконують надрядковою арабською цифрою безпосередньо після того слова, числа, символу,
речення, до якого дають пояснення. Примітки розміщуються після основного тексту перед списком
використаних джерел.
Приклад: У тексті:
1
Мета статті – простежити взаємозв‘язок між філософською категорією Ніщо та концепцією…
Після основного тексту перед списком використаних джерел:
Примітки:
1
Написання Ніщо з великої літери використовується у тих випадках, коли мається на увазі відповідна філософська категорія, при акцентуванні її значущості та за бажанням самого автора. У наведених цитатах написання подано з урахуванням авторського правопису.
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