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ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ В СИНЕРГЕТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ 

 
У сучасних умовах поява нових парадигм пізнання цілком закономірна, тому най-

більш інтегральною з них стає синергетика. Синергетика як науковий напрям досить плюра-
лістична і містить багато теорій, концепцій, визначень і понять, які відносяться до різних 
галузей знань. Найбільш фундаментальні дослідження у цій галузі пов’язані з іменами 
В.Вернадського, І.Пригожина, Г.Хакена, М.Моісеєва, С.Курдюмова та ін. У працях цих вче-
них синергетика подає образ світу як сукупність нелінійних процесів [14, 90–91]. 

Важливе історико-філософське значення мають такі методологічні висновки синерге-
тики, як: неможливість традиційними детерміністськими методами описувати еволюцію 
складноорганізованих систем; розвиток цих систем виявляє можливість альтернативних 
шляхів з метою свободу вибору та відповідальність людства тощо [14, 91–92]. Як стверджує 
І.Пригожин, в результаті розвитку ідей синергетики відбувається зближення Універсаму як 
зовнішнього і Універсаму як внутрішнього світу людини. У світі, заснованому “на нестабільності 
та творенні”, людство знову опиняється в самому центрі законів світобудови. 

Комплекс синергетичних категорій моделей самоорганізації в науках про людину та 
суспільство допомагає по-новому осмислити традиційні проблеми антропології, історії, куль-
турології, соціальної та історичної психології, етики, розкриваючи при цьому малодосліджені 
причини взаємозв’язків. Трактування теорії та історії культури як комплексного антиентро-
пійного механізму акцентує увагу на первісній суперечливості соціоприродних та внутрішньо 
соціальних відношень, а також на феномені культури як етнонаціонального чинника. 

Як випливає з самого визначення поняття “культура”, вести мову про початок культурно-
історичної ери можна лише з того моменту, коли з’являються ознаки “редуплікації” світу на 
природний та “олюднений”, а діяльність розшаровується на “матеріальну” та “духовну”. 
Остання, зрозуміло, передбачає не лише об’єктивне, “безпристрасне” відтворення світу в 
знанні, досвіді тощо, але й “створення” його в свідомій уяві суб’єкта. Адже, з одного боку, 
світ розкриває людині свої властивості мірою того, як мислено побудовані світоглядні конструкти 
“вписуються” в практично дану архітектоніку об’єктивного буття; відповідно перед тим, як 
“прилаштовувати” їх до реальності, вони мають бути раціонально створеними на основі фра-
гментарних емпіричних знань, котрі самі по собі не володіють достатньою мірою загальності. 
З іншого боку, світ у своїй об’єктивно-природній даності далеко не в усіх відношеннях задо-
вольняє людину, тому людство змушене не лише ідеально відтворювати наявне буття та ду-
ховно творити “уявні світи”, але й активно перетворювати “недосконалу”, з його точки зору, 
реальність на більш “прийнятний” для нього “світ людини”. 

Отже, культура з самого початку її становлення є невіддільною від світогляду – квін-
тесенції культурного буття. Відповідним чином, історично зумовлені особливості відношення 
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“людина – світ” (тобто базового світоглядного відношення) є досить рельєфними показника-
ми специфіки історичних типів культури та переконливими аргументами, на підставі яких 
можна отримати раціональні пояснення зазначеної специфіки. 

Дійсно, культура мислення та культура буття перебувають у тісній взаємозалежності. 
Процес виділення людини з природного, суто натурального буття був достатньо складним і 
багатоступінчастим, щоб не давати змоги мислячому духові ще протягом багатьох тисяч років 
чітко диференціювати об’єктивне та суб’єктивне, бажане та реальне, одиничне та загальне, 
індивідуальне та суспільне тощо. Таке примітивне, позбавлене саморефлексії мислення 
(оскільки суб’єкт останнього ще не відзначався, у повному розумінні слова, самосвідомістю 
в контексті осягнення своєї принципової нетотожності навколишньому світові речей) реалізує 
себе та досить однозначно простежується в історично першій – міфологічній формі світогля-
ду та культури взагалі. За характеристикою Г.Гегеля, міф є виявленням “безсилля думки, ко-
тра ще не вміє утвердитись самостійно” [6, 139]. 

“Несамостійність” міфологічної духовної культури спричинювалася, з одного боку, 
наявністю ще досить міцних зв’язків, котрі з’єднували людину з природою (в силу поки що 
відносної слабкості та недорозвиненості матеріально-культурного прошарку між людством 
та природним світом). З іншого боку, відбулася т. зв. “зрощення” індивіда та роду, тотальна 
підпорядкованість індивіда родоплемінним відносинам, нормативним цінностям роду, 
об’єктам його поклоніння тощо. Таким чином, стосовно первісних форм суспільного буття та 
міфологічної свідомості можливо в певному розумінні стверджувати, що “мислив тут саме 
рід, ставив собі цілі рід, а індивідууму було необов’язково мислити, оскільки рід є стихією 
життя, а стихія життя діє в індивідуумі також стихійно-життєво, тобто інстинктивно, не як 
свідома й розчленована думка” [10, 107]. 

Безумовно, дане положення не слід розуміти як заперечення наявності осмисленого 
відношення до світу та інтелектуальної діяльності у індивіда, що знаходився на розглядува-
ній фазі філогенезу роду Homo sapiens (адже в цьому випадку довелося б визнати відсутність 
даних якостей і у всього роду). Тут йдеться про відсутність чіткого розмежування особистіс-
ного та загального (родинного) змісту в пізнавально-практичній взаємодії з реальним буттям. 
Таке розмежування простежується у свідомості мірою виділення індивіда не лише з природ-
ної стихії, але й із стихії її власного суспільного буття, його утвердження як самостійної “он-
тологічної одиниці”, що й перетворює “знеособленого індивіда” на особистість. Відповідно 
там, де ще не спостерігається явно виявлена дивергенція індивідуального та суспільного бут-
тя, не спостерігається також бар’єрів між особистим та родовим в усвідомленні зовнішньої 
реальності. Саме з цієї причини представлена у міфологічній культурі картина світу будува-
лася виключно за допомогою встановлення тих “родинних зв’язків” між природними стихія-
ми та речами, що превалюють у первіснообщинному бутті і крізь смислоутворюючу призму 
яких первісна людина усвідомлювала увесь навколишній світ. Тобто така “общинна людина” 
навіть “природне життя не може уявити собі інакше, як за допомогою все тих же родинних 
зв’язків, що об’єднують предків з батьками й дітьми та утворюють одну велику родову спі-
льність, ми б сказали тепер – космічну єдність” [13, 8–9]. 

Отже, міфологічна культура, з притаманною їй синкретичною нерозчленованістю 
уявного та реального, особистого та суспільного, природного та людського, ще не виконує 
функцій гармонізації, з одного боку, природи та суспільства (оскільки для цього потрібно 
принаймні осмислити їхню принципову нетотожність та подолати примітивний синкретизм 
об’єктивного та суб’єктивного), а з іншого боку, така культура не може бути чинником врів-
новаження індивідуального та суспільного рівнів світовідношення, оскільки дисбаланс 
останніх ще не конституювався навіть в онтологічному плані і не заявив про себе будь-якими 
дестабілізуючими суперечностями між буттям роду та способом існування його окремих 
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членів. А, отже, проблема подолання антагонізмів індивідуального та суспільного, проблема 
їхнього примирення та гармонізації не постає і в духовно-культурній сфері даної епохи.  

Вищезазначені характеристики “ранніх модусів” культурної організації дозволяють 
віднести їх до т. зв. “дитинства” культури, тобто до тієї фази, протягом якої остання ще тіль-
ки формується як самостійна сфера упорядкування буття, але ще не стала настільки само-
стійною, щоб бути в змозі повноцінно виконувати онтологічно-врівноважувальні функції 
культури “зрілої”. Так само, як дитині доводиться спершу багато чому навчитися у старшого 
покоління, щоб стати у повному розумінні людиною, здатною до самостійного життя в сус-
пільстві, первісній культурі також належало ще вчитися у природи реалізувати себе в світі 
саме природними засобами, а не через антропоморфізовані уявлення про нього. 

Згаданий вище синкретизм об’єктивного та суб’єктивного, реального та уявного про-
стежується насамперед в “імагінативній” компенсації недостатності пізнавально-практичного 
оволодіння дійсним світом, тобто те, чого не можливо безпосередньо відчути при прямому 
контакті з реальністю чи збагнути розумом, вписуючи в контекст примітивних знань, можна 
було цілком вільно “домалювати” в необмеженій поки що ніякою строгою логікою уяві. В 
царині міфологічної духовності не є обов’язковим пошук достатніх об’єктивно-реальних під-
став та несуперечливих засобів здійсненності бажань, якщо вони вже є присутніми в самому 
бажанні. “Це світ можливості неможливого, здійснення нездійсненного, виконання невико-
нуваного, де підстава та наслідок пов’язані лише одним законом – абсолютною свободою 
бажання або творчої волі, котра є в ньому необхідністю” [7, 22]. 

Згадувана нерозчленованість “світу природи” та “світу людини” в первісній міфологічній 
культурі виражається, з одного боку, в натуралізації уявлень про суспільне буття та людські 
відносини, а з іншого, в персоніфікації природи – уособленні сил та стихій останньої, їх 
представленні у вигляді антропоморфних гіпостазованих персонажів (тобто таких, що в кон-
кретно-образній “людській” формі репрезентують загальний зміст певних типів природних 
явищ). При цьому міфологічна картина світу передбачає рядопокладене існування “одиничного” 
та “загального”, оскільки і те, і інше зустрічаються в її межах одне поряд одного в самостій-
ному чуттєво-предметному вигляді. Наприклад, Гефест, як відомо, уособлював у давньогрецькій 
міфології вогняну стихію як таку, котра наділялася тут самостійним існуванням паралельно з 
усіма можливими конкретними проявами цієї сили в окремих ситуаціях. Так само “родючість 
взагалі” розглядалася як цілком конкретний антропоморфний образ Деметри, котра “зу-
стрічається” у вигляді автономного феномена поряд з усім тим, що народжується. Тому 
“уява міфотворця не могла мислити ні свої елементарні поняття, ані свої образи тільки фор-
мально (тобто у абстрагованому вигляді. – прим. авт. – Ю.Б.) як математик. Оскільки уява не 
відокремлює від своїх образів та понять їхні змісти, то в міфі немає термінів” [7, 74]. 

Така наочна образність міркування та фіксації світоглядних уявлень часто спричиню-
вали парадоксально протилежний очікуваному ефект. Здавалося б зазначена конкретно-
образна наочність повинна сприяти максимальній прозорості міфологічної картини світу. 
Однак, “не маючи змоги мислити формально та прагнучи до максимальної реалізації своїх 
пристрасних бажань, міфотворча уява іноді настільки перевантажувала незвичайним змістом 
свої образи і тим самим надавала їм настільки багато чудесного змісту, що ці образи ставали 
неуявлюваними або тільки символічно уявлюваними” [7, 74]. 

Нарешті, первісний синкретизм мислення та буття у міфологічній культурі зумовлює 
формування т. зв. “антилогіки міфу”: “Там, де свобода думки означає не свідоме додержання 
об’єктивно-необхідної закономірності, а володіння буттям настільки ж довільно, як і влас-
ною думкою, як “неорганічною природою своєї суб’єктивності”, там не може бути мови про 
дотримання принципів традиційної логіки. Ця свобода ще не займана поняттям про визначе-
ність, послідовність, несуперечливість та обґрунтованість мислення” [5, 94]. Можна навіть 
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сказати, що міфологічна культура взагалі та відповідна культура мислення зокрема не тільки 
не заперечують абсурду, але й відносяться до нього як до очевидної реальності певних ціл-
ком конкретних образів. Скажімо, “сама безглуздість, тобто найнісенітніша фантазія, в світі 
чудесного втілена в живу істоту, в образ Химери, в дике поєднання окриленого лева, кози та 
змії (дракона). Але ж оскільки абсурд виступає як чудесна істота, чудесний предмет, чудесний 
факт, то абсурдом в світі чудесного була б віра в неприпустимість чи в неможливість існу-
вання абсурдів” [7, 40]. 

Варто зазначити, що, незважаючи на чуттєво-образний та дологічний характер, яким 
відзначалися міфологічні уявлення про світ, вони все ж виконували свою синтезуючу функцію 
по відношенню до первісного знання та практичного досвіду. Через посередництво міфу, ко-
трий задавав загальну картину буття як “єдиного, цілісного, живого тіла космічної общини” [13, 
10–11], людина отримувала змогу мисленої добудови того, що не було даним в безпосеред-
ньому досвіді, а також, здіймаючись в нічим не стримуваній уяві над обмеженістю останнього, 
спробувати побачити невидиме та поєднати розірване. В іншому разі про міф не можна було 
б вести мову як про історично першу (хоча й ірраціональну в своїй основі) форму світогляду. 

Подальший розвиток суспільного буття як засобу організованого протистояння люди-
ни сліпим силам природної стихії проходив у переважній більшості народів по лінії такого 
розширення та удосконалення форм зазначеного протистояння, яке зрештою, як правило, 
стимулювало об’єктивну необхідність створення управлінського апарату й запровадження 
державної влади. При цьому державність приходить на заміну родоплемінному ладові не 
тільки (і, мабуть, не стільки) через потребу в більш централізованій культивації земель, по-
будові складних іригаційних систем тощо, а й через необхідність збереження даної форми 
асоціації громадян у їхньому протистоянні вторгненню іншорідних кочівників на культиво-
вані землі та для більш ефективного утримання в покорі полонених рабів. Тобто новоявлена 
державна спільність була засобом самозбереження людини вже не тільки в природній, але й 
у швидко генерованій соціальній стихії. Дійсно, навіть незалежно від воєнних конфліктів 
між племенами, перехід до державно-цивілізованих форм культури цілком об’єктивно спо-
нукався наступними факторами.  

Зрозуміло, що чим більше розвивається природо-перетворювальна діяльність усуспіль-
неної людини, тим складнішим стає контроль за нею. Адже з удосконаленням натурального 
виробництва утворюються надлишки його продуктів. Це, своєї черги, сприяє набуттю вироб-
ництвом т. зв. “акцентованого” характеру. Йдеться про можливість безпосереднього виробника 
концентрувати свою діяльність на виготовленні саме такого виду продуктів, що є результа-
тами найефективнішого спрямування його праці. Відповідно орієнтація активності виробника 
пов’язана з забезпеченням тої частки надлишків продукції, котра була б достатньою для по-
збавлення необхідності в освоєнні ним багатьох інших видів діяльності, оскільки продукти 
останніх можна отримати внаслідок обміну згаданих надлишків. Тим самим стимулюється 
спеціалізація діяльності та стихійний розподіл праці, що активізують відношення обміну в 
суспільстві. Стихія ж даних відношень, відокремившись згодом від виробництва у самостійну 
сферу, врешті-решт, підпорядковує собі останнє. 

За цих умов єдиним засобом ефективного протистояння тискові новоявленої соціаль-
ної стихії стало збагачення. Воно починає бути найважливішою метою виробництва (при 
цьому його попередня головна мета, як забезпечення та розвиток засобів суто природного, 
біологічного виживання людини – помітно витісняється на другий план), так само, як і вироб-
ництво стає основним засобом збагачення. А завдяки тій обставині, що з розвитком ринку 
торгівлі та обміну річ так би мовити набуває “самостійної сили” (будучи матеріалізатором 
відчуженої від безпосереднього виробника його суспільної сутності), а людина часто “низво-
диться до простої речі” (К.Маркс), яку можна було не менш успішно обміняти чи продати на 
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тому самому ринку, відкривалися широкі можливості використання такого ефективного за-
собу збагачення, як рабська праця. Отже, формується та утверджується сам інститут рабства, 
стабілізація якого немислима без розвитку державності. 

Зазначені обставини надали, як відомо, поштовх становленню нової ери в суспільному 
бутті та культурі – переходові від дикості та варварства до цивілізації. Цей перехід супрово-
джувався неодмінною стратифікацією суспільства на вільних та залежних з відповідним по-
ділом діяльності на духовну та матеріальну. Перша вважалася “піднесеною”, тоді як друга 
кваліфікувалася в лоні більшості стародавніх культур як “низька”, гідна раба, а не вільного 
громадянина. Достатньо згадати арістотелівське віднесення “практичних наук” (ремесел) до 
“негідних”, оскільки вони пов’язані з “рухом почуттів, що заважають розумові” [2, 354, 361]. 
Така поляризація матеріальної та духовної культури, пізнавальної та практичної діяльності, 
незважаючи на ряд цілком зрозумілих негативних наслідків, мала також свій безумовно по-
зитивний момент і, можна навіть сказати, була в певному розумінні історично своєчасною та 
доречною. Без такого тимчасового “відриву” духу від його первісного вплетіння у чуттєво-
предметний досвід були б неможливими ні становлення абстрактного мислення як такого, ні 
саморефлексія розуму в напрямку осягнення його власних логіко-організаційних засад.  

Таким чином, зазначена поляризація стала спонукаючим фактором перших спроб тео-
ретичного осмислення та умоглядно-логічного вирішення суперечностей між міфологічною 
картиною світу та реальністю, до “безпосереднього” мисленого відтворення якої (тобто, не 
вдаючись до посередництва вигаданих антропоморфних образів та персоніфікації природних 
сил на їхній основі) вже помітно прагнула первісна “наука”. “Розум, відділивши себе від ма-
теріального буття, отримав можливість, так би мовити, “побачити” це буття ззовні, а водночас, 
відповідно, окреслити власні рамки, межі між мислимим і реальним. Саме чітке уявлення про 
ці межі, а також про принципи співвідношення розуму та буття (для того щоб відношення до 
останнього було розумним) стало метою нового сакраментального питання: “Що таке муд-
рість?”, котре не могло бути поставлене міфологічним розумом” [5, 97]. 

Отже, на арені світової культури з’являється прообраз принципово нової історичної 
форми світогляду, пов’язаної вже не стільки з фантастичним відтворенням картини буття та 
місця в ній людини, скільки з раціонально-теоретичною її побудовою, вдаючись, за можливістю, 
до засобів самої реальності, а не до “калькових” проекцій на останню власних суспільних 
відносин та вигаданих образів. Тобто завдяки поступовій дивергенції духовної та матеріальної 
діяльності формується філософія як спосіб світоосмислення та вираження його результатів 
засобами несуперечливого, узгоджуваного з чуттєвим досвідом теоретичного знання, яке все 
більше протиставлялося суб’єктивно-відносній гадці. 

Незважаючи на те, що тільки-но народжуваний філософський світогляд поки що яв-
ляв собою не більше, ніж “любов до мудрості”, і був ще дуже віддалений від своєї, в повному 
розумінні слова, науково-теоретичної форми, його становлення значною мірою сприяло внутрішній 
гармонізації культури, оскільки це становлення мало своїм наслідком істотне нівелювання 
дисбалансу між умоглядно-фантастичною установкою міфу та емпірико-спостережницькою 
установкою стародавньої науки [4, 31]. Тобто на даному етапі культурно-історичного проце-
су спостерігається реверсія вектора спрямованості останнього до природної першооснови: якщо 
перші кроки конституювання людського духу на фоні природного буття знаменувалися тота-
льною “свободою”, необмеженістю міфологічної фантазії, то філософський світогляд, що ба-
зувався на відомих можливих варіантах вирішення питання про співвідношення мислення та 
реальності, як раз переслідував мету обмеження цієї свободи принциповими регулятивами, 
які диктувалися б насамперед самою природою речей.  

Ця культурно-світоглядна революція, відома як “перехід від міфу до логосу”, перед-
бачала передусім “відмову від фантастичних “посередників” на користь природних процесів, 
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що дають змогу пов’язати досліджувані явища в раціонально осмислену систему” [4, 32]. 
Тим самим перестає бути необхідною внутрішньо притаманна міфологічному духові місти-
фікація та суб’єктивно-фантастична “добудова” картини світу принаймні в тих випадках, де 
світ набуває можливість бути поясненим його ж власними, природними засобами.  

Отже, на зміну міфологічному синкретизмові матеріального та ідеального поступово 
приходить словесно оформлене (адже сам термін “логос” репрезентує своєрідний семантичний 
синтез таких понять, як “слово”, “закон” та “розум”), поняттєве, узагальнене уявлення про 
світ як про “зовнішню”, самостійно існуючу та підпорядковану власним принципам і зако-
номірностям, незалежну від духу реальність, а тому й нетотожну її раціонально-поняттєвій 
рефлексії. Як зазначав А.Ф.Лосєв, “кінець общинно-родової формації був кінцем абсолютної 
і дорефлексивної міфології. Людина на цій сходинці виявилася еманацією вже не міфу, а ма-
теріально відчутного космосу. Вона так і трактувалася – як мікрокосмос, що стало досить 
популярною ідеєю для всієї античності” [11, 69]. 

Тут простежується одна із загальнодинамічних тенденцій циклоутворення, яка в да-
ному випадку виявляється другим запереченням вихідної орієнтації суб’єктивного духу, а, 
отже, відносним замиканням першого культурно-історичного циклу. Нагадаємо, що першим 
запереченням природного натуралізму буття стала “необмежена свобода” міфологічної фан-
тазії, котра, з цілком зрозумілих причин, не могла бути абсолютно безмежною, оскільки міф 
розцінювався не лише як різновид мистецтва, але, перш за все, він мав виконувати свої світо-
глядно-синтезуючі функції по відношенню до реального, а не уявного буття людини. Відпо-
відно, друге заперечення передбачало саме цей – зворотний по відношенню до першопочат-
кового – напрямок подальшої культурної еволюції. Тому таке спрямування виконувало свого 
часу роль “домінантного атрактора” останньої (оскільки, з логічної точки зору, суперечності 
будь-якої тези чи її наслідків мають вирішуватися на підставі антитези): “філософський логос, 
що тяжіє до природного обґрунтування сутності речей, будучи запереченням антропоморфізму 
епосу та теогоній, став тим самим запереченням заперечення первісного фетишистськи-
анімістичного міфу” [5, 99]. 

Однак тут варто згадати, що зазначене “друге заперечення” не є лінійно-однозначним; 
в плані його здійснення можливі дві основні альтернативні перспективи, котрі реалізувалися, 
відповідно, в східній та західній парадигмах духовності взагалі та світогляду зокрема. Якщо 
для першої характерною є переважна спрямованість на життя в його конкретних проявах, а 
не на принципове охоплення буття та його логічну схематизацію, то друга як раз прагнула до 
теоретичного узагальнення картини світу, її “зведення” до субстанційних та концептуальних 
першооснов. Східну духовність цікавить “не сутність, а існування, і думка оперує не категоріями, 
а нерозчленованими символами людського самовідчуття-в-світі, виключаючи техніко-методоло-
гічну правильність власне філософії” [8, 39], оскільки цей тип духовності пов’язаний не з зовні-
шнім, а з внутрішнім спрямуванням гармонізуючої функції світогляду (йдеться про орієнта-
цію останнього не на перетворення природної реальності, а на встановлення внутрішньої 
рівноваги суб’єкта з навколишнім світом). Водночас західна духовність, зокрема це рельєфно 
простежується вже в античній грецькій філософії, “виокремлює” з життєвого потоку явищ 
інваріантну та самототожну сутність та “інтелектуально маніпулює цією сутністю” [1, 210]. 

Зазначені відмінності між східним та західним типами світосприйняття досить чітко 
простежуються у контрастах європейської та азіатської концепцій музичного мистецтва. Перша 
з них цілком очевидно передбачає побудові музичного твору на гармонійній структурі, що 
передує мелодійному її оформленню та домінує над ним. Адже в контексті західної (євро-
пейської) традиції створення музики гармонія звуків, їхня ладова співрозмірність має відтво-
рювати гармонію світобудови, “причащаючись” до якої через сприйняття музичного твору, 
людина здатна отримувати естетичне задоволення як вияв чуттєвого злиття з досконалістю 
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світу. Тим самим задані звуками відношення виступають тут в ролі чуттєвих виразників 
людської думки. На відміну ж від європейського “інтелектуалізму” в музиці, Схід навпаки 
“обожнює саме звучання, сам звук та його чуттєві якості, тривалість, тембр, ритм, – дослу-
хаючись до них і вбачаючи в самому звуці таємницю та першооснову світу (такою є музична 
філософія індуїзму)” [3, 462]. При цьому альтернативою чіткій тонально-гармонійній побу-
дові музики Заходу тут виступає атоналізм східних музичних творів.  

Вже у перших європейських (особливо яскраво це спостерігається у давньогрецьких 
мислителів) філософсько-світоглядних побудуваннях здійснюється пошук “універсальної 
субстанційної першооснови” – “природної стихії” (води, повітря, землі, вогню тощо), з якої 
все виникає і в яку, в кінцевому рахунку, все повертається. При цьому в таких стихійно-
філософських моделях космосу ще досі спостерігається первісний синкретизм чуттєвого та 
раціонального, емпіричного та теоретичного, оскільки умоглядність ще не виходить за межі 
чуттєво-уявної наочності. Тобто мислимим вважалося лише те, що було уявлюваним та (як 
ми б сказали зараз) інтерпретовним в наявному досвіді. Відповідно, навіть тогочасна “вер-
шина умоглядної духовності” – першопочаткова антична діалектика – “є “логос ейдосу”, тоб-
то логічне конструювання та логічна конструкція безпосередньо і наочно даного, інтуїтивно 
споглядуваного обрису всезагального світового порядку” [4, 6]. 

З іншого боку, античний логос ще не базувався на науково-експериментальній прак-
тиці, а, отже, не поєднувався з справжньою науковою емпіричною діяльністю (оскільки ан-
тичний теоретик користувався лише мисленими “моделями” взаємодії “ідеальних об’єктів” з 
метою умоглядного отримання висновків з них). Тому дилема теоретичного та емпіричного 
також ще не мала підстав для загострення в пізнавальній діяльності цієї епохи, доки Сократ 
не здійснив спробу “за традиційними законами виявити Справедливість, за різноманітними 
та суперечливими звичаями – Моральність та Доброчесність, за народними богами – Божество, 
за мінливими та оманливими поглядами – Істину” [4, 220–221]. Саме з постаттю Сократа 
асоціюється той відомий поворот в історії філософської думки та взагалі духовної культури, 
котрий був пов’язаний, по-перше, з відокремленням “загальної форми” від її конкретного 
втілення, абстрактної ідеї – від чуттєво-предметної реальності; по-друге – з переорієнтацією 
основного акценту філософських міркувань з космологічних проблем на гуманітарні (як про 
це свідчить його знаменитий імператив: “Пізнай самого себе !”). 

Необхідно підкреслити, що історія диференціації чуттєвого та раціонального, а також 
емпірично-відносного та теоретично-універсального починається (принаймні в середовищі 
європейської культури) з вчення елеатів про абсолютну незмінність буття. Остання характе-
ристика реальності хоча й викликає сумніви на рівні безпосереднього чуттєвого світосприй-
няття, однак вона є обґрунтовуванню, на думку елеатів, на рівні логічної аргументації (прав-
да, зараз ми вже маємо змогу оцінити засновки такого доведення як хибні). “Реальність, – 
говорить Парменід, – нестворена, незруйнівна, незмінна, неподільна; вона лежить нерухомо 
в межах великих оков, не маючи ні початку, ні кінця, оскільки виникнення та загибель від-
кинуті від неї досить далеко істиною доведення” [12, 42]. Логічне доведення розглядається 
при цьому як універсальний засіб подолання відносності та ілюзорності чуттєвого досвіду і, 
відповідно, набуває статусу основного критерію істини. Скажімо, доведення вищезгаданої 
незмінності буття базується на головному принципі філософії Парменіда: “Не можна знати 
того, чого немає” і “необхідно та обов’язково, що те, про що можна помислити і що можна 
висловити, існує. З цього принципу випливає неможливість зміни; оскільки про те, що минуло, 
говорити можна, і, відповідно, згідно з принципом, воно ще є” [12, 42]. 

Незважаючи на свою некоректність уже в самих підставах, дане міркування мало той 
позитивний історико-культурний наслідок, що полягав, насамперед, у “встановленні якісної 
відмінності між розумом та чуттєвістю, мислимим та відчутним, між логічним та емпіричним” 
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[9, 237], адже “істина доведення” та “істина споглядання” виявляють свою розбіжність. Крім 
того, елеатами була започаткована тенденція прагнення до несуперечливого логосу, котрий 
намагається відтворити реальне (а не створити ілюзорне) буття, оскільки останнє представ-
лене в їхній філософії як єдине (цільне та неподільне), незмінне та несуперечливе утворення. 

Ще на зорі цивілізованої культури в її лоні досить чітко намітилася поляризація (парале-
льно з подальшим поглибленням розриву між цивілізованими та варварськими культурами) 
таких основних альтернативних гілок, як “східна” та “західна” орієнтації культурно-історичного 
процесу. Перша з них з самого початку є спрямованою на гармонізацію відношення “людина – 
світ” шляхом “деспотичної форми існування, відмови від історії, від прийняття рішень та 
стабілізації духу в азіатському фаталізмі” [15, 91]. Східна культура – це спрямованість на са-
мовдосконалення, а не на створення досконалішого буття. Тому ця культура прагне, вислов-
люючись за термінологією К.Ясперса, трансформації “людської екзистенції” (нехай навіть 
ціною деспотизму чи аскетизму), оскільки “розумно створений” світовий порядок є нетлін-
ним та непідвладним людині. 

Стосовно ж “західного” типу культурно-історичного розвитку, то він, навпаки, ґрунтується 
переважно на раціоналістичній традиції пізнавального відношення до світу, що передбачає 
його подальшу матеріально-практичну раціоналізацію. Тобто в контексті даної культурогенетич-
ної альтернативи не стільки людина має приводити своє існування до рівноважної сумірності 
з універсумом буття, скільки останнє повинно бути приведеним (через реалізацію ідей мис-
лячого духу) до раціональної рівноваги з людським існуванням. “Західний світ з самого по-
чатку – з часів греків – конституювався в рамках внутрішньої полярності Заходу та Сходу. 
Від часів Геродота суперечність між Західним та Східним світом усвідомлюється як одвічна 
та непереборна протилежність, що являє себе у все нових образах. Тим самим ця протилежність 
тільки й стала реальною, адже духовна реальність здобуває лише те, що знає про себе. Греки 
заклали основу Західного світу і зробили це так, що цей світ існує лише в тій мірі, в якій він 
постійно спрямовує свій погляд на Схід, знаходиться в розмежуванні з ним, розуміючи це і 
відсторонюючись від нього, переймаючи в нього певні риси та перероблюючи їх, борючись з 
ним, і в цій боротьбі влада позмінно переходить від однієї сторони до іншої” [15, 89]. 

Такий культурно-парадигмальний паралелізм зберігається доти, поки історія не починає 
конституюватися як загальносвітовий процес (а саме – до часів новітньої історії). До цього 
періоду ми маємо справу з досить розгалуженою історією таких відносно самостійних циві-
лізаційних гілок, що представлені великими культурами в Індії, Китаї, на Близькому Сході та 
в Європі і охоплюють події приблизно п’ятитисячолітньої давності. Кожна з цих історичних 
культур виступала у вигляді своєрідної антитези варварському світові, однак цивілізації, по-
будовані на фундаменті інституту рабства (як це мало місце по відношенню до європейської ци-
вілізації), були з самого початку приреченими на загибель через наявність ряду непереборних 
чинників дестабілізації таких форм упорядкування суспільного буття, а як наслідок, – фор-
мування невирішуваних у їхніх межах суперечностей структурно-функціонального плану. 

Відправною тенденцією цього процесу є формування в лоні матеріально-природного 
буття його власного антипода – буття культурного, людського, квінтесенцією якого є духовне 
освоєння та творення світу не лише за законами природи, але й за образами людського чуття 
та ідеями людського розуму. Перша фаза даного становлення характеризувалася синкретичністю 
мислення та буття, вигадки та реальності в міфологічній культурі “родової” людини. Наступ-
ною фазою стала поляризація матеріального та духовного в культурі античності, в межах 
якої людський дух як творяще начало проходить перші випробування на самостійність (тобто 
ця фаза стає “першим запереченням” первісної нерозчленованої єдності природного та люд-
ського в культурі). Нарешті, не стільки зрозумівши та виразивши це розуміння в поняттях, 
скільки відчувши неможливість абсолютної необмеженості своєї свободи, духовність прихо-
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дить до синтезу абстрактного умогляду та практичного “уміння” в середньовічній “культурі 
творіння”. Тим самим завершується перший великий цикл становлення культури як фактора 
врівноваження буття людини в суспільстві. Саме з переходом до фази “зворотної дії” куль-
турогенних чинників на організацію природного буття пов’язана нова епоха культурно-
історичного процесу, котра є предметом аналізу в подальших дослідженнях. 
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ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ  
СУЧАСНОГО ОСМИСЛЕННЯ КУЛЬТУРИ 

 
Проблема культурного простору історії в людині й людини в історії визначається сьо-

годні не тільки тим, що, як і інші явища, культура перетворюється на предмет мислення тоді, 
коли вона відсутня у наявності суспільних відносин. У сучасних реаліях культура потребує 
виведення фундаментальних координат власного сходження зі сфери абстрактної форми у 
спосіб життєдіяльності суспільства й реальної людини. Розв’язання такої проблеми пов’язане 
з цілим спектром багатовимірних процесів, які при цьому характеризуються єдиною логікою 
інтегрування, адже перетворення культури на безпосередню основу історичного розвитку є 
можливим через подолання дуалізму сутності людини й системи суспільних відносин. 

Водночас досягнення іманентності культури, історичного процесу й способу життєдіяль-
ності людини як єдиної міри наштовхується на об’єктивну й суб’єктивну перепони. Перша 
постає у вигляді ситуації постмодерну, який розщеплює культуру на фрагментарність її ало-
гічних самозаперечень, чим закріплює її диференційованість у нових, невідомих класичному 
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і навіть некласичному часу формах. Друга перепона постає у вигляді гносеологічної й мето-
дологічної, і представляється не тільки складнішою, ніж перша, а й однією з теоретичних 
відхилень, які історично спровокували ситуацію постмодерну. На мою думку, вона полягає у 
тому, що некласичний зміст форм суспільної свідомості (філософії насамперед), який, свідомо 
чи ні, базувався на утвердженні людської безпосередності через ігнорування категоріальних 
досягнень класичного розуму, знижував міру культури – так позбавивши її раціональної “ви-
сокомірності”, що одночасно “звільнило” її і від імперативної загальнозначущості. Іншими 
словами, відмова від культурно-раціоналізованої феноменології духу як умови культурного 
мислення (без якого людина не може ввійти у справжню культуру) привела до того, що ця 
ситуація феноменологічної обмеженості культури не тільки не була подолана, а й відтвори-
лася у новому – гуссерлівському, певною мірою більш раціонально обмеженому (порівняно з 
гегелівським), варіанті. Отже, теоретичні рефлексії культури поставали суперечностями в 
межах однієї основи історичного розвитку, не будучи спроможними вийти за них. Нова ж 
основа характеризується сходженням ідеально-категоріальних засад культури у спосіб життє-
діяльності суспільства й людини, що представляє собою процес феноменології самої культури. 

Цей термін застосований Альбертом Вебером у праці “Криза європейської культури” 
[4]. Слід зазначити, що визначення А.Вебером феноменології культури здійснене в тому ж 
вимірі, в якому Е.Тоффлер визначає феноменологію історії: як постнекласичний простір не-
вдалого, дисонансового впливу суб’єктивності на історичну реальність. На мою думку, ця 
ідея є справедливою у двох аспектах: у позитивному, адже історія ХХ століття має своїм сут-
тєвим модусом таку зміну взаємовідношення об’єктивного і суб’єктивного, коли “онтологія” 
втрачає своє первісне значення щодо своїх колишніх похідних, включаючи зміст суб’єктивності, 
котра стає визначальною. У негативному сенсі така ідея є правомірною тому, що первинність 
суб’єктивності не носить творчого характеру, оскільки вона не базується на свідомому вті-
ленні законів онтологічного розвитку. Перекрученість, дисонанс них феноменів суб’єктивації 
онтології описуються не тільки А.Вебером. Цікавими у цьому напрямі є дослідження 
Є.Анчел [1], Ж.Бодрійара [2], П.Брука [3], Л.Газнюк [5], Ф.Гіренка [6], П.Гуріна [7], деякі 
проблеми даного феномена досліджуються у монографії автора цієї статті [11].  

Наявність саме негативного (недійсного) впливу суб’єктивності на реальність визначає 
теоретичну неадекватність розуміння шляхів можливого перетворення культури на конкрет-
ність змісту і форми реальності, оскільки таке перетворення в просторі фундаментальних 
змін змісту основи сучасного історичного розвитку вимагає осмислення трансформацій 
культури в атрибутивних вимірах соціуму. Адже історія може звільнитися з полону відчу-
ження за умов трансформації культури з її (історії) класичної похідної на її реальний імпера-
тив. А безпосереднім буттям такого імперативу може бути тільки розвинена людина у статусі 
критерію істинності дійсного (у єдності сутності та існування) розвитку. Відтак йдеться про 
подолання тлумачення історії як феноменальності, в якій “все перебуває, але не відбувається 
дійсно” (К. Нойка), та її утвердження як безпосередньої суб’єктивації культури.  

Отже, “історична біографія” феноменології культури як теоретичної проблеми пере-
буває у віці “новонародженого”, а тривалість теоретичної актуальності такої біографії є про-
порційною методологічній недосконалості підходу до розв’язання її об’єктивних і суб’єктивних 
суперечностей. У свою чергу, будь-яка методологічна недосконалість зумовлюється об’єктивними 
підставами, а саме – історичним змістом напруженості суперечностей розвитку, який “про-
вокує” наявне буття чергового ступеня сутності речей. У разі проблеми культури, котра у 
своєму найзагальнішому виразі є усім, що створено людиною, йдеться не стільки про її “біо-
графію”, скільки про її “автобіографію” – вся історія людства є багатовимірною й універса-
льною автобіографією культури. Саме том унаочнення культури як самостійного “предмета” 
філософської рефлексії констатувало собою логічну ситуацію у теоретичній самосвідомості 
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людства, яка характеризувалася заглибленням у сутність історичного розвитку, до необхід-
ності визначення культури як його дійсної тотальності. А культура як дійсна тотальність у 
категоріальному визначенні є найбільш абстрактною і найбільш конкретною, оскільки вона 
може досягти реального рівня своєї істинності шляхом сходження від понятійної аморфності 
перших (первісних) форм людської діяльності через теоретичне самопізнання до практичної 
оформленості у дійсності саморозвитку реальної людини.  

Отже, перша суперечність, яка виникає у визначенні “предметного простору” дослі-
дження культури пов’язана з: конституювання тієї чи іншої проблеми завжди потребувало її 
дефініції. Але дати дефініцію культурі неможливо. Про це свідчила й свідчить величезна кі-
лькість таких дефініцій [8], до яких можна додавати ще безліч. (1952 р. А.Кребер і К.Клакхон 
нарахували 150 дефініцій культури, 1963 р. – 257. ) Усі вони відображають і відображати-
муть той чи інший зріз культури, й усі вони будуть обмеженими. Чому? На відміну від дефі-
ніцій в окремих галузях пізнання, які виокремлюють, відривають свій “предмет” від цілісної 
“системи” об’єктивної реальності, тим самим задаючи йому межу, філософські дефініції, тим 
більше дефініції культури, суперечать самі собі. Адже вони програмують себе на встанов-
лення кінцевих меж феномена, який не може бути вбудованим у ті чи інші межі. Тому є пра-
вомірним підхід до такого визначення культури, який спирається не на її дефініції, а на виве-
денні стрижневих підстав її виявлення в історії.  

У філософській літературі такі підстави означені за логікою поглиблення від сутності 
й сенсу історії до вимірів сутності й сенсу життя людини. Відтак, культура визначається: 
1) як атрибутивна характеристика суспільного розвитку історії, в основі якої лежить предметно-
практична діяльність людини як процес та предметне втілення багатоманітності матеріально-
го та суспільного багатства; 2) як духовний вимір історичного розвитку, насамперед у його 
гносеологічному, а за ним – в аксіологічному втіленні. До цієї сфери конкретизації культури 
відносяться всі форми суспільної свідомості, з їх теоретичними, моральними, естетичними, 
правовими, релігійними осягненнями та втіленнями сутності речей; 3) як “система життєвих 
сенсів суб’єкта (особи, групи, спільноти), що реалізується у засобах та результатах його дія-
льності” [10]. Додамо – у його – суб’єкта (особи, групи, спільноти) – волевиявленні та праг-
ненні до певного (власного) ідеалу. Таке означення “вузлових підстав” культури присутнє у 
фундаментальних дослідженнях з культурології, і вся сукупність досліджень феномена куль-
тури так чи інакше базується на цих вузлових підставах. 

Які суперечності присутні в кожній з цих “вузлових підстав”?  
У першому означенні феномена культури відсутній її конкретно-історичний зміст, але 

він є необхідним для означення її атрибутивного статусу – культура властива лише людському 
соціуму і характеризує матеріальний розвиток взагалі в аспекті засад виникнення ідеального 
у статусі свідомості. Саме тому істинність культури завжди буде позначатися доведенням 
ідеального до його морального та естетичного вимірів у значенні “Ідеалу” як прагненні та 
здійсненні імперативів добра та “Ідеальності” як “досконалості” у значенні здійснення імпе-
ративів краси (знову таки у їх конкретно-історичному змісті). 

У другому визначенні культури прогресивний факт виокремлення матеріальної й духовної 
форм суспільної діяльності супроводжується метафізичною “компенсацією” гносеологічної 
прогресії свідомості (а вона відбувалася навіть тоді, коли теоретична свідомість переживала 
часи занепаду – останні були онтологічно “перед-задані” відчуженою формою історії) чуттє-
вою регресією людської безпосередності. Отже, і в цій підставі культура не відокремлена від 
власної негативності – від “некультурних”, або “антикультурних” форм власних суспільних 
форм. Отже, відокремлення “матеріальної” культури від “духовної” породжує ситуацію “по-
збавлення субстанціальності” її як матеріальних, так і ідеальних форм – виникнення (разом із 
таким виокремленням) “дуалізму сутності” автоматично перенесло його у сфери “духовного” 
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та “матеріального” і спровокувало ситуацію єдності “суттєвого-несуттєвого”, “прогресивного-
регресивного” в обох цих сферах культури.  

У змісті третьої підстави культура не означена у єдності основи суб’єктивного та іс-
торичного розвитку. Хіба Діоген, наприклад, не є послідовним у своїй філософії? Хіба ідеал 
його рафінованого мислення не прагне до відтворення істини? Хіба образ життя, який він 
обрав, не був сенсом його життя? Якщо це було відображення грецького поліса, який трагіч-
но гинув, то суб’єктивна й об’єктивна основа історії тут співпадають, але співпадають не 
культурно, а через форму культури, котра протистоїть фундаментальному – субстантивова-
ному – сенсу культури. Тому філософія кініків носила історичний характер, але не мала суб-
стантивованого характеру, оскільки потворне (як і зло, неправда) не є субстантивованим. 

У цих культурних – позитивних і негативних – модифікаціях суб’єктивності впису-
ються різновекторні напрямки дослідження культури, починаючи з некласичної філософії 
(адже саме для цієї доби проблема реалізації суб’єктивності була найважливішою), і поряд із 
нею, продовжуючи або анігілюючи її прагнення – філософія ХХ століття.  

У контексті дослідження трансформацій культури в історичному процесі перераховані 
вище суперечності можна узагальнити у вигляді одного протиріччя – історія культури не дово-
диться до виведення ідеальних і практичних засад здійснення культурної історії. Причому не 
в первинному абстрактному значенні тотожності історії й культури, а в значенні трансфор-
мації культури на спосіб розвитку суспільних відносин і життя реальних індивідів. У свою 
чергу, це протиріччя має власні підстави. Тому “історія культури” зазвичай залишається су-
мою “історії культур”, які описуються в ізольованому від фундаментальних вимірів основи 
історичного розвитку і, у кращому разі, у співвіднесеності одна з одною, розглядаються через 
окремі випадки взаємовпливу, а частіше – однобічного впливу.  

Справедливим було б зазначити, що і ця ситуація (однобічного впливу) зумовлена ходою 
історії, в якій утворилися “великі” і “малі” культури, коли перші були байдужі до останніх, а 
останні втілювали в собі ті чи інші досягнення перших, але не завжди досягнення найсуттє-
віші. Отже, співвіднесеність культур була залежною від спроможності “малих” культур роз-
предметнювати в просторі свідомості суттєві досягнення “великих”. Проблема полягає у тому, 
що такі однобічні втілення універсалій світової культури якщо впливали на інтенсифікацію 
тих чи інших суспільних процесів, то “забувалися” після досягнення певної політичної мети і 
не ставали культурою мислення не тільки пересічних громадян, а й самої інтелігенції. 

Яка проблема прихована за вищеназваним протиріччям? Вивести її із сумарного ана-
лізу літератури з проблем культури фактично неможливо через величезну кількість проведе-
них досліджень і заявлених позицій. Необхідно вивести критерій, через який можна знайти 
код для “розшифрування” фундаментального змісту трансформацій культури в історії. На 
мою думку, такий “код” може бути продуктивним за умов його співпадання з принципом ос-
нови розвитку історії й культури. А таким принципом є принцип тотожності матеріальної 
(предметно-практичної) та ідеальної (категорійно-теоретичної) тотожності мислення та буття – 
принцип, який став наявним наприкінці класичного становлення історії філософії. В цьому 
розумінні “ключовими” дослідженнями з теорії культури представляються ті, які присвячені 
природі людського мислення як “атрибуту субстанції” (Б. Спіноза) і доведення його до влас-
ної культурної атрибутивності.  

Звичайно, у кризові часи стан суб’єктивності розкривається через негативність змісту 
й способу мислення людини. Але, оскільки “людина є предметною навіть в абсурді” (К. Нойка), 
то присутня в ній єдність об’єктивного й суб’єктивного не зникає – вона перетворюється на 
певну трансценденцію, на “річ у собі”, яку важко пізнати, адже у такі часи вона позбавлена 
практичного критерію істинності. Однак теоретична історія культури залишила людству за-
гальні принципи, які повинні бути покладені у теоретичне осягнення будь-якої проблеми. 
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Ключовим моментом у виведенні культурного співвідношення індивіду-історії-культури може 
стати виявлення особливого змісту трансформації самої основи історії як основи культури. 

Але методологія дослідження феноменології культури ускладнюється двома причи-
нами: 1) вона “поставлена” фундаментальною зміною співвідношення об’єктивного та 
суб’єктивного у сучасній історії. В аспекті фундаментальної зміни основи історії це обумов-
люється необхідністю випередження суспільною свідомістю суспільного буття у значенні 
“дії зі знанням логіки справи”. В аспекті співвідношення “історії” і “культури” ситуація обе-
рнення відношення мислення та буття відтворюється як трансформація культури з похідної 
історії на її детермінанту. Це повинно принципово змінювати фокус рефлексій феноменоло-
гії культури в історії; 2) вона потребує нових узагальнень не з позицій кількісної сумарності 
(котра легко переходить у стан дурної нескінченності) явищ культури, а через виведення пе-
вного стрижневого “пунктиру”, який унаочнює суттєві моменти культури в історії через 
співпадання базових орієнтирів різних галузей філософського й наукового пізнання.  

У адекватному вираженні проблема феноменології культури може бути представлена 
у статусі безпосередньої атрибутивності і засади дійсної (у практичній єдності сутності та 
існування) історії. Це тому, що параметри дійсності “феноменології культури” можуть бути 
виявлені лише після абстрактно-теоретичного становлення принципів реальної тотожності 
міри історії й міри людини. Тому класична філософія могла конституюватися виключно у 
об’єктивно ідеалістичному варіанті феноменології духу, а некласична філософія – у суб’єктивно 
ідеалістичному варіанті гуссерлівської феноменології. Відтак, обсяг поняття “феноменологія 
культури” є іманентним суспільно-практичному утвердженню моністичної основи історії як 
культурної передумови подолання відчуження сутності людини й історії. На відміну від ка-
тегорійного виміру класичної історії, логічним полем феноменології культури виступає вхо-
дження всезагального у одиничне й практичне здійснення їх, діалектичної єдності.  

Правомірність поставленої проблеми потребує аргументації, оскільки доведення 
трансформацій культури в історії до сенсу, що визначається поняттям “феноменологія куль-
тури”, може здатися суперечливим у категорійному відношенні. Ця удаваність може бути 
зумовлена трьома гносеологічними передумовами дотеперішнього “кодування” історичного 
змісту феноменології.  

Перша причина характеризується відношенням до феноменології з основ класичної й 
некласичної філософії, коли вона зводиться (у першому випадку) до об'єктивно-ідеалістичної 
феноменології духу Г. В. Ф. Гегеля або (у другому випадку) до суб'єктивно-ідеалістичної 
феноменології свідомості Е. Гуссерля. Дійсно, проблема феноменології “хворого Логосу” 
(К. Нойка) може виявитися наявним буттям лише в межах класичної історії і лише у випадках 
виявлення “ролі особистості” у ній. Адже “передісторія” (К. Маркс) не знає себе як станов-
лення людини – вона є лише абстрактним становленням у фундаментальному сенсі ідеального 
становлення сутнісних сил людини. У такому значенні “передісторія” може знати лише фе-
номенологію духу і лише наприкінці свого становлення. У цьому відношенні феноменологія 
консервується як екстракція феноменології з історії і нейтралізація останньої в розумі (у 
Гегеля) або як редукція історії зі свідомості і довільний схематизм збігу об'єктивного й су-
б'єктивного (у Гуссерля). Оскільки ж ідеальне і матеріальне можуть обґрунтувати себе винятко-
во одне через інше, то фундаментальна зміна основи історії, в якій культура стає належним 
принципом і суб’єктивацією основи розвитку, вимагає подолання традиційного змісту поняття 
“феноменологія” і його доповнення, яке базується на новому змісті взаємовідношення культури і 
історії у практичних вимірах сутнісних сил людини.  

Друга можлива причина неприйняття терміна “феноменологія культури” може бути 
пов'язана з кризою сучасної філософської методології, котра обумовлюється кризою історії 
та суспільної свідомості. Справді, застосування діалектики як свідомого розвитку об'єктивної 
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реальності у просторі регресивності такої породжує новий тип ірраціоналізму і супровідного 
його агностицизму. Звідси випливає широко розповсюджене відношення до історії як „фено-
менальності”, що позбавлена сутнісних модусів і логіки в значенні проявів Логосу. У цьому ви-
падку історія зводиться до випадкових “речей-в-собі”, які не є обумовленими об'єктивними 
закономірностями. Ця теоретична установка є небезпечною, оскільки позбавляє історію її 
суб'єкта і виступає своєрідним дезертирством філософії з її культурно-творчого простору. 

Третя причина пов'язана з обмеженістю лінгвосемантичної інтерпретації поняття “фе-
номенологія”, через яку воно отримує значення “вчення про феномени”, що закріплюється у 
емпіричному описуванні явищ. Але, як правомірно стверджував М. Мамардашвілі, “феномен 
є щось, чого не можна вибрати і потім описати. Феноменологічним феномен може бути – 
стосовно тебе – тільки як щось, де в цьому відношенні з тобою щось сталося. Ти імплікований 
поза своєю долею – ти не можеш просто захотіти взяти й описати троянду феноменологічно. 
І тому – така кількість нецікавих і тупцюючих на місці феноменологічних описів, наприклад, 
у Гуссерля…” [9, 224]. Отже, ототожнення історії з феноменами породжує “нову феномено-
логію”, суб'єкт якої змушений жити у світі речей, але виключає себе з “світу” історії. Екзис-
тенція тут виявляє себе зведенням безпосереднього до неопосередкованого буття речей, що 
обумовлює деградацію феноменології з простору духу в простір сприйняття. Це – тотожне 
самому собі сприйняття, оскільки воно намагається укорінюватися у своїй випадковості і буває 
як позбавлений здатності рефлексії фрагмент реальності, як “існування враження, а не зміст 
враження” (М. Мамардашвілі).  

Але феноменологія культури вимагає перетворення категорійності розвитку світу в 
усвідомлений принцип його практичного вибудовування як світу універсальної суб'єктивності. 
Таке вибудовування можливе винятково в такій історії, в якій розв'язуються антиномії й дуа-
лізм (які не є тавтологічними за своєю семантикою) власного становлення. Оскільки ж усві-
домлене розв’язання суперечностей не є можливим поза розумінням логіки їх реального й 
ідеального становлення, то класична й некласична історія вимагає рефлексії в аспекті власної 
феноменології як тотожності протилежностей матеріального й ідеального соціокультурних 
вимірів історії. Становлення історії за типом всезагального стає суттєвою реальністю в тих 
вузлових моментах, у яких згортається як єдине логіка предметно-практичної, матеріально-
виробничої діяльності разом з Логікою самої логіки – з логікою пізнання, логікою естетичного, 
логікою волі і стає в цілому моністичною логікою сутнісних сил людини. Тому, перебуваючи 
в стані трансформації власної основи, сучасна історія вимагає збагачення змісту поняття 
“феноменологія” у напрямі входження в основу культурного становлення окремої людини 
попереднього розвитку взагалі, а фундаментальні суперечності подальшого розвитку можуть 
вирішуватися за умов рефлексії історії та культури як єдиносутнісної суперечності.  
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ДЕМОКРАТИЧНА ІНТЕНЦІЯ СПІЛКУВАННЯ  
В КУЛЬТУРІ ПРАУКРАЇНСЬКИХ ЕТНОСІВ 

 
Дослідження традицій спілкування українських етносів зумовлено сучасним етапом 

наукового осмислення культуротворчості як діалогічного процесу. Зростання значення діа-
логу в суспільствознавстві, як і в усій гуманітарній сфері, зумовлює завдання проведення 
фундаментальних досліджень цієї проблематики. Досліджень, у яких ідеологічні, політичні, 
соціально-духовні, конфесійні та інші суперечності розвитку українських етносів розгляда-
ються як діалектична взаємодія національного та загальнолюдського в культурі.  

Філософію діалогу в ХІХ ст. започаткували Л.Фейєрбах, який довів, що „людська сут-
ність” розкривається у спілкуванні „Я – Ти”, та В.Гумбольдт, що осмислив конструкцію „Ти” 
як „не-Я”, в якому міститься „спонтанність вибору”, та започаткував філософію мови, зокрема 
ідею про мову як індивідуальну етнокультурну кодифікацію, що впливає на формування та 
розвиток світогляду її носія. У ХХ ст. криза спілкування набуває специфічної гостроти, що 
пов’язано з проблемами тоталітаризму, війн, голодоморів, кризи ідентифікації, глобалізації, 
конфлікту культур тощо та потребує вироблення „філософської віри” (К.Ясперс) у діалог, в 
якому вбачається основний важіль щодо подолання означених проблем. Одним з важливих 
аспектів концепції діалогу М.Бубера є трансценденталізація Іншого (Бог як вічне „Ти”), роз-
робка концепту „автентичного діалогу”, продовження (за Фейєрбахом) розробки ідеї любові 
(та віри) у взаєминах. Послідовник М.Бубера Е.Левінас розробляє поняття “Іншого” як фе-
номена поза явищем, підкреслюючи феноменальну рівність “Я – Інший” як “ставлення без 
ставлення”, тобто повної свободи в межах сприйняття Іншого як цінності. Завдання П.Рікера – 
„подолати культурну дистанцію” через інтерпретацію як включення контексту Іншого в теперішнє 
розуміння Я. К.Ясперс доводить, що загальнолюдські цінності, започатковані в культурах 
“осьового часу”, виступають в основі діалогу культур, а Г.Гадамер через традицію розкриває 
субстанціональну роль розуміння в процесі діалогу культур. До авторитетних західноєвро-
пейських знавців діалогу можна також віднести Гуссерля, Розенцвейга, Ебнера, Розенштока-
Х’юссі та деяких інших представників. Проблемам взаємодії етнічного і національного в со-
ціально-філософському розвитку присвячені праці російських дослідників Ю.В.Арутюняна, 
С.А.Арутюнова, О. В.Здравомислова, В.А.Тішкова, В.Ю.Сухачева. 

Серед вітчизняних дослідників проблемами діалогу та спілкування ще за радянських 
часів займалися М.Бахтін, В.Біблер, Л.Буєва, М.Каган, Ю.Прилюк. На початку ХХІ ст. в 
українській філософській рефлексії дана проблематика продовжує розроблятися, однак за 
нових соціально-культурних обставин. Найзагальнішою специфікою яких можна назвати 
глобалізацію, осмислення якої призводить до усвідомлення всієї реальності конфлікту й на-
сильницьких дій щодо Іншого та відмови від погляду на діалог як такі собі універсальні ліки 
від усіх суспільних хвороб. Такий підхід спостерігається в працях багатьох українських вчених, 
зокрема Є.Бистрицького, О.Білого, Л.Березницької, В.Даренського, А.Єрмоленка, О.Злобіної, 
Т.Кононенка, Н.Костенка, С.Кошарного, В.Ляха, В.Малахова, Л.Озадовської, В.Пазенка, 
М.Поповича, Л.Ситниченка, М.Тура, Н.Хамітова.  

                                                 
 Федь В.А., 2007 
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Мета статті − дослідити демократичну інтенцію спілкування в дохристиянській куль-
турі східних слов’ян. Досягнення цієї мети передбачає розв’язання двох завдань: визначити 
постановку проблеми, власне, традицій спілкування українських етносів та користуючись 
літописною джерельною базою довести, що традиції спілкування українських етносів у своїй 
духовній основі ґрунтуються на давньоруських традиціях, попередньо дослідивши демокра-
тичну інтенцію спілкування в межах історичного і логічного методу аналізу. 

Світова культура, виробляючи найрізноманітніші нормативно-правові документи, про 
що свідчить Загальна декларація прав людини (1948), Гельсінський акт (1975), Паризька хартія 
(1990), чисельні документи Ради Європи, проголошує принцип рівноправ’я націй як загаль-
нолюдського ціннісного здобутку. Цей принцип можна назвати діалогічним, оскільки спіл-
кування лише рівноправних суб’єктів може вести до діалогу та взаєморозуміння. Національно-
етнічні контексти, пререломлюючись через призму загальнолюдських цінностей, збігаються 
у діалозі на „гранях культур” (В.Біблер). У зазначених документах йдеться також про пере-
вагу особистісних свобод або „прав людини” над правами нації та держави, що має перспек-
тиву дослідження в історії української культури, коли спостерігається перевага особистого 
над загальним – з яскраво вираженою тенденцією українського індивідуалізму. На міжнаро-
дні інституції (Комісія ООН по правам людини, Комісія ООН по попередженню та захисту 
національних меншин, Гаагський міжнародний суд та ін.) покладена контролююча відпові-
дальність за дотримання прав людини та рівноправ’я націй суб’єктами міжнародних взаємин, 
що справедливо вважається однією з суттєвих основ демократичного устрою. Проте, як пе-
реконує історична традиція, зерна демократії визрівали не лише на західноєвропейських про-
сторах, старанно культивованих античною та ренесансною традицією. Парості демократії 
шуміли під вітрами змін на сході Європи, зокрема на історичних землях сучасної України. 
Звичайно, їм не вистачало теплих променів сонця італійського гуманізму, проте гуманістич-
ний світогляд разом з пізніше викорененим народовладдям був чи не найщирішим здобутком 
індивідуального буття особистості, що формувало демократичну традицію спілкування.  

Окреслення та визначення традицій спілкування українських етносів пов’язано зі 
складністю, викликаною нерозробленості саме такої постановки проблеми. Оскільки числен-
ні джерела філософського, культурологічного та історичного змісту ставлять питання існу-
вання української людини, рідше – українських етносів не в контексті спілкування, а в кон-
тексті діяльності, визначаючи при цьому ментальні, особистісні, світоглядні, психологічні 
риси образу українця. В основі специфіки нашого дослідження лежить теза про те, що спіл-
кування та діалог більш точно, ніж діяльність визначає образ українця, оскільки людина най-
більш повно розкривається у спілкуванні, а культура етносу – в діалозі з іншим культурним 
контекстом. Тому основою дослідження є достатньо розроблений культурософський інстру-
ментарій ментальності українця, в якому лейтмотив спілкування в історичній ретроспективі 
дає змогу визначити традиції спілкування українських етносів в контексті національно-
етнічних та загальнолюдських вимірів.  

Нечасто великі вітчизняні історики у своїх працях оминали проблему висвітлення ха-
рактеристичних рис українського феномена. І не можна забувати, що інколи ця справа була 
не тільки справою честі, вдячності дослідника власній історичній традиції, вдячності за те, 
що ми є, а й справою великої мужності та відданості світу власної культури. Наукові розвід-
ки класиків української історії В.Антоновича, М.Аркаса, Д.Багалія, М.Біляшевського, 
Ф.Вовка, М.Грушевського, Д.Дорошенка, М.Драгоманова, М.Костомарова, І.Крип’якевича, 
О.Кульчицького, Ю. Липи, І.Огієнка, Д.Чижевського, О.Єфименка, В. Щеpбаківського, 
Д.Яворницького, М.Яворського, В.Яніва, Я. Яpеми присвячені ретроспективній рефлексії над 
історичними закономірностями формування українського менталітету. У своїх міркуваннях 
для більш виразного висвітлення тієї чи іншої риси менталітету автори нерідко звертаються 
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до компаративістського аналізу, що дало можливість дослідити деякі риси українських етносів, 
що поставали у порівнянні, висвітлити далекі витоки формування українських етносів, що, 
вступаючи в діалог з чужинцями, виробляли власну культуру. Водночас праці істориків про-
стежують етногенезисний розвиток впродовж століть та апелюють до поняття „українська 
людина” з виділенням її характеристичних рис, визначаючи ментальний світ українця, що, 
безперечно, впливає на характер сприйняття Іншого і репрезентації Я у культурі та закладає 
підвалини спілкування з ним. Загалом література з проблем ментальності та визначення рис 
українського характеру доволі широка та різнобічна [4]. Л.Є. Шкляp і А.А. Штоквіш справе-
дливо зазначають, що „у початковій стадії розвитку... (яка у класичному варіанті відповідає 
найдавнішій історії) починається виділення культурно-істоpичного племені (що складає 
окремий культурний тип) із споріднених йому племен. Протягом досить тривалого у порів-
нянні з іншими стадіями розвитку культурного періоду накопичується запас сил для майбут-
нього розвитку культурного періоду, накопичується запас сил для майбутньої свідомої дія-
льності, а також закладаються ті особливості розумової діяльності, почуттів, які визначають 
оригінальність племені, або, як би ми тепер сказали, формується особливий менталітет народу, 
яким визначається його індивідуальність” [6, 142]. 

Аналіз методології проведених досліджень дає підстави стверджувати, що при роз-
гляді української ментальності науковці застосовують різнобічний методологічний інстру-
ментарій, що претендує на всеохопність дослідження та певну універсальність його висновків. 
У працях науковців часто-густо поєднується історичний, компаративістський, психологічний, 
природно-кліматичний метод аналізу, що виводить їх дослідження з меж суто історичної 
„закваски” та породжує глибокі культурософські узагальнення. До яких можна віднести ви-
ділення характерних рис народу: як нації (В.Винниченко, Д.Донцов, В.Жаботинський, 
В.Липинський, М.Міхновський, М.Шлемкевич); як переваги особистого над загальним 
(М.Костомаров, Я.Ярема); в пошуку рівності як світоглядного ідеалу (В.Храмова); як супере-
чливої некерованості української душі (Г.Боплан, П.Гнатенко, В.Липинський, Д.Яворницький); як 
„мальовничого індивідуалізму” (Ю.Липа); як осмислення філософії української ідеї в євро-
пейському контексті (О.Забужко); як історичного аспекту розгортання етнонаціональних 
відносин (О.Картунов, О.Маруховська, Ю.Римаренко). 

Традиції демократичних форм спілкування – публічності, рівноправ’я, моральності – 
визрівали в античній культурі. Для Арістотеля вища форма людського спілкування виража-
лась у державному устрої як політичному спілкуванні. Причому Арістотель дотримується 
діяльнісної концепції спілкування, яку виводить через категорію блага: „…всяка держава являє 
собою свого роду спілкування, всяке ж Спілкування організується заради якого-небудь блага 
(адже всяка діяльність має на меті передбачуване благо), то, мабуть, всі спілкування праг-
нуть до того або іншого блага, причому більше за інших, та до найвищого з усіх благ прагне 
спілкування, що є найбільш важливим з усіх та що обіймає собою всі інші спілкування. Це 
спілкування й називається державою або спілкуванням політичним” [1]. Отже, держава структурно 
та організаційно підкорює собі всі види спілкування, спрямовані на благо, що дозволяє прийма-
ти зважені закони і організовувати громадське життя на засадах справедливого управління. 

Історичні джерела, що відносяться до давньоєгипетських, ассирійських, вавилонянсь-
ких та давньогрецьких текстів засвідчують, що територія сучасної України була заселена з 
найдавніших часів, приблизно з II тис. до н.е. Близько XV ст. до н.е. тут постають етноси кі-
ммерійців, амазонок та скіфів, що утворюють державні та політичні спільноти, які справили 
значний вплив на європейську та світову історію [5, 93]. І тим не менш спорідненість україн-
ських етносів з цим заглибленим у часі культурним пластом досить важко відстежити.  

Ми дотримуємось думки, що початок формування власне українського етносу 
пов’язується з політичним розмежуванням східнослов’янських етносів після монголо-
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татарського нашестя у XIII ст. та, якщо можна так сказати, завершується наприкінці XVI – 
початку XVII ст. При цьому, найбільш послідовно доведеною культурою, що стояла у вито-
ків формування українських етносів, є дохристиянська культура східних слов’ян V–ІХ ст. та 
культура Київської Русі. Оскільки саме давньоруська складова представляє собою один з 
найбільш зрілих історичних етапів діалогічного зв’язку сучасного процесу українського 
культуротворення з його історичною традицією, із сформованими мовними особливостями, 
про які можна судити достеменно з першоджерел, високорозвиненим мистецтвом та струк-
турою державного управління.  

У дохристиянські часи віче, як своєрідний інститут народовладдя, відігравало надзви-
чайно важливу роль у житті старослов’янського соціуму. Сутність староруського віча ми б 
назвали софійноінтеграційним. Розкриття софійноінтеграційної функції діалогу в межах схі-
днослов’янського віча полягає у висвітленні його двох найважливіших та взаємопов’язаних 
функцій – софійної та інтеграційної з огляду на давньоруські літописні джерела. Звичайно, у 
літописах часто-густо поряд з відображенням певних фактографічних подій, репрезентується 
інтерпретація автора, що не виключає висвітлення подій, змодельованих в силу тих чи інших 
обставин (залежність від князя, авторське прагнення „прикрасити” той або інший історичний 
факт, що здається найбільш вагомим, тощо). Водночас у інтенціях літописців як суб’єктів 
соціальних висвітлюється не тільки індивідуальна, авторська інтерпретація, а й відображення 
настроїв певної частини суспільства, його соціально-політична точка зору, що фіксує уяв-
лення, прагнення, сподівання та надії тогочасного соціуму в історичному тексті. В цьому ас-
пекті і фокусується наш дослідницький інтерес, тому літописна джерельна база, з певною 
долею зумовленої вище критики, може залучатись до аналізу.  

У Велесовій книзі за українським перекладом Б. І. Яценка слова „віче”, „віча”, „вічем”, 
„вічі” згадуються сімнадцять разів, що дає підстави говорити про важливість для давньору-
ських етносів суспільної комунікації, яка закладала підвалини демократичної традиції спіл-
кування, розвинутої пізніше в культурі Київської Русі. Віче на цьому етапі культурогенезу 
праукраїнських етносів не було виборним органом, воно складалось з різних за віком пред-
ставників: „так віче рішило вслід за отцями...” і водночас „…у русів не було іншої ради, крім 
віча” [3]. До віча входили як „отці”, так і менш досвідчені, молодші учасники, проте в будь-
якому разі віче складалося з наймудріших представників племені, які дослухалися волі „отців”, 
тобто, можна вважати, що існував діалог поколінь, головним набутком якого ставала істина, 
що носила практичний зміст прийняття рішення, закріпленого у житті кожного. Нехтування 
виваженістю рішень віча означає відсторонення від мудрості віків, артикульованої у діалозі 
поколінь. Покладання у виборі на власні сили, вибір поза рішенням народної ради, за свід-
ченням літописця, веде не тільки до особистої поразки, а й до особистої відповідальності за 
долю співплемінників: „І князь тоді немічний був. / І услав синів своїх до брані. / А ті варя-
гам піддалися, знехтувавши рішення віча, І на те, що речено вічем, не зважили. / Тому ж бо 
ви розторгнуті і в неволю взяті” [3]. Отже, у наведеному фрагменті літопису проводиться 
прямий зв’язок між змодельованою вічем „подією істини” та практичною можливістю її реа-
лізації, розходження між якими призводить до кризи та соціальної катастрофи. Тому меха-
нізм прийняття вічем рішення як вільне обговорення має діалектичний або філософський, 
софійний характер.  

Енріко Берті у праці „Давньогрецька діалектика як вираз свободи думки і слова” 
зазначає, що „…філософія... передбачає конфронтацію протилежних думок, і якщо така кон-
фронтація можлива тільки в тих випадках, коли суперечливі думки вільно виражені, ми можемо 
в такому випадку сказати, що свобода висловлювань є необхідною умовою щодо підйому 
діалектики й (для) всіх тих філософських (вчень), які не інтуїтивні за своїм характером, тоб-
то мають характер не відкритий і не потаєний, а полемічний, а тому – діалектичний [2, 554]. 
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Саме тому є підстави стверджувати, що рішення віча, як діалогу вільного вираження думок, 
виступає софійною константою староруського соціуму, а саме віче виконує софійну функцію 
діалогу.  

Звернемо увагу на інший цікавий момент з вищенаведеного уривку „Велесової книги”. 
Інтеграційна традиція спілкування виявляється у відчутті згуртованості, оскільки наслідком 
„розторгнутості” є „неволя”. Софійність, сама по собі, імпліцитно інтеграційна, софійність 
культивує духовне поле, спільне для всіх учасників діалогу, мудре рішення – спільне для 
всіх. Проте виділити інтеграційну функцію нас спонукала особлива увага літописця до сили 
єдності, що, напевно, постає з уявлення про єдність ще з міфологічних образів. У літописі 
етнічна спільність слов’ян у всьому своєму різноманітті постає як „єдиний рід слов’янський”, 
так само як єдиним виступає пантеон багатобожжя: „Володарі наші єдино є Хорс і Перун, 
Яр, Купало, Лад і Дажбо” – читаємо у „Велесовій книзі”. У свідомості слов’ян єдність носила 
риси сакрального залучення до трансцендентного світу, що дозволяла інтегрувати дію реального 
світу в сакральну дію богів, освячуючи спільність у яскравих образах міфотворчості: „Пиймо 
сурицю на знак благості і спільності з богами, / які є в небі, так бо п’ють за щастя наше”. 
Спільність з богами – це, між іншим, діалог з трансцендентним адресатом, коли у якості 
комунікативного акту виступає жертовне підношення, а відповідь слід розуміти з вуст воро-
жбитів. Віра слов’ян – це прагнення спільності з богами, софійноінтеграційне залучення до 
їх трансцендентного світу. У „Велосовій книзі” привертає увагу рівноправність щодо акту 
комунікації при обговоренні спільних проблем, при цьому „міра” спілкування інтерпретується 
через етичну категорію блага, що закладає демократичну традицію спілкування. Софійноін-
теграційна функція діалогу, несучи у собі певну долю демократичної заангажованості, включає 
у себе, принаймні, дві можливості. Обговорення проблем з можливістю висловлення (репре-
зентації) та можливістю слухання (розуміння та інтеграції до спільної істини), що стосується 
будь-якого учасника спілкування: „…правили п'ятнадцять віків через віче. / А зібратися на 
нього і судити будь-кого із старшин годилося вночі... / І так правили отці наші. / Всяк міг 
слово казати - і те було благом” [3]. 

У „Повісті минулих літ” слова „віче”, „віча”, „вічі” згадуються десять разів (у тому 
числі у фрагментах літопису 988–1015 – тричі, 1015–1034 – один раз, 1068–1073 – тричі, 
1096–1110 – теж тричі). У „Київському літописі” словоформи віча наводяться п’ятнадцять 
разів (співвідносно, 1126–1146 –п’ять разів, 1146–1149 – тричі, 1159–1169 – чотири рази, 
1169–1174 – двічі, 1185–1195 – один раз), у „Галицько-Волинському літописі” (1224–1244) – 
два рази. Наведена статистика говорить, що у часи Київської Русі віче залишалося важливим 
дискусійно-діалогічним інструментом вирішення громадських справ, проте у інших, продик-
тованих часом вимірах. Адже такі історико-соціальні події, як прийняття християнства, 
утворення великих міст, послаблення централізованої князівської влади, вносили суттєві 
корективи у розвиток демократичної традиції спілкування. Так би мовити, класичним при-
кладом ухиляння від демократії є, як відомо, породження у суспільстві та його культурі ду-
ховного насилля, конфронтації, що поступово зводили функції віча до органа формального 
подолання дефіциту діалогічності у суспільстві.  

При цьому діалогічність нами мислиться як найбільш цілісне відношення, яке виражає 
найбільш цілісний взаємозв’язок суб’єктів історичного процесу, нероздільності кількості і 
якості, нерозчленованості родових властивостей учасників спілкування. Все назване спонукає 
до утвердження людської спільноти в її гуманістичній сутності, задоволенні духовних потреб 
інших суб’єктів спілкування. Отже, діалог – це основа буття, його діалектична сутність. Він 
не існує сам по собі, як не існує звук краплі без її падіння. Діалог, спілкування є такою ж по-
требою для людської природи, як хліб і вода. Потреба в обміні інформацією невіддільна від 
культури, цю потребу вона приймає без будь-яких умов, а лише тому, що є можливість по-
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повнити душі своєї криницю. Можливо, у цьому і полягає найбільша його таїна: через діало-
гічну взаємодію культура шукає себе, а знаходить Бога чи Люцифера. І це відбувається тоді, 
коли людина (етнос) знаходиться у дисгармонії, у протистоянні, тобто тоді, коли вони най-
більш активно проявляють свою сутність. Тоді й проявляється найбільш природне прагнення 
до гармонійного спілкування, яке є результатом природних якостей тієї чи іншої спільноти, 
помножених на економічні показники, громадянську позицію державців та традиції народної 
культури. 

Народне віче, не набувши форми парламентаризму, дедалі більше стало перетворюва-
тись з безпосереднього учасника суспільної комунікації, що бере участь у вирішенні важли-
вих справ громадського і політичного значення, на продовжувача княжої влади, тобто віче 
втрачало свою політичну легітимацію. І мабуть тому зменшувалась увага літописців до явища, 
що аналізується, зафіксована у вищенаведеній статистиці. 

Відтак, праобрази демократичного спілкування (принципи публічності, рівноправ’я, 
моральності) були притаманні суспільній комунікації праукраїнських етносів, що через віче 
здійснювали софійноінтеграційну функцію діалогу культур. Виходячи з літописної джерельної 
бази, софійноінтеграційну функцію можна розуміти як залучення праукраїнських етносів 
через діалог до: а) мудрості „отців”; б) спільності істини; в) ідеї єдності як ціннісного набутку; 
г) трансцендентного світу багатобожжя. З іншого боку, можна зробити висновок про те, що 
українське етнонаціональне культуротворення, починаючи з витоків своїх духовних джерел, 
являло собою універсальну інтеграційну домінанту суспільного буття. Специфічною особли-
вістю інтеграційної стратегії діалогу культур, коли відбувається синтезування етнокультур зі 
збереженням їх культурних основ, є те, що творчість особистості – носія етнокультурних 
цінностей – каталізувала у собі діалог з іншим етнонаціональним контекстом і його історич-
ною традицією та діалог з власним минулим, виявляючи при цьому актуальність історичного 
потенціалу в сучасних умовах культуротворення. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ОСЯГНЕННЯ УНІКАЛЬНОСТІ  
ФЕНОМЕНА СПАДЩИНИ МИКОЛИ БЕРДЯЄВА 

 
Зміни соціального устрою суспільства, що відбуваються у нашій країні протягом двох 

останніх десятиліть, призвели до необхідності вироблення нових світоглядних парадигм. Із 
самого початку ці зміни усвідомлювалися ідеологами як повернення на новій основі – з ура-
хуванням сучасних досягнень Заходу – до тієї соціально-культурної моделі, що виникла в 
Росії на початку ХХ століття, в епоху «між двох революцій». Цим зумовлювалося повернення 
та бурхливе висвітлення спадщини ідейних натхненників тієї епохи, у тому числі філософів. 
Акцент робився на фігурах, що здобули визнання в Європі. 

У річищі такого інтересу в наш культурний простір була залучена спадщина Миколи 
Бердяєва. У його ідеях спробували знайти підстави для створення нової світоглядної парадигми. 
Однак не приймалося до уваги те, що будь-яка духовна творчість є багатовимірною, що її 
глибина збагненна лише у проникненні в культурну тканину тієї епохи, в якій вона виникла, 
з урахуванням життєвих обставин її творця. Щодо творчості Миколи Бердяєва дотепер цього 
зроблено не було, через що у його спадщині виявляли лише поверхневі шари, що найчастіше 
не відповідало її справжньому змісту. Але ж задум мислителя носив символічний характер, 
він вимагав виявлення особливого середовища реконструкції змісту. Проте це середовище не 
приймалося до уваги, воно підмінялося ідейним середовищем інтерпретатора. Думки філо-
софа стали інтерпретуватися в різних світоглядних контекстах, і суперечливість виниклих таким 
чином точок зору потім оцінювалась як непослідовність і суперечливість самого мислителя. 

Оскільки зазначена ситуація не сприяла цілісному сприйняттю спадщини філософа, 
відповідно, остання не могла виступити підставою для розбудови нової світоглядної паради-
гми, і мода на Бердяєва пройшла. У цілому це характерно для сприйняття всієї традиції ро-
сійської філософії Срібного віку*. Подібну ідею висловив один із оригінальних дослідників 
руської духовності С.С. Хоружий: «Здавалося безсумнівним, що ледь Росія стане вільною, 
вона знайде у цих текстах готову основу для пострадянської свідомості... Настільки ж безсумнівним 
здавалося те, що на засадах закладеної тут філософії повинний був розпочатися новий підйом 
творчої релігійно-філософської думки. Ми знаємо, що ці чекання не справдилися...» [5, 141]. 

Неминуча актуальність інтересу до Бердяєва як на Заході, так і у нас, яка викликає ве-
ликий потік публікацій, зумовлена тим, що його центральна установка на антропоцентризм 
передувала одній із провідних тенденцій постідустріалізму, що полягає в синтезі антропоцент-
ризму та філософії. Саме тому сьогодні нам так важливо знову звернутися до праць нашого 
видатного співвітчизника. Однак це ставить перед нами завдання осягнути унікальність фе-
номена спадщини філософа, адже інакше, сприйнявши його як типового творця ідеологічної 
доктрини, ми знову опинимося на порожньому місці. Тому домінуючі на Заході визначення 
специфіки спадщини Бердяєва, що розглядають його винятково або як теолога, що філософст-
вує, або як ідеолога-утопіста, не дозволяють адекватно виявити його основний потенціал. 
Мета нашої статті – запропонувати нові підходи до збагнення унікальності спадщини росій-
ського мислителя. 
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Герменевтична традиція запропонувала історико-культурний дослідницький метод, 
суть якого полягає у збагненні спадщини будь-якого мислителя, виходячи з самого процесу 
його творчості. Для нашого дослідження такий метод має значний потенціал. Один із сучас-
них відомих дослідників творчості Бердяєва професор В.П. Візгін відносить його думку до 
третьої стадії філософствування, яку він визначає як «шляхетне філософування». При цьому 
«думка того, хто філософствує, рухається не як машинний механізм чи схематизм, а як 
вишуканість смаку, як безпомилковість почуття, як влучність погляду» [1, 315]. У цьому ж 
ключі провідний російський історик філософії Н.В. Мотрошилова висуває цікаву ідею: «По-
винна зізнатися, що метафізика Бердяєва з погляду її проблемної загостреності, насиченості 
оригінальними думками, що спонукають до роздумів і суперечок, незмінно викликає у мене 
замилування, бажання повчитися філософувати «від себе» та використовувати на благо своєї 
концепції все багатство колишнього філософського досвіду. Читач ніби запрошується Бердя-
євим до спів-міркування та перевірки сказаного автором. При цьому способом перевірки ви-
являється звертання читача не до думок і суджень визначних мислителів, а до власного філо-
софського досвіду. Це істотний обмін між «духом», що перебуває в одному суб'єкті, та 
«духом» іншого індивіда, що філософствує» [4, 265]. До співзвучної ідеї раніше приходив 
В.В. Зеньковський: «До всіх тем Бердяєв підходить дуже особисто, ніби все вимірюючи, все 
оцінюючи з особистої точки зору, й у цій неможливості вийти за межі самого себе, у разючій 
скутості його духу границями особистих шукань – ключ до його духовної еволюції» [3, 265]. 

Такі думки, що глибинно виявили унікальність предмета дослідження, привели нас до 
висування філософсько-антропологічного дослідницького підходу, що полягає в тому щоб 
розглянути спадщину Бердяєва через призму філософського осмислення його особистісно-
людських підвалин. Вивчаючи нашого мислителя саме так, видно, що він – не просто філо-
соф тексту, а особистість, що філософствує, яка залишає виражене слово як міст на шляху до 
справжнього спілкування із собою, своїм внутрішнім словом. Однак це внутрішнє слово діа-
логічно за своєю природою, воно – запитування, що націлене на випробування Істини, – так, 
так, – Істини з великої літери. До цього внутрішнього слова неможливо прийти ззовні та зі 
сторони, від нього можна вийти, оскільки саме воно отримано не в горизонтальному діалозі, 
а в діалозі по вертикалі, діалозі з Істиною. При цьому варто врахувати, що Істина вбачається 
кожному у своєму особливому образі в міру його готовності сприйняти Її. Саме тому і виникає 
потреба у горизонтальному діалозі як можливості зіставлення цих образів з метою прояснення 
власної готовності на тлі особистості, що досягла духовних висот. Але цей діалог неможливий 
без проникнення в культурну тканину епохи існування тексту. 

Наприкінці ХIХ століття у російської інтелігенції намітився інтенсивний інтерес до 
питань християнства. Вона відчула потребу в релігійному осмисленні свого життя. Однак у 
цей період православне богослов'я у Росії переживало кризу. Зберігаючи вірність догматичної 
традиції та переказу, Руська церква не особливо інтенсивно узгоджувала досвід думки, що 
жила в ній, у відповідність із запитами сучасності. І хоча окремі спроби в цьому напрямку 
робилися, що виразилося в богословській системі духовного християнства М. Тарєєва та тео-
логічних розробках антропології у В. Несмєлова, у цілому дух богословського середовища 
виявився незадовільним для ситуації, що створилася. Треба відзначити, що надмірний консер-
ватизм церкви був породжений її підлеглим положенням стосовно держави, устрій якої за-
старів і гальмував прогресивний розвиток країни. У цій ситуації сама інтелігенція в рамках 
культури, що вона створювала, паралельно з виробленням соціально-революційного світо-
гляду стала розробляти необогословські доктрини. Оскільки цей період ознаменувався філо-
софським відродженням, то філософія, що стала в центрі тогочасного культурного життя, 
якраз і виступила середовищем для створення культурно-богословських систем. Саме це і 
можна визначити як феномен релігійно-філософського відродження в Росії, у результаті чого 
конституювалася особлива галузь культурної діяльності – теологія культури. 
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Однак мислителі першої хвилі цієї традиції (у якості другої виступив неопатристичний 
синтез) занадто вільно поставилися до запозичених догматичних даних, видозмінюючи їх в 
особливому екстатичному пізнанні – гнозисі. Помітний представник цієї традиції – Микола 
Бердяєв – прийшов у річищі цієї тенденції до модернізації концепції Трійці з позицій гностициз-
му і поклав це фундаментом усієї своєї філософської творчості. У результаті його світогляд 
виявився розколотим постійним коливанням між християнством і гностицизмом. Однознач-
ному вибору християнської позиції заважала відсутність постійної орієнтації на прийняття 
допомоги зверху, що присутня у власне православно-християнському релігійному досвіді. 

Модернізація центрального смислосимволу у Бердяєва була викликана переосмислен-
ням часто повторюваного нічного кошмару, в якому він відчував власні провали у Безодню. 
Безодня мислителя – з якої виникає Абсолют і в співвідношенні з якою протікає життя Трійці – 
зведена до рангу догматичної інтуїції реальність кошмарного сну. Отже, трагічність власного 
існування філософа, що не була примирена аскетизмом християнських практик, якраз і виступи-
ла джерелом його гностичного ухилу. У результаті Бердяєв виявився таким, що перебуває у 
світі ним же самим створених віртуальних смислів – езотеричному світі – і, дивлячись звідти 
на світ реальний, бачив лише його окремі обриси, будучи неспроможним досягти єдності 
свого світу та світу дійсного. Звідси і та різкість у виборі епітетів, що характеризують реаль-
ність, звідси і ті муки від нерозуміння своєї позиції сучасниками. 

Причиною гностичної преформації християнських ідей виступала раціоналізація підсві-
домих переживань. Оцінюючи дане явище, ми вважаємо, що християнський філософ повинен 
саме за допомогою досвіду церковної традиції очищати досвід своїх переживань, упокорю-
вати в собі душевне перед духовним, а не навпаки, як це відбувалося у багатьох випадках у 
Бердяєва. Однак, описуючи прийняту філософом процедуру сенсорної депривації як сприй-
няту з християнства методику очищення, ми виявили, що в її процесі вироблявся новий екс-
татичний досвід містичних видінь, що задавав новий характер виникаючих із них смисло-
форм. 

Розчарувавшись у класичних формах раціональної думки і не бажаючи задовольнити-
ся одним романтичним естетизмом, Бердяєв намагався прийти до таких смислоформ, які б 
гармонійно сполучили як конкретне, так і ідеальне. Вони не мають багатозначності суб'єкт-
об'єктних зв'язків, суб'єктом тут завжди є людина, яка осягає, а предикатом – те, що осяга-
ється як його особистісний зміст інший досвід. Вони повинні виражати визначену вольову 
установку, бути процесуальними, синкретичними, та носити екстатичний характер. Оцінюючи 
даний досвід із християнських позицій, ми вважаємо, що християнин повинен мислити не 
тільки монадними суб’єктоцентричними протоформами, а монодіадними протоформами. Ці 
протоформи існували у старослов'янській та грецькій культурах і виражалися у мові. У грець-
кій і старослов'янській мовах середньовічного періоду присутнє подвійне число. Саме воно 
було мовним вираженням монодіадних протоформ. Згодом у нашій культурі вони були елі-
міновані. Бердяєв, незважаючи на багаторазові заяви про свій моноплюралізм, лише перед-
чував можливість створення такого стилю мислення, але не реалізував його. Стилістичне 
балансування, що постійно проводив Бердяєв між ліризмом і символізмом, виступало лише 
шляхом до таких форм думки, оскільки символ завжди залишає на півдорозі до справжньої 
реальності. Саме тому Бердяєв і став конструювати езотеричний світ, де езотерик, хоча і йде 
від повсякденної дійсності, але не занурюється остаточно у сферу релігійного досвіду. Роман-
тичні прагнення російського філософа не дали йому вирватися з монологічного суб'єктивізму 
до діалогічного реалізму, хоча звертання до молитовного досвіду як джерела філософування, 
створювало передумови для цього. Ми думаємо, що філософ, що приймає релігійну точку 
зору, повинен переводити релігійний досвід у сферу філософської спекуляції, а не привносити 
філософську спекуляцію у сферу релігійного досвіду, як це відбувалося у Бердяєва. 
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У зв’язку з відсутністю монодіадних смислоформ Бердяєв не зміг цілісно співвіднести 
себе з Божественною трійцею. Трійця була побачена ним у якості трьох самостійних іпостасей, 
які хоча і були співвіднесені між собою, але не перебували у сутнісній єдності. Більше того, 
Бердяєв сприймає в колі Мережковського теорію періодично змінного виявлення в історії дії 
іпостасей Божественної Трійці. Розглядаючи еволюцію поглядів Бердяєва, помітно, що в 
перший етап своєї еволюції він переважно звертався до іпостасі Творця, у другий – Сина, у 
третій – Духу. У третій етап Бердяєв спробував через Дух охопити Триєдине Начало, але, 
вбачаючи в цей період у Духу двоїстий потік із Божественного та із Ніщо, філософ зробив 
Ніщо співвіднесеним із Трійцею, себто, він зрівняв благобуття з небуттям. Тим самим росій-
ський філософ радикалізував гностицизм. Як нам здається, ствердження значимості небуття 
було непрямим визнанням людського права на гріх. Уведення третьої епохи, де людина 
перестворює себе й світ, є обґрунтуванням можливості переходу ролі Абсолюту від Бога до 
людини. А це вже ні що інше, як постулювання ідеї людинобога. «Восьмий день», за Бердяє-
вим, є не лише час Царства Божого, як у Православній доктрині, а прийдешній час людино-
божого стану. 

Динамізувавши Божество та розірвавши Трійцю, Бердяєв уводить деяку “крапку омега” – 
майбутній стан людини, що приводить Трійцю в єдність із собою і через себе. Нам здається, 
що філософ проектував свою особистість у цей майбутній стан. Навіщо ж йому знадобився 
такий грандіозний проект? Микола Олександрович постійно відчував свою відстороненість 
тварному світу та недосконалість людини як тварної істоти. Свою відстороненість він пере-
ніс у своє відчуження від Бога у дотварному стані, винятково сприймаючи Божество у його 
спрямованості до світу. Звідси заперечення сутнісних властивостей Бога та сприйняття Його 
виключно у Його проявах. Тому Бердяєв рішуче критикує католицьку та протестантську тео-
логії за їх винятковий трансцендентизм. Відсутність звільненості людини та світу до власного 
акта самосвідомості філософ сприймає як заклик до самостійного порятунку. Тому Божест-
венне він сприймає лише в якості сили, що спрямовує та зміцнює, лише в іманентних харак-
теристиках. Радикальний суб'єктивізм не дозволяє йому прийняти настанову бути у Христі. 
Не бажаючи розлучатися із власною обмеженістю, він повсякчас очікує входження в себе 
Христа, й оскільки цього не відбувається, його інтерес переспрямовується до Духу. Однак і 
тут він розуміє, що виражає передусім свої чекання, проте, додає їм характеру пророчого пе-
редчуття. Чекання прийдешнього самоспасіння є виходом із трагічності власного світогляду, 
що дозволяє упокоритися з реальним існуванням задля майбутнього. Тому Бердяєв ніби пе-
реносить усі нинішні сприйняття себе та світу в майбутній очікуваний ним стан, він судить 
їх з позицій цього майбутнього, показує напрямок до нього. Такий проект філософсько-
релігійної футурології Бердяєва. 

Так ким же був Бердяєв? Філософом? Мислителем? Публіцистом-ідеологом? Літера-
тором, що філософствує? Пророком? Єретиком? Вільним богословом? Містиком? Езотери-
ком? Учителем життя? Людиною, що свої життєві муки собою винесла на загальне обгово-
рення? Особистістю, що жадає знайти загальне прийняття свого втаємниченого та водночас 
боїться зізнатися у цьому іншим? Гностиком... На ці питання не можна знайти однозначної 
відповіді. Бердяєв був усім і ніким, він був собою, особистістю, що у силу своєї унікальності 
не вписується ні в які рамки. Він був особистістю, що спробувала заглянути за межу наявно-
го людського існування, людиною, яка опинилася перед безоднею, що приваблювала своєю 
глибиною. Вся його творчість – це ніби крик Адама, зануреного з Раю в земне життя, що від-
чув на собі всі його прикрості та страждання. У щоденниках Бердяєв записав: ««Я» є фатум 
самого себе і фатум Богу. «Я» мучить себе та Бога» [2, 267]. І це є щирим зізнанням. Бердяєв 
жадав отримати Божественну благодать, але разом з тим побоювався, що вона обмежить йо-
го свободу, а тому сподівався, що остання вже дана йому в досвітовому акті творіння. Тільки 
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таке набуття благодаті, на його думку, було наскрізь просякнено свободою. По суті справи, 
Бердяєв неприпустимо зближав образ і Первообраз, вважаючи, що «у людині є отвір, що 
просвердлений у нескінченність», у Бога, а тому Він притаманний йому самому. Тільки такого, 
свого, Бога міг прийняти Бердяєв. Однак та межа досвіду, якої досягав російський мислитель, 
призводила його до стояння перед вибором між верхом і низом. І він виявився неготовим 
зробити такий граничний вибір між порожнечею небуття та благобуттям. Бердяєв не зважу-
вався прохати про вищу допомогу, вважаючи, що вона повинна прийти сама собою і не поза 
ним, а через нього; якщо вона ще не приходить, то час ще не настав. У своїх думках щодо апока-
ліпсису як руйнування світу Бердяєв відстоював позиції свободи, вважаючи, що якщо людство 
об'єднається на позиціях Духу, то кінця світу не буде, а здійсниться загальне людське та світове 
переображення. Самого ж себе він вважав передвісником цього процесу. Можна уявити його 
людиною, що підійшла вночі з ліхтарем до краю прірви й, освітивши її всім іншим, сама ще 
не вирішила, що робити – відступити чи ринутися далі. 

Незважаючи на те, що Кембріджським університетом йому було надано почесного 
ступеня доктора теології, низка дослідників вважають його насамперед філософом. Цей 
справедливий висновок випливає з того, що свій досвід розумової діяльності Бердяєв реалізову-
вав саме філософськими засобами. Тому він і потребує насамперед філософської реконструк-
ції. Навіть звернення до релігії було пов'язано зі спробою створення культурного аналогу 
теології, у центрі якого перебуває людина, що ми визначаємо як теологію культури. 

 
Примітки 

 
* Ми залишаємо осторонь дискусію про доречність вживання терміна «Срібний вік» руської культури 

та використовуємо його в якості традиційного найменування відомого періоду культури. Вживання ж терміна 
«Ренесанс» вважаємо ще не остаточно обґрунтованим, оскільки Ренесанс традиційно пов’язують із переходом 
від християнства до античності. В нашому ж разі було здійснено перехід саме до християнства. «Ренесанс-
ність», яка була проявлена як домішок до християнства, на нашу думку, не є позитивною, а скоріше гностичним 
ухилом. 
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ПРОБЛЕМА ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ: 
ПОСТКЛАСИЧНИЙ ЕСТЕТИЧНИЙ ДИСКУРС 

 
Феномен художнього мислення людини привертає увагу науковців різних галузей 

знання. Особливо фіксується зростання інтересу до нього у дослідників з другої половини 
ХХ ст. Можливо тому, що сучасна наука активно прагне осмислити і зрозуміти витоки люд-
ського в людині, підґрунтя самобутності її буття в світі. І хоча питання природи і специфіки 
даного явища цікавить дослідників протягом тривалого часу, слід, однак, констатувати недо-
статнє його опрацювання. Передусім через вивчення в контексті інших психологічних, гно-
сеологічних, естетичних, культурологічних проблем. Складність детермінації і розгортання 
даного явища також не сприяє його ґрунтовному і всебічному аналізу. 

Серед праць, присвячених поглибленому осмисленню художнього мислення, слід на-
звати передусім монографії Г.Єрмаш „Мистецтво як мислення” та А.Андрєєва „Художнє ми-
слення як естетична категорія”. В них дане явище розглядається індивідуальним мислиннє-
вим процесом, притаманним лише окремим категоріям людей, а саме: митцю або людині, 
залученій до художньо-творчої діяльності. Художнє мислення при цьому визнається вагомим 
чинником результативності творчості митця. До того ж, Г. Єрмаш підкреслюються такі його 
специфічні риси, як образний характер побутування і залежність від чуттєвої сфери людини 
та її уяви. Це дає, на її думку, підставу розглядати його особливим типом мислення. „Художньо-
образний тип мислення має бути виокремленим не тільки від науково-понятійного і філо-
софсько-категоріального, а й позахудожніх наочно-образних узагальнень також”, – пише 
дослідниця [1, 165] Однак не достатньо опрацьованим залишається питання розвитку історич-
них уявлень про природу і своєрідність художнього мислення. Це й зумовлює, на нашу думку, 
актуальність аналізу ірраціональних концепцій природи художнього мислення, представлених 
естетичною спадщиною мислителів ХVІІІ–ХІХ століття, осмислення яких виступає завданням 
даного дослідження.  

В європейській естетичній думці фіксується особливий напрям трактування природи і 
значення художнього мислення в людському житті, що пов’язує його природу і загалом ви-
токи художньо-творчої діяльності з позараціональними засадами духовного життя людини. 
Йдеться передусім про творчу спадщину митців, літературних критиків і філософів ХVІІІ–
ХІХ століття: Новаліса, К.В.Ф.Зольгера, Ф.Шеллінга тощо.  

Наприкінці ХVІІІ ст. виникає літературно-художній рух – романтизм. В своєму по-
ступі він охопив історію та філософію, естетику і літературну критику, поезію й театр, філоло-
гію і соціальні вчення. Це дає підставу вважати його європейським культурним феноменом 
як своєрідною реакцією на духовно-культурні запити Нового часу. Романтизм ґрунтувався на 
світосприйманні, за яким світ визнавався живою динамічною єдністю, тут все взаємо-
пов’язане і взаємодіє при постійній зміні. Дух – це основа сущого, і для нього важливе зна-
чення має естетичне начало. Тому мистецтво в романтизмі розглядалося значущим не лише в 
індивідуальному людському житті чи існуванні людства. Воно мислилося важливим світо-
рушійним фактором, адже виступало не тільки наслідком художньої творчості як принципу 
перетворення дійсності. Природу теж, за переконанням романтиків, можна розглядати худо-
жнім витвором духу.  
                                                 
 Поліщук О.П., 2007 
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Слід звернути увагу, що в романтизмі провідна роль відводилася не розумові та дис-
курсу як чинникам творчості, а ірраціональному началу: інтуїції, уяві, фантазії. Інтуїція тут 
розглядалася способом достовірного осягнення людиною глибин і засад буття. Інтуїтивний 
символ, а не поняття розуму, ось що виступає, за переконанням романтиків, підґрунтям тво-
рчого мислення. В той же час кожна творча особистість, а саме таким є митець, має форму-
вати самостійність мислення, вважали вони. Митець має бути критичним і незалежним в 
оцінці всього, створеного людьми. Адже вищою досконалістю є лише божественна ідея. 
Свобода від авторитетів має проявлятися не тільки в художній сфері, а й поширюватися на 
інші галузі людського життя. Свобода – запорука творчості. Естетика романтиків, до того ж, 
відкриває новий предмет художнього пізнання – внутрішній світ людини. Саме внутрішні 
переживання та почуття особистості тільки й гідні бути предметом мистецтва. Чуттєве і ду-
ховне життя людини для романтизму представляє особливий інтерес. Поряд з цим, у роман-
тизмі вищим зразком художнього творіння мислиться сама природа – як живе та органічне 
ціле. Митець має наслідувати, в зв’язку з цим, творчості духу, природи, але не копіювати 
дійсність. Тому йому не слід в художній творчості спиратися на розум і роздум, бажано на-
дати перевагу “внутрішнім імпульсам” духу, “прагненням” душі, прозрінню. Несвідомий 
момент у творчості романтизмом стає визнаватися провідним фактором детермінації.  

Романтики особливу роль в людському бутті, культурі відводять митцеві. Згадаймо хоча 
б позицію Ф.Шлегеля: “Чим люди є серед інших творінь землі, тим є митці по відношенню 
до людей”. Або ще одна думка: “Завдяки митцям людство виникає як цілісна індивідуальність. 
Митці через сучасність об’єднують світ минулий з світом майбутнім. Вони є найвищим ду-
ховним органом, в якому зустрічаються один з одним життєві сили всього зовнішнього люд-
ства і де внутрішнє людство проявляється насамперед”.[3, 250] Така оцінка місця митця в 
культуротворенні, на нашу думку, є новою в європейській духовній практиці. Згадаймо, Пла-
тон не знайшов митцям місця в ідеальній державі. Середньовіччя використовувало їх працю, 
але достатньо презирливо оцінило: менестрелі і трубадури, скоморохи й мінезингери не мають 
права на поховання як усі. Їх місце поряд з самогубцями, божевільними і прокаженими. Лише 
монахи, що займаються “дозволеною” художньою творчістю, складають виняток. Відродження 
хоча й визнало цінність їх діяльності та самобутність, але не підняло на “верхню сходинку” в 
соціокультурній ієрархії. Тут митець є “рівним серед рівних”, якщо можна так сказати. Для 
Нового часу мистецтво – передусім розвага і, відповідно, митець – “ключ” до його появи.  

Чому ж особистість митця в романтизмі, як чинник культуротворення, має таку зна-
чущість? Мабуть, найкраще відповідь на це дав А.Шлегель: символічна діяльність, якою 
займається поет чи музикант, є безпосереднім вираженням внутрішнього через зовнішнє. І це – 
одна з підвалин людського спілкування, основа появи мови. Слова, як безпосередні знаки 
людських відчуттів і переживань, з часом набувають значення понять. Згодом образний 
зв’язок між знаком та означуваним ним предметом, явищем чи процесом, втрачається. Мова 
стає своєрідним “сховищем логічних цифр”, яке використовує мислення. Однак поезія, за 
переконанням Шлегеля, уловлює якнайкраще первісну образність мови, відтворює її через 
подальшу символізацію. Для інших романтиків не поезія, а музика якнайкраще окреслює 
своєрідність людської символічної діяльності. Вона розкриває “універсальний дух” мистецт-
ва та виявляє самобутність його природи.  

“Гігант” – наша самосвідомість, а “тінь” цього гіганта – уява. Так вважав Новаліс, відо-
мий поет, оригінальний мислитель і естетик. Не менш значимою, за Новалісом, є також сила 
волі. Завдяки їй людина здатна на диво: перетворювати світ за власним бажанням. Твір мис-
тецтва є яскравим втіленням сили волі та уявлень його автора. І ще значення має інстинкт, 
він “мистецтво без наміру” та творче підґрунтя мистецької новації. В зв’язку з цим Новаліс 
висловлює ще декілька цікавих, на нашу думку, ідей про пізнавальні можливості митця. За 



Філософія  Богуцький Ю.П. 

 30 

його переконанням, художник споглядає видимі предмети інакше, ніж звичайна людина. І 
поет також осягає феномени зовнішнього і внутрішнього світу по-іншому, на відміну від пересіч-
них людей. Його пізнання світу – інше як за суттю, так і формою. Так картина є, немов би, 
“внутрішнім шифром” вираження знань митця, як стверджує Новаліс. Іншими словами, вона – 
спосіб відтворення осягнутих через зір речей “в їх закономірності й красі”. І художник на-
справді не вдивляється у світ чи його фрагменти, але “дивиться зсередини”. Не осягає щось 
чуттєво, а спрямовує зовні своє “внутрішнє почуття”. Новаліс підкреслює: тварина не спро-
можна оцінити красу предмета, місцевості або картини. Вона обманюється, коли бачить на-
мальований знайомий предмет, сприймаючи його за реальний. Як образ він нею адекватно не 
оцінюється. Людську одухотвореність та її значення для художньої творчості засвідчує й му-
зика – переконаний Новаліс. Звуки природи грубі і неосмислені. Тільки “музичній душі” ше-
лест лісу або свист вітру, солов’їний спів чи журчання струмка здаватимуться мелодійними, і 
наповненими таємничим смислом. Музикант породжує своє мистецтво з себе самого. Його 
“дух” створює художні предмети, опоетизовуючи світ звуків. Ноти, рухи пальців, ніг і роту 
можна порівняти з картиною: це також “шифр”. Художник “вдивляється”, музикант немов 
би “виносить свій слух зовні”. Тут відбувається активне, якби-то “пропущене через себе” 
людиною чуттєве надбання знання. Однак виникає питання: для чого воно потрібне творчій 
натурі? Щоб завдяки власній одухотвореності, без зовнішнього стимулу, за власним вибором 
митець міг вжити його як знаряддя змін реального світу. 

Особливості художнього мислення яскраво окреслюються Новалісом при порівнянні 
творчості поета і філософа. Через уявлення поет “пророкує” про природу, а філософ через 
природу – про уявлення. Для одного, вважає мислитель, важливим є сенс в об’єктивному, а 
для іншого – в суб’єктивному. Тому поет – це “голос всесвіту”, а філософ є “голосом най-
простіших елементів”. У творах мистецтва з відмінностей, немов би, “проступає нескінчен-
ність”, а у філософських роздумах із багатоманітності виникають лише одиничні предмети. 
Тому поезія назавжди залишиться істинною, філософія ж змінюється.  

Інша позиція щодо витоків і специфіки художньої творчості та пізнання представлена 
у працях К.В.Ф.Зольгера “Лекції з естетики” та “Ервін. Чотири діалоги про прекрасне і мис-
тецтво”. Він возвеличує іронію, правда, трактує її своєрідно. Для нього художня творчість є 
діяльністю людської фантазії. Як стверджує мислитель, вона не є “божевіллям поетів”. Це, за 
його переконанням, “внутрішня дія” ідеї в духові митця. І її реалізації сприяє гумор, а мисленнє-
вому міркуванню – дотепність. Але є особливий стан фантазування: тут “ідея” стає нічим, 
перейшовши в свою протилежність, “дух” митця одночасно знищує і створює щось. Цей 
стан, за Зольгером, є іронією. Тобто твір мистецтва ним розглядається результатом натхнення, 
фантазії та іронії як своєрідних виявів “духу” митця, який виступає проявом чи часткою “духу” 
природи. (Таке його розуміння іронії суттєво відмінне від її розуміння іншими романтиками.)  

У контексті дослідження розвитку історичних уявлень про художнє мислення мірку-
вання Зольгера про стимули художньої творчості представляють інтерес через поглиблений 
аналіз ним питання художнього мислення (як він зазначає, “художнього розуму”) і пізнання. 
Його позиція інша, ніж у Новаліса. За Зольгером, у багатоманітності явищ проступає “ідея”. 
Як “проста сутність”, вона наявна тільки в нескінченості явищ. Тому існує, немов би, по-
всякденна дійсність і дійсність, що утримує в собі універсальне. Осягнути першу можна чут-
тєво або завдяки розуму. Шлях же осягнення іншої – особливий: гумор, дотепність, іронія. І 
це види діяльності “художнього розуму”, що “пронизує все царство мистецтва”. Він і саме 
він охоплює всезагальне й ціле. Завдяки йому “ідея” стає опредмеченою в земному бутті. Так 
відбувається одночасне знищення і створення. 

Думка Зольгера стосовно “художнього розуму” вельми своєрідна. Складається вра-
ження, що він наділяє митця здатністю по-особливому пізнавати закономірності буття світу. 
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(В цьому фіксується деяка схожість позицій Зольгера і Новеліса.) Така спроможність – еліта-
рна, бо властива лише митцям. Сфера художнього пізнання – не внутрішній стан і життя ав-
тора, а універсальні засади буття сущого. Завдяки “художньому розумові” та його діяльності 
митець охоплює сутність, а не явище. Він залучається до витоків універсального в дійсності, 
митець стає прозорливцем. Функціонування “художнього розуму” забезпечує опанування 
ним всезагального, а також створення особливого предмета – твору мистецтва, в якому в 
“знятому” вигляді присутнє щось універсальне – “ідея” як підвалина існування дійсності. 
“Художній розум”, іншими словами, й є підґрунтям художньої творчості, на думку мислителя. 

Ідеї Зольгера про “художній розум” займають, як ми вважаємо, особливе місце у фі-
лософсько-естетичних розвідках ХІХ століття. Певною мірою вони перегукуються з мірку-
ваннями Платона та Плотіна. Однак є й принципові відмінності, як-то: особливі пізнавальні 
можливості митця; здатність за допомогою подібного мислення пізнавати дійсність на рівні 
сутності, а не явища. До того ж тотально, а не вибірково. Така позиція Зольгера відмінна від 
поглядів романтиків, раціоналізму Нового часу, раціоналістичних поглядів більшості пред-
ставників німецької класичної філософії. Його позиція, на нашу думку, засвідчує нераціона-
лістичне (містичне) спрямування поглядів.  

Цікаві й гідні уваги ідеї про художнє мислення висловлені Ф.В.Й.Шеллінгом. Його 
естетичні думки фіксують романтично-ірраціональний погляд на світ, що дає право говорити 
про нього як спадкоємця ідей Ф.Шлегеля і Новаліса. Естетична спадщина мислителя торкається 
багатьох проблем: природи краси і гармонії, походження та перспектив розвитку мистецтва, 
соціальної детермінації останнього, аналізу видової специфіки мистецтва тощо. Для нас 
представляють інтерес міркування так названого періоду “філософії свободи” його творчості, 
наведені в працях “Про відношення реального до ідеального в природі”, “Про відношення 
образотворчих мистецтв до природи”, “Філософські дослідження про сутність людської сво-
боди та пов’язаних з нею предметах”. В цей час Шеллінгом поглиблено опрацьовувалось пи-
тання походження світу й розвитку людства як важливого елемента його становлення. 

За Шеллінгом, вищим джерелом творчості виступає дух як творець сущого. Людина ж 
є особливою істотою, тільки в неї є душа, без якої світ став би подібним „природі без сонця”, – 
стверджує він. Це те, завдяки чому людина стає спроможною до безкорисливої любові, до 
бачення і пізнання сутності речей, а тим самим й породження мистецтва. Душа проявляє себе 
у тілі, але є вільною від нього, вважає Шеллінг. “Душа – це не властивість, не здібність або 
дещо особливе такого роду; вона не знає, але є знанням, не благосна, але є благо, не прекрас-
на, яким може бути і тіло, але є сама краса”. [2, 70]. Вона, як “легка мрія”, присутня в людсь-
ких творіннях. Безпосередньо душа не пов’язана з матеріальним, вона залежить тільки від 
духу як субстанції предметного світу. Однак витоки мистецтва Шеллінг пов’язує не з душею 
митця. Вона лише зримо проступає в творах мистецтва – як “сила думки” або внутрішньо 
притаманне йому “сутнісне благо”. Душа має опанувати людські пристрасті, і її велич прояв-
ляється не в керуванні всіма пристрастями, а тільки породженими “розумним” духом. Тільки 
дух, вважає Шеллінг, є творчим началом світу і джерелом творчої наснаги людини. Тому 
“творчий дух”, притаманний митцеві, й є підґрунтям його творчості. “Творчий дух” – це осо-
бливий дар. Якщо митцю він “дарований”, то його праці особливі – одухотворені, а не прості 
ремісничі витвори. Але з іншого боку, Шеллінгом пропонується враховувати ще дещо: “Ми-
тець має... сподоблятися тому духові природи, що діє у внутрішній сутності речей, промовляє 
через форму і образ, використовуючи їх як символи” [2, 60]. І якщо митець зможе наслідува-
ти “духу природи”, то й зможе створити щось величне, гідне, прекрасне. Необхідно прагнути 
виражати “внутрішній дух природи”, – стверджує мислитель. 

У даному разі чи немає тут суперечності? Що власне спонукає митця до творчості: 
“творчий дух” як начало сущого чи може індивідуальне людське прагнення наслідувати “ду-
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хові природи”: пізнавати і використати внутрішні закономірності речовинного світу? Щоб 
дати відповідь на це, треба звернути увагу що саме мислиться Шеллінгом “духом”, “творчим 
духом” і “внутрішнім духом природи”. Кожному предмету передує вічне поняття, окреслене 
в “нескінченому розумі”, – дух. Саме по відношенню до останнього й можна говорити: начало. 
“Творчий дух” останнього ґрунтується на знанні. Через митця “нескінчений розум” немов би 
реалізовує у певних природних чи рукотворних предметах, образах, формах “ідею нечуттєвої 
краси”. Така думка Шеллінга насамперед возвеличує людину-митця: він провідник “творчого 
духу”. Вона заставляє, крім того, замислитися про роль, відведену мислителем митцю та ми-
стецтву у світі, і не лише світі людського буття. Коли людина бореться не з “силами приро-
ди”, а з “моральними силами”, що підточують “коріння” її життя, розум і вчинки, ним обу-
мовлені, привносять недосконалість у людське життя. Заспокоює душу краса, в тому числі 
рукотворна. Краса хвилює і захоплює. Зустріч з нею переживається як диво. Краса, привне-
сена мистецтвом, “осяює спогадом про первинну єдність сутності природи з сутністю душі”, – 
стверджує Шеллінг [2, 73]. Вона нагадує про любов як зв'язок всього сущого, та благо як ос-
нову існування світу. Мистецтво перетворює, відтак, природні форми й матеріали в засіб 
проявлення найкращого в людській душі. 

У зв’язку з цим мислителем порушується й питання періодизації генезису мистецтва 
та специфіки художнього мислення залежно від епохи. Адже мистецька практика, на думку 
філософа, переважно залежить від характеру свого часу. В давні часи особливе значення для 
художнього формотворення мала пластика: ідея, реалізована в тілесних предметах, немов би 
відтворювала рівновагу між душею і матеріальним. Тому можна вважати, що в древності ми-
слення було пластичним. У давні часи людині було властиво мислити і відчувати „пластич-
но”, як міркує Шеллінг. Художньому мисленню давнини властиве прагнення до наслідуван-
ня природи у її потужному формотворенні й первісній силі. Тут поціновується міць, 
серйозність та велич. А наступний період генези мистецтва зумовлений появою митців іншо-
го типу – одночасно філософів та науковців. Згадаймо творіння, наприклад, Рафаеля Санті, 
Леонардо да Вінчі, Альбрехта Дюрера. В них фантазія поєднується з науковим розрахунком, 
чуттєве з раціональним, новаторство з мудрістю. Тут твір мистецтва засвідчує глибину думки 
автора і гостроту духовного осягнення ним світу. У цьому специфіка художнього мислення 
Відродження. Це, за переконанням Шеллінга, немов би та точка його історичного розвитку, 
де фіксується рівновага божественного і людського. (Цікаво згадати тут думку К.Ясперса 
про „осьовий час”.) В Новий час домінуючим видом мистецтва став живопис, і це засвідчує 
прихід іншого етапу в історичному поступі мистецтва. На передній план у творчості митця 
виходить не “дух природи” у його наслідуванні, не “розумний дух” в індивідуальних пошуках 
мислення автора, а душа. Чуттєвість душі стає основою пошуку і творення краси. М’які об-
риси образів, уява, чуттєвість зображення, майстерна гра світлотіні: духовне проступає у ті-
лесному, а тілесне піднімається до ступеня духу. З часів Корреджіо зміна творів мистецтва 
фіксує нові зрушення у художньому мисленні. Наукове відношення до мистецтва поступається 
місцем антропоцентричному, а філософсько мислячі митці – зорієнтованим на власні чуття.  

Щодо можливих перспектив подальшого поступу мистецтва Шеллінг не є песимістом. 
Він вважає, що більша широта мислення митця, зростання його соціальної самостійності дають 
надію сподіватися на його подальший розвій. Мислитель вірить: мистецтво вічне, доки існує 
людина. І кожна нова доба його розвитку приноситиме нові риси в художнє мислення людства. 

Як підсумок можна констатувати: посткласичний естетичний дискурс проблеми при-
роди і специфіки художнього мислення в розвідках мислителів ХVІІІ–ХІХ століття є новою і 
плідною ланкою її опрацювання. Напрацювання цього періоду не втратили своєї значущості 
й на сьогодні, адже привернули увагу ще до однієї грані проблеми – позараціональних засад 
детермінації даного явища. 

Філософія  Поліщук О.П. 
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НАЦІЯ ДО НАЦІОНАЛІЗМУ: 

ЗАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВОТВОРЧОЇ ТРАДИЦІЇ 
 
Самопізнання та самовизначення народу завжди є актуальним, а тим більше тоді, коли 

нація стоїть на шляху розбудови своєї держави. Однак сучасна українська суспільна думка 
зосереджена переважно на економічних та політичних проблемах, залишаючи поза увагою 
теоретичні засади європеїзації нашої країни, основою яких виступає переосмислення історії, 
формування та ствердження національної свідомості, відродження та використання історич-
них традицій та культурних надбань. Суттєве значення у даному відношенні посідає проблема 
відродження українських державних традицій, значна увага якій була присвячена у працях 
таких відомих українських дослідників, як М.Костомаров, М.Грушевський, В.Липинський, 
С.Томашівський, І.Лисяк-Рудницький, О.Оглоблин, В.Степанков, Л.Онішкевич тощо. 

Варто зазначити, що спектр націотворчої проблематики названих дослідників надзвичайно 
широкий, тому в даній статті ми обмежимося, з одного боку, аналізом витоків української 
нації та держави, з іншого – виявленням елементів національної тяглості та дослідженням 
основних причин “неісторичності” української нації. 

Переходячи безпосередньо до проблеми витоків української нації, зазначимо, що сьогодні 
завдяки монументальним працям М.Грушевського витоки українського державотворення прийнято 
шукати у Київській Русі. Подібні твердження можемо знайти й у працях В.Липинського, 
Д.Донцова, Л.Когута, К.Кия та багатьох інших дослідників. З іншого боку, російська наука й 
широка громадська думка, зокрема європейська (завдяки праці М.Карамзина “Об истории 
государства Российского”), трактує Київську Русь як першу фазу російської історії. Зважаючи 
на це, перед українськими дослідниками постає питання, як і якою мірою росіяни теж є спадко-
ємцями Київської Русі, адже, як відомо, в багатьох засадних рисах Московське царство карди-
нально відрізняється від Київської Русі (політичний і соціальний устрій, культурна атмосфера), з 
іншого боку, вже М.Грушевський стверджував, що Велике князівство Володимирське і зго-
дом велике князівство Московське вважали себе спадкоємцями Київської Русі, насамперед 
внаслідок династичних зв’язків з київськими князями [1, 1], а, як зауважує український до-
слідник І.Лисяк-Рудницький, “тяглість династичної традиції, особливо у тих віках не можна 
недооцінювати” [4, 26]. Суттєво, але М. Карамзін й сам зауважував, що незважаючи на дав-
ність боярського походження, “воно ніколи не було спадковим, а лише особистим” [2, 136], а 
після татарської навали взагалі викорінювалося, “внутрішній державний устрій змінився: 
все, що мало вигляд свободи і давніх громадських прав стислось і зникло...” [2, 135]. 
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Іншим визначальним чинником національно-державницької традиції є культура, де 
знову маємо суперечність, адже відомо, що фрагменти київського епосу збереглися на дале-
кій півночі краще, ніж на Україні, не говорячи вже про староруську літературу, яку ми знає-
мо переважно зі списків, що збереглися в московських монастирях... Тож цілком доцільно 
погодитися з висновком І.Лисяка-Рудницького щодо питання національного характеру Київ-
ської Русі, яка не була ані “українська”, ані “російська” (московська) у модерному розумінні; 
це була спільна східноєвропейська держава доби патримоніальної монархії, себто коли ще не 
існувала національна диференціація, як держава Карла Великого не була ані “німецька”, ані 
“французька” (хоч етнічні різниці між германцями й романцями давно існували, як на сході 
існували вони між усякими слов’янськими і фінськими племенами) [4, 26]. Варто зазначити, 
що згодом вчений цілком справедливо відмовився від визначення Київської Русі як патримо-
ніальної монархії, адже дана проблема була предметом дискусій як українських, так і росій-
ських істориків ще від початку ХІХ ст. Найбільш плідними у даному відношенні видаються 
міркування українського історика М.Костомарова, який зауважував, що за вічової доби русь-
ке життя відзначалося крайньою невиразністю, неточністю й невиробленням форм, що тут 
можна відшукати зародки федерації, республіки і монархії. В свою чергу, така складність та 
невизначеність державного устрою Київської Русі, безперечно, є однією з основних причин 
занепаду останньої, адже на той час єдиною стабільною та авторитетною формою державної 
організації була монархія, тоді як Київська Русь не знала прімоґенітури і дідизна Володими-
ра та Ярослава безконечно роздрібнювалася на щораз менші уділи, до цього приєднувався 
фатальний звичай спадкувати не з батька на старшого сина, а зі старшого на молодшого бра-
та (т. зв. “ліствичноє восхожденіє”). Наслідком цього стали постійні княжі усобиці й зати-
хання державного авторитету та правопорядку в Руській державі [7, 341], а починаючи з 
ХІІ ст., вона починає занепадати. Саме в цей час відмінності між слов’янськими племенами, 
які “київська держава... всіма засобами своїми – вузлами політичної і релігійної організації, 
династичних зв’язків, спільного права і культури” [3, 46] намагалася ослабити, з її розпадом 
починають ясно виражатись й виливаються у двох варіантах. Дану точку зору підтримують 
авторитетні українські (І.Лисяк-Рудницький) та російські (М.Трубецькой) дослідники, вва-
жаючи, що Київська Русь є спільною для двох народностей і цим впадає у загальноєвропейських 
контекст, культурні та національні відмінності починають формуватись у її спадкоємців.  

Першою ж суто українською державою, витвореною українськими руками, 
С.Томашівським та І.Лисяк-Рудницький вважають Галицько-Волинське князівство, яке веде 
свою тяглість від Київської держави [4, 26]. Безперечно, жоден з дослідників не говорив у 
буквальному сенсі, що “Галичина-Волинь була першою державною організацією на україн-
ських землях”, вони намагалися показати, що дана державна організація “мала можливість 
відіграти в історії українського народу роль аналогічну до Суздальсько-Владимирського князівст-
ва, а опісля Московщини, в історії Росії, а саме – роль зв’язка національної держави” [6, 86].  

Зазначимо, що С.Томашівський наділяє Галицько-Волинську землю певними націот-
ворчими характеристиками, стверджуючи що, по-перше, вона охороняла Україну від перед-
часного поневолення й асиміляції з боку Польщі; по-друге, відкрила західноєвропейській 
культурі вступ на наші землі, послабила та видозмінила односторонній вплив візантійської 
культури, з іншого боку – стояла на охороні європейського Духу. С.Томашівський вважає, 
що без “української державності ХІІІ–ХІУ ст. годі думати собі про сучасну нам національно-
політичну й культурну, частково і мовну самостійність України серед слов’ян” [12, 103]. За 
С.Томашівським Галицько-Волинське князівство стало не просто історичною зв’язкою дер-
жавної традиції, а воно є першим визначальним і формуючим етапом “національного харак-
теру” та державотворчої традиції, останні мали б лише уточнюватись, корегуватись та ево-
люціонувати в часі. В свою чергу, І. Лисяк-Рудницький даний історичний період відзначає 
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лише зміною державних засад, зокрема прийняттям принципу прімоґенітури, що забезпечу-
вало неподільність території та гарантувало скріплення авторитету династії Романовичів, за-
значаючи при цьому, що кристалізація української нації відбувалася в період Литовської 
держави, або вірніше Литовсько-Руської Держави, яка стала органічним продовженням, роз-
витком і еволюцією суспільних форм давньої Русі. Більше того, І. Лисяк-Рудницький пере-
конаний, що саме Велике князівство Литовське мало вирішальне значення для національної 
диференціації між Україною (і Білорусією) та Московщиною. Пояснюється це тим, що Укра-
їна в той час повністю перебувала під впливом Заходу, Москва – татарського Сходу, елемен-
ти яких тривало увійшли до національного характеру кожного з народів, визначили їх долю. 
Стосовно українства, то “нація, яка викристалізувалася в Галицько-Волинському Королівстві 
та Великому князівстві Литовському, занепадає після Люблінської унії” [4, 18]. 

Зазначимо, що І. Лисяк-Рудницький розглядає спільноту, що виникла в період пізньо-
го середньовіччя як “нація”, умовно, з метою реконструювати перервану тяглість історичної 
традиції української нації, яка зародившись у період Київської Русі, формується та кристалі-
зується лише згодом у Галицько-Волинському князівстві та Великому князівстві Литовсько-
му. Однак після Люблінської унії тогочасна українська аристократія не виступила з констру-
ктивною політичною програмою, а задовольнилася пристосуванням до існуючої структури 
Речі Посполитої, що, в свою чергу, зумовило не лише зникнення державного утворення, а й 
національної тотожності [6, 88–89]. 

Пошук шляхів розв’язання проблеми тяглості української державності у більшості 
українських дослідників спирається на висхідний постулат – ми є український народ, пер-
шим проявом національної окремішності якого було утворення Української держави Війська 
Запорізького під проводом гетьмана Б.Хмельницького, яка стала продовженням занедбаної 
державницької традиції часів Київської Русі. Дана думка виразно висловлена словами 
В.Липинського: “Знищений татарськими лихоліттями центр руської держави був відбудова-
ний фізичною колонізаційною силою української степової козачини...об’єднанням цілої зем-
лі української і сполученням духовної і фізичної енергії нації завершувався переломний про-
цес формування української нації і відбудови в нових українських козацько-шляхетських 
формах старої Руської варяжсько-князівської Держави” [8, 229]. 

Думається, науково більш коректною є точка зору М.Грушевського, який майже 
повністю нівелює значення попередньої старокиївської традиції, як атрибута легітимності 
козацької влади. Натомість, він досить докладно говорить про існування старої польської 
державницької традиції, яка виступала серйозною перепоною на шляху становлення нового 
соціального та політичного устрою. Кінець-кінцем, на думку М.Грушевського, ці “старі течії 
класового устрою і литовсько-польського права... розбивають і руйнують підстави нового 
ладу” [1, 20]. 

Доба Хмельницького стала предметом жвавих, часом пристрасних наукових дискусій 
як з приводу справедливості застосування назви “національно-визвольні змагання”, так і визна-
чення державного устрою Гетьманщини, а вслід за цим і місця Хмельниччини у світовій історії. 

Українські історики народницької школи вважали польсько-козацьку війну XVII ст. 
змаганням між аристократією й демократією. Проте таке розуміння тих подій є дещо спро-
щеним, адже “по-перше, в лави козацтва вступила чимала кількість дрібної української шля-
хти; козацька старшина була великою мірою такого походження. По-друге, козацтво як цілі-
сність прагнуло до створення стану відмінного від селян. Козацька держава, яка постала від 
часу революції 1648 р., створила станове суспільство, а козацька старшина в ХVIII ст. пере-
творилася на нову спадкову земельну аристократію” [6, 89]. 

До сьогодні не вщухають наукові дискусії з приводу наявності та рівня національної 
свідомості українців у період так званої “визвольної війни”, вони ставлять під сумнів саме 
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поняття “національно-визвольна війна”. Основним аргументом таких концепцій виступає 
думка про те, що під час війни українці не стільки стверджували власне буття, скільки руйнува-
ли домінування польського елементу, сила руху “від Польщі” не супроводжувалася такою ж 
силою визначеності позитивної мети – “куди саме” повинен здійснюватися рух українства. 
Прибічники такої точки зору вважають, що це зумовлено насамперед низьким рівнем визначе-
ності відносно самих себе, свого “Я”, інфантильністю національної свідомості, представники 
якої гарно розуміють чого вони не бажають, і зазвичай під це небажане підпадає єдино реальне, 
але відчуження від цього небажаного, опір йому чи навіть руйнування не супроводжується 
ясним розумінням того, чого людина воліє досягти [14, 172]. Зважаючи на те, що прямих свід-
чень національної свідомості українських козаків немає, ми, безперечно, можемо припустити, 
що “національність була ретроспективно приписана українським козакам XVII ст.” [5, 55]. 

Проте з такою точкою зору не може погодитись І.Лисяк-Рудницький і у своєму есе 
“Дослідження козацької історії” стверджує, що “немає найменшого сумніву, що українці 
XVII ст. були цілком свідомі своєї відмінності від турко-татар, поляків і москалів. Ця свідо-
мість зазвичай виражалася у формах і висловах, відповідних для того часу; часто, наприклад, 
через ототожнення з релігією або захист корпоративних “прав і вільностей” представницької 
суспільної верстви” [5, 55]. Причому вчений зазначає, що безглуздо заперечувати, що польсько-
козацький конфлікт був переважно соціальним, проте згодом він здобуває також і національ-
ний вимір, що зумовлено зміною традиційного українського проводу, який переходить до 
козацької верстви: козаки надають військову допомогу для відновлення ієрархії православної 
церкви, поширюють свій захист на православні школи, вступають у політичні союзи із зали-
шками православної шляхти, міщанами та духовенством, до козацтва тяжіють і селянські маси 
в їхньому стихійному супротиві кріпацтву. Іншими словами, навколо козацького ядра фор-
мується широка коаліція соціальних класів. Зважаючи на ці обставини, продовжує І.Лисяк-
Рудницький, до великого повстання 1648 р. правомірно застосувати термін “національно-
визвольна війна”. 

Висновок І.Лисяка-Рудницького підтверджує і те, що зацікавлення державницькими 
ідеями в той час можна спостерігати не лише серед козацької старшини та української шляхти, а 
й т.зв. тогочасної інтелігенції, основною репрезентативною верствою якої було духовенство. 
Про це свідчать насамперед твори полемістів, наприклад, та ж “Пересторога”, “Палінодія” та 
Густинський літопис, написані архімандритом Києво-Печерської лаври 3.Копистецьким, 
“Хроніка” Феодосія Софоновича – сучасника і близького знайомого Богдана Хмельницького 
[9, 28–29]. 

Отже, можна стверджувати, що вже напередодні національно-визвольної війни, дер-
жавотворчі ідеї займали чільне місце у свідомості провідних прошарків українського насе-
лення. Більше того, деякі дослідники, зокрема академік О.Оглоблін, характеризуючи стан 
політичного мислення українців, зазначає, що державницькі спрямування українців в той час 
можна об’єднати у три основні групи: перша, “ягеллонський легітимізм”, який допускає мо-
жливість і доцільність існування українських земель у складі Речі Посполитої у статусі окремої 
політико-територіальної одиниці (А.Кисіль, П.Могила, С.Косов); друга, вироблена українсь-
кими протестантами-аріанами, прагне створення українською шляхтою “Руського князівства”, 
чи “Великого князівства Руського” поза межами литовсько-польської держави; і третя, що 
виникла в провідних козацьких колах, висловлювала можливість творення окремої держави – 
“козацького панства” на старих теренах Наддніпрянщини і на землях колонізації [10, 15]. 
Проте українські дослідники В.Смолій та В. Степанков зазначають, що: “Важко погодитися з 
міркуванням відомого дослідника О.Оглоблина про формування в суспільно-політичній думці 
кількох концепцій державного політичною устрою українських земель... Аналіз виявлених 
нами джерел дає змогу говорити про появу серед нової еліти, яка формувалася переважно з 
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козацької старшини, лише елементів автономії для козацького регіону” [11, 21], проте вони 
не спростовують твердження про те, що “повстання Хмельницького було “національним” у 
контексті ХV ІІ ст., у тому сенсі, в якому були такими попередні повстання Нідерландів проти 
Іспанії або Чехії проти австрійських Габсбургів” [5, 60]. Подібно до України, у кожному з 
трьох наведених випадків соціальні (станові) та релігійні фактори мали велике значення, але 
неправомірно заперечувати наявність національного виміру. Адже, незважаючи на те, що ко-
закам не вдалося домогтися повної незалежності, вони все ж тривалий час зберігали Україну 
як окрему політичну одиницю, яка за своєю соціальною системою, інституційним зразком і 
типом культури чітко відрізнялася від сусідніх країн. Більше того, зважаючи на те, що перші 
прояви свідомості національної окремішності (за принципом “ми” “не-ми” ) народів Європи 
(за сукупністю трьох визначальних компонентів – релігійна приналежність, мова і територія) 
припадали на добу, що передувала на цілий дистанційний “крок” (у розмір століття) францу-
зькому зламу епох, маємо всі підстави стверджувати, що наші перші національні “потуги” 
збігалися у часі з аналогічними процесами у Західній Європі. 

Не менш гострі суперечки виникають навколо питання про можливість соціальної 
революції в період Хмельниччини, яка, спираючись на вкорінений у народну свідомість (пе-
редусім Лівобережжя) погляд, скасувала всі суспільні перегороди й перетворила українське 
суспільство в якийсь соціальний моноліт. Дана думка, потрапивши на сторінки історичних 
документів, міцно вкорінюється в українській історіографії та історіософії ХІХ – початку 
ХХ ст. Це дає підстави стверджувати, що Україна “випередила” Французьку революцію й стала 
чи не першою новітньою демократичною нацією в Європі, всі громадяни якої були “братами” 
з рівними правами та засадничо рівними життєвими шансами. 

Однак, як правомірно стверджує І.Лисяк-Рудницький, “при тодішньому укладові еконо-
мічних взаємин, при ступеневі розвитку громадських ідей не лише в Україні, а й у всій Європі, 
козацька держава не могла будуватися на іншій базі, як станового устрою”, соціальна рево-
люція доби Хмельницького, знищивши польський шляхетський устрій, поставила на його 
місце нову форму станового ладу та не зовсім неможливу в той час модерну демократію. 
Безперечно, “увесь уклад міжстанових взаємин був в Україні інший та, до речі, прогресивні-
ший і корисніший для тих груп населення, що не належали до привілейованої верстви”, що 
зумовлено покращенням економічного та правового статусу селян, незалежною позицією 
міст, автономією церковної організації. Проте, продовжує І.Лисяк-Рудницький, “до козацької 
України ніяк не вільно підходити з критеріями модерної демократичної нації. Але ті елементи 
корпоративних і особистих вільностей, що були в козацькій державі, споріднювали її з того-
часним Заходом та, при нормальному розвиткові, дали б Україні ще на переломі ХУІІІ та 
ХІХ століть змогу перетворитися в націю в новітньому розумінні” [4, 27]. 

Загалом щодо сказаного дуже слушним є зауваження Л.Онішкевича, який вважає, що 
трансформація козацької держави у станову була цілком закономірним історичним процесом: 
“... коли ще не скінчений новий етап історичного розвитку, коли немає передумов для ство-
рення суспільства вищого етапу, боротьба й перемога можуть принести силу змін (епохаль-
ного значення набуде визволення національне), але самої основи суспільно-правових відно-
син вона принести не може. Інша річ, що форми суспільно-правової структури суспільства 
можуть зазнати чималих змін” [13, 175–176]. Більше того, вчений акцентує увагу на становості 
козацької гетьманської держави від самого її виникнення, доходячи до заперечення соціаль-
ного змісту національно-визвольних змагань в Україні: “По формі, – пише він, – в ній усе 
нове. Зникла польська адміністрація, і замість неї країною правлять, під кермом гетьмана, 
козацькі полковники, сотники й інша козацька старшина. Форми устрою зовсім відмінні від 
попередніх. Але суспільно-правові відносини дуже швидко входять у нормальну для євро-
пейських суспільних організацій ХVІІ–ХVШ ст. колію суспільства станового типу. Через це 
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на Україні не сталося соціальної революції, ідей і завдань якої шукала в Хмельниччині соціа-
лістична й народницька історична наука. Через це суспільство України швидко знову розко-
люється на стани. Ці стани мають нові назви, але суть станових відносин залишається 
незмінна. Це відносини між дідичем і селянином-кріпаком, з виділенням міст, як станових 
осередків ремісництва й торгівлі” [13, 176]. 

На нашу думку, під час національно-визвольних змагань в Україні відбулася як націо-
нальна, так і соціальна революція, які були здійснені в контексті свого часу – становий 
устрій не зник, а видозмінився. Саме тому, на соціальному рівні козацька традиція жила се-
ред мас поневоленого селянства, але тут за вихідну точку правила радше не Гетьманщина, а 
Запорозька Січ, а також пам’ять про минулі повстання проти гнобителів та експлуататорів 
простого люду. Живучість цієї традиції можна побачити у “Київській козаччині” 1855 р., коли 
під час Кримської війни селяни понад п’ятисот сіл Київської губернії стихійно зорганізува-
лися на козацький лад і відмовили у послухові своїм господарям і царським урядовцям. 

Загалом національно-визвольна війна мала неабиякий вплив на свідомість українського 
населення, що ясно виразилось у формуванні національної самосвідомості та протистоянні 
соціальному гнобленню. Внаслідок цього у свідомості українців на довго затаїлась ідея бо-
ротьби за власне самовизначення. Однак так і не сформована самостійна українська держава 
була змушена впасти під тиском царського та польського наступу.  

Основною причиною падіння Гетьманської держави була слабкість центральної влади 
та нестача її легітимних підвалин, адже гетьманський уряд не був демократичною магістра-
турою, республіканським президентством, що обирається певним чином відповідно до чітких, 
загальновідомих конституційних правил, не був він і спадково-монархічним. Гетьманська 
влада надавалася методом “доконаного факту” на випадкових збіговищах або старшинськими 
інтригами, під натиском сторонніх потуг — “протекторів” [7, 341]. Відсутність чіткої струк-
тури верховної влади призвела в період Руїни до повного розхитування Козацької держави. 

Виключенням у цей період, безперечно, можна вважати Б.Хмельницького, який 
обґрунтовував концепцію монархічної гетьманської влади, проте коронуватися на князя чи 
короля не міг, адже походження його влади було революційним, монархічний же авторитет 
базується на спадковості. У силу різних обставин не виправдалися монархічні прагнення 
Хмельницького, пов’язані з сином Тимошем, що з часом призвело до визнання чужої династії. 

Підводячи підсумки, зазначимо, що, незважаючи на поразку української Гетьманської 
держави, вона все ж таки була могутнім струмом, що вніс стійкі нові елементи до побуту та 
колективної свідомості найширших народних мас (принаймні, на більшості українських зе-
мель), стала невід’ємною складовою української народної індивідуальності. Коли ж із народу 
знову почала виростати нація, елементи козацької традиції (вкорінені у народній пам’яті) 
теж починають активізуватися, виходити на денне світло, набирати політичного вістря, скрі-
плюючи новонароджену націю.  
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харчових технологій 
 

“ІНШИЙ” ЯК КЛЮЧ ДО РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНА ДРУЖБИ 
 
Філософія зажди мала справу з граничними поняттями та категоріями, якими оперу-

вала та які розглядала, виходячи з основоположного для неї питання про місце людини у сві-
ті, про сенс людського буття й його значення в структурі світобудови. Від епохи до епохи 
спрямування філософської уваги зазнавало істотних змін, пересуваючись від властивих ан-
тичній філософії онтологічних до морально-етичних, гносеологічних, праксеологічних тощо 
питань. Залежно від того трансформувався й зміст “знарядь філософської праці” – категорій.  

У період кризи модернових уявлень, наприкінці XIX – початку XX століть, коли 
об’єктом філософської уваги поволі ставала людина як така, людина як не лише специфіч-
ний, а й конститутивний складник світобудови, на порядок денний з очевидністю почали ви-
носитися питання власне людського буття. Можна констатувати, що минуле століття остато-
чно переорієнтувало філософські пошуки від виявлення онтологічних, гносеологічних тощо 
засад стосунків людини й світу до роздумів над феноменом самого людського буття – з його 
специфічними ознаками й властивостями. Відтак категоріальний аналіз поволі поступався 
місцем “аналізу екзистенціальному”, здійснюваному через дослідження тих станів та явищ, 
якими характеризується буття людини. З подачі засновників екзистенціалізму такі поняття, 
як “любов”, “надія”, “віра”, “тривога”, “піклування”, “відповідальність” тощо, які характери-
зують життєво значущі для людини явища й водночас її стани й переживання, у філософсь-
кій літературі отримали назву екзистенціалів.  

У цьому ряду не останнє за значимістю місце посідає й дружба. Проте ані в межах ек-
зистенціалізму, ані в інших течіях найновітнішої філософії, чиє вістря уваги було спрямоване 
на людину, феномен дружби не знайшов належного відображення. Лише філософський 
постмодернізм (З. Бауман) до певної міри (хоча вельми побіжно) піддав розгляду дружбу як 
такий специфічно людський вид стосунків, який на рівні з іншими екзистенціалами має для 
людини цінність і є життєво значущим.  
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В українській філософській літературі відсутні розвідки, присвячені феномену дружби. 
А вони вкрай потрібні, оскільки саме дружба характеризує не одноосібне існування (з якого 
виходили і екзистенціалізм, і феноменологія, і структуралізм, попри неодноразово здійснювані 
їхніми засновниками та послідовниками спроби вийти за вузькі межі людської одноосібності), 
а зв’язок особи з Іншим. Лише урівнювання в правах (онтологічно-ціннісних, сказати б, правах) 
світоглядних, культурних, ціннісних, ментальних тощо стратигем будь-яких “Інших”, яке є 
безсумнівним здобутком філософського постмодерну (хоч би як ставитися до нього), дало 
можливість звернутися й до феномена дружби й розглянути її як один зі способів трансценду-
вання екзистенції й особливий спосіб виходу до Іншого, зв’язку з ним. Відтак метою нашого 
дослідження є розгляд феномена дружби через призму виявлення специфіки друга як Іншого 
й Іншого як друга. Ця мета вимагає розв’язання таких завдань: виявлення полісемантичності 
поняття „друг” шляхом його етимологічного аналізу; розгляду симетричності/несиметричності 
взаємин „Я – Інший” в контексті обопільної відповідальності; виявлення онтологічного зміс-
ту феномена дружби через розгляд конститутивної ролі друга як Іншого щодо мене.  

Уже етимологія самого слова “друг” демонструє його смисловий зв’язок з Іншим. Ро-
сійською мовою “другой”– це відмінний від цього, не такий як цей, не я. Етимологічно єдине 
праслов’янське слово drugb означає і «приятель, товариш», і «інший, другий, наступний» [15, 727]. 
Старослов’янське дроужъба означало близкість, товариські стосунки, спільноту. Звернення 
“друзі й брати”, яке сьогодні сприймається як метафора, колись було буквальним. Литовським 
draugas позначено не лише “друга”, а й родича. Російське дієслово “дружить” етимологічно 
близьке до сербсько-хорватського друожите се – «приєднуватись», словенському dniziti – 
“з’єднувати” тощо [15, 727]. Варто згадати також, що в багатьох місцевих говірках України 
словом «дружка» позначають свідка на весіллі, чия функція – не лише засвідчити єднання в 
шлюбі, а й з’єднати молодих, супроводжувати їх до шлюбу. До речі, лінгвісти припускають, 
що в основі низки значень слова дружина (яким у російській мові називають військовий загін, в 
українській – статус жінки у шлюбі з чоловіком, а в словенській та болгарській – загалом 
сім’ю з усіма її членами) перебуває дієслово зі значенням “слідувати”. Таке припущення під-
тверджується тим, що й у германських, балтійських і слов’янських мовах подібне значення 
мають слова “супутник”, “наступний”, “іти походом”, “загін” [16, 131–132, 135–136; 17, 543]. 

З іншого боку, безсумнівним є й смисловий зв’язок дружби з любов’ю, про що свідчать 
лінгвістичні дані мов романо-германської групи: французьке amitie, як і італійське amicizia, 
походять від латинського amicus (друг), яке, своєю чергою, як і слово amor (любов), походить 
від аmаrе (любити) [19, 29}. Німецьке Freund (друг) з його готським прообразом frijonds 
пов’язані з дієсловами freien (свататись), freuen (радіти) [22, 161–164]. Давньоанглійське freond, 
давньонорвезьке fraend, давньосаксонське fiiund, давньоверхньонімецьке friunt – «кровний 
родич» походять від давньоанглійського ftbogan (любити). Готське frijonds – прислівник від 
дієслова fiyon (любити). Те ж стосується й давньоісландського fria. В основі всіх цих слів пе-
ребуває германський корінь fri – «берегти, турбуватись». Готські та давньонімецькі корені, 
своєю чергою, пов’язані з давньоіндійським pnybh – «власний», «дорогий», «улюблений», 
індоєвропейським prija та авестійським frya – «дорогий», «коханий». Звідси ж походить і 
українське «сприяти» та російське «приятель» – друг, супутник, супроводжувач [15, 1501–1502].  

Водночас “любовно-сімейні” корені тісно переплетені з коренями, що позначають 
«свободу»: давньоанглійське frёо означає «вільний», середньоверхньонімецьке vrien має по-
двійне значення – і “любити”, і “звільняти” [20, 168; 23]. В Англії і в XVI – на початку 
XVII ст. слово «друг» означало як близьку, улюблену людину («любий друг»), так і будь-яку 
Іншу, з якою індивід був якимсь чином пов’язаний, яка надавала йому чи могла надати допо-
могу й підтримку. Однак уже Френсіс Бекон підкреслював, що дружба є найвищою й універ-
сальною формою людського спілкування. «Чоловік може говорити зі своїм сином лише як 
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батько; зі своєю дружиною лише як чоловік...» Друг – єдиний, з ким можна бути самим собою. 
Сутність дружби – “розкриття свого Я другу”, “головний плід дружби полягає в полегшенні й 
вивільненні серця від переповненості й надриву, які викликають й спричиняють усілякого 
роду пристрасті” [3, 409].  

Зрештою, зіставлення споріднених з другом/дружбою понять дає нам такий смисловий 
ряд: інший, але – близький, дорогий, улюблений, той, що зв’язує і супроводжує, йде слідом, 
але – вільний. Відтак друг – це передусім Інший, але особливий інший, не такий, як решта 
інших. Він тому й друг, що співвіднесений зі мною, “моє друге”, “моє Інше”. Таке “інше”, 
яке заразом і “друге”, яке скасовує монадичність “першого” і, заперечуючи перше як перше, 
звільняє його від обмеженості і виводить за власні межі. Згадаймо, що й у Піфагора в його 
містиці чисел двійка–друге означала заперечення одиниці–першого й вихід за її межі [10, 76]. 
У будь-якому разі у мережі цих смислових зв’язків Інший постає як ключ до розуміння друга 
й дружби як специфічних стосунків з Іншим, і аналіз дружби як стосунків з другом уможлив-
лено на шляхах дослідження феномена Іншого.  

Те, що Інший стосовно “мене” виконує функцію заперечення, було помічено ще Сартром. 
Оскільки, за Сартром, щодо іншого, зовнішнього мені, як і я йому, я завжди об’єкт, “інший – 
це пекло”, висновує Сартр. Монадична самотність будь-якого я в межах екзистенціалізму є, 
відтак, трагічно непроникною і незнищенною. А “зазіхання” іншого на мене – ворожими й 
безплідними. Інший, який належить протилежному екзистенції зовнішньому світу, завжди 
Чужий – об’єкт щодо мене, суб’єкта, як і я щодо нього – об’єкт. Там, де існує ситуація 
суб’єкт-об’єктного ставлення, “пізнавальна ситуація”, там стосунки обертаються на не співмірні. 
“Світ не співпричетний процесу пізнання. Він дозволяє вивчати себе, та йому до того байду-
же...” [5, 296], – як напише з того приводу Мартін Бубер.  

Як справедливо зауважує Отто Больнофф, “екзистенціалізм примушує людину до 
останньої самотності й покинутості... Водночас осмислене людське життя в такому стані 
просто неможливе” [4, 140]. Питання, відтак, полягає в тому, “яким чином людина може розірвати 
окови екзистенційної самотності й повернути собі опертя у зовнішній реальності. Під такою 
опорною реальністю ми розуміємо іншу людину, людську спільноту, установи, в яких фор-
мується життя цих спільнот, а також силу духу тією мірою, якою всі вони плідні для людини, 
коротше кажучи, – все, що може надати сенс людському життю як щось постійне і надійне” 
[4, 140]. Шлях подолання екзистенціалізму Больнофф називає шляхом від гнітючого пережи-
вання оголеності людського існування до нового почуття схороненості, захищеності, нової 
довіри до буття. Адже, як засвідчують дослідження Альфреда Нічке, без довіри до якогось 
порядку, якоїсь доцільності нашого існування людина не може бути людиною вповні. Вона 
впадає в почуття безнадії і безпомічності й невідворотно заплутується. Навіть зовсім маленькі 
діти, за всіх інших найсприятливіших умов, не можуть розвиватися, якщо відсутня атмосфера 
довіри, яку може створити й створює мати [26, 179]. Довіра, надія – ось те, що, за словами 
Г. Плюгге, трансцендентує нашу екзистенцію [27, 433]. Прикметно, що, за К. Ясперсом, саме 
досягнення екзистенції (“екзистенціювання”) невід’ємне від трансцендування, це – два боки 
одного процесу. Інша річ, що екзистенціалізм знаходить те, до чого веде трансцендування – 
Абсолют – “лише в самій безнадійній самотності людини, при тому не припускає жодної 
можливості зруйнувати окови самотності, знайти хоч якесь надійне буття поза власною особис-
тістю” [18, 26]. Повернення до надійного буття – це повернення до Іншого не як чужого, а як 
до свого другого, як до Друга, якому довіряєш. Відтак у самому Іншому має знайтися те щось, 
яке перетворить його на моє буття і моє опертя в бутті. “Досвід “Ти” як послідовне сходження 
до відкритості спілкування аж до визнання Іншого рівним учасником діалогу й як основа 
“відкритості й вільного перетікання Я в Ти” (Гадамер) є основоположним для становлення 
справжнього Я. Отже, “хтось, хто говорить “Я”, спрямовується до іншої людини (Левінас)” [12].  
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Емануель Левінас доводить онтологічну значущість Іншого для існування людини й її 
свідомості. Розглядаючи проблему часу, він доводить, що через ретенціальний складник са-
мої інтенціональності інший як трансценденція присутній у самій іманентності. “Час, – пише 
він, – це не факт відокремленого суб’єкта, а саме зв’язок суб’єкта з іншим” [7, 91]. Оскільки 
час даний мені в теперішньому переживанні того, для якого “збудником” є не винесений за 
дужки зовнішній світ, а власне минуле переживання, то Інший перетворюється на іманент-
ний складник свідомості. “Даність минулого невід’ємна від індивідуальної даності в прийн-
ятті, яке як колишнє моє сприйняття не відтворюється у теперішньому моєму сприйнятті. У 
сприйнятті даний не самий предмет, а його сприйняття, яке мало місце і яке тепер пережива-
ється знову” [6, 28]. Навіть більше: первинним витоком будь-якої інтенції, початком будь-
якої свідомості і будь-якого буття є чуттєвий потік у праімпресії. І цей потік є “присутність 
знаковості, чужості” [13, 45], яка завжди передує свідомості, а тому схоплюється нею лише з 
запізненням. А “протовраження постає як сприйнятливість іншого, що проникає в те ж саме” 
[9, 32]. “Свідомість – це старіння й пошуки втраченого часу”, – скаже про це самий Левінас 
[8, 302]. Свідомість, спрямована на самого себе поза її спрямованістю на іншого, не-
інтенціональна свідомість – це деякий стан присутності, однак не в теперішньому часі, а в 
минулому щодо іншого й щодо себе. Теперішнє завжди належить іншому. Відтак Інший пе-
ретворюється на умову можливості самої свідомості і людської особи взагалі. І не лише умову.  

Інший, оскільки він є джерелом часу й свідомості, “обирає” й витворює мене. “У сто-
сунках з Іншим я від початку знаходжу себе як уже “стурбований” особою Іншого, як заручник 
Іншого... Інший входить у моє життя, не лише звільняє мене від ваги моєї власної самотності, 
а й відкриває в межах мого життя виміри минулого, майбутнього й теперішнього, значення 
яких більше не засновується в мені і які через це я не можу собі привласнити. Іншість цих 
теперішнього, минулого й майбутнього стверджується моєю граничною пасивністю, зумов-
леною часом, який приходить до мене від іншої людини” [13, 47]. До всілякої свідомості, до 
всілякого его Інший генерує мене як відповідального, конституйованого спрямованістю на 
нього як Іншого. Відтак тема зв’язку Іншого й моєї відповідальності, розвинена Левінасом у 
пізніх працях (Діахронія та репрезентація), буде органічно сприйнятою й філософським 
постмодерном, що дасть змогу останньому проінтерпретувати позицію Левінаса як постмодерну.  

У постмодерністській етиці Інший більше не буде тим, хто, в кращому разі, жертва, за 
допомогою якої самість може живитися і поновлювати свої життєві сили, а – у гіршому – бути 
розладником та руйнівником устрою самості. Навпаки, він буде охоронцем морального життя. 
Відповідальність за Іншого “наступає перед тим як сам Інший матиме час щось вимагати” [2, 85]; 
відповідальність – “це нескінченність для невимірюваного зобов’язаннями, до яких прийняття 
та відмова від відповідальностей має відношення” (24). Моральне буття – це буття-задля, а 
не буття-з, як це було, скажімо, у Мартіна Бубера, яке, за всієї інтимності стосунків “Я – Ти” 
потребує їхньої симетричності. Діалогічний характер стосунків “Я – Ти” має структуру “звер-
тання-відповідь” [21], за якої самі стосунки є симетричними, побудовані за принципом “ти – 
мені, я – тобі”. “Характеру «Я-Ти» надає відносинам симетрія ставлень і обов’язків, яка на-
явна у них від початку як постулат чи категорійне передбачення; якщо Я ставлюся до Тебе 
скоріше як Ти, ніж як до Воно, це від того, що я зобов’язую Тебе ставитися до мене так само” 
[25, 122]. Моральна позиція, позиція відповідальності не можу бути симетричною, вона не-
залежна від будь-якої установки: “Я існує заради Іншого незалежно від того, чи існує Інший 
заради мене; його буття заради мене є, умовно кажучи, його проблема, і, те, чи вирішує він 
цю проблему, або як він її вирішує, ніяк не впливає на моє буття-заради-Нього (доти, доки 
моє буття-заради-Іншого передбачає повагу до автономії Іншого, яка в свою чергу передбачає 
мою згоду на відмову від можливості вимагати від Іншого буття заради мене” [2, 29]. Моя 
відповідальність, відтак, настає до й поза будь-яким ставленням Іншого до мене.  

Філософія  Овчіннікова С.А. 
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У такому тлумаченні моральне, відповідальне – несиметричне – ставлення до Іншого 
межує з християнською, ба більше – божественною любов’ю до ближнього, яка не потребує 
й не очікує віддачі. До речі, саме в такому сенсі фігурує Інший і в філософії українського бароко, 
зокрема у творах Лазара Барановича та Феофана Прокоповича. І саме тут бінарний зв’язок 
“Я – Інший” трансформується у тріаду “Я – Інший – друг”. Л.Баранович у “Мечі духовному” 
пов’язує позитивні зміни в суспільстві зі ствердженням ставлення до інших як до друзів [1]. 
Ф. Прокопович, своєю чергою, підкреслює зв’язок дружби й моральності, практичний, діє-
вий характер морального знання (“етика ж своє знання про повагу до дружби спрямовує на 
його здійснення, а саме на моральну дію збереження друзями вірності та інших належних 
обов'язків” [14]).  

Несиметричність Я та Іншого набуває онтологічного й світотворчого значення в кон-
тексті провідної для філософського постмодернізму проблеми джерел та генези сенсів. “У 
межах запропонованого філософським постмодернізмом підходу, – зазначає Т. Метельова, – 
проблема Іншого постає як проблема сенсотворення, здійснюваного через фундаментальний 
і невикорінюваний незбіг Я й Іншого. Водночас самий Світ перетворено на Текст, змісти й 
сенси якого безпосередньо залежні від дискурсивних практик, до яких відсилає авторський 
досвід. Світ стає тим Іншим, який прочитується як Текст, і в тому прочитанні світ (Інший) 
спів-твориться, ототожнюючись з автором і водночас зберігаючи свою автономність” [11, 69]. 
Автор відповідальний за Текст, Я відповідальний за Іншого, людина відповідальна за світ – 
таким видається остаточний висновок постмодерністської етики.  

У граничному вигляді стосунки “Я – Інший” переростають вузькі рамки здійснюваної 
на будь-яких засадах комунікації і поширюються на світотворчі обрії, розбудовані силовими 
лініями любові – творення/співтворення – відповідальності – вірності. Інший – той, кому я 
завдячую своїм існуванням і самоідентифікацією тією ж мірою, якою він завдячує мені; той, 
за кого я відповідаю, незалежно від того, чи бере він на себе відповідальність за мене; той, 
кому я приношу свій вільний дар, даруючи йому його самого, незалежно від того, чи дарує 
він щось мені навзаєм.  

Однак він мені таки дарує – мене самого. Так Інший виводить мене за власні межі, 
спрямовуючи до мене самого. Несиметричність стосунків, утрачена в екзистенціалізмі й віднов-
лена в постмодернізмі тут, нібито, знову втрачається. Та, однак, і зберігається – ствердженням 
вільного дарування, гранично вільного, оскільки цього дару не очікують і не потребують.  

Таке розуміння Іншого дає змогу по-новому подивитися на феномен дружби як стосун-
ків, ґрунтованих на вільному й несиметрично/симетричному даруванні. Друг несподівано 
обертається тим Іншим, у комунікації з яким я не лише можу бути самим собою, оскільки 
мою самість забезпечено його існуванням, а отже, й створено, і прийнято ним. Друг постає 
тим зв’язком із зовнішнім світом, який самий являє собою зовнішній світ – у його приступ-
ності, проникності для мене. Друг – це той, хто, даруючи мені збереження моєї монадичності, 
вільно генерує її творення, водночас відкриваючи їй можливість трансценденції.  

Відтак, можна стверджувати, що постмодерністські розвідки щодо проблеми Іншого 
несподівано дають змогу повернути самому феномену дружби його втрачений ще в античності 
онтологічний сенс.  
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КОМПЛІМЕНТАРНІСТЬ ЕСТЕТИЧНИХ МОТИВІВ  
І ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕВАГ У РЕКЛАМІ 

 
Людина освоює світ різноманітними способами, що зумовлено, з одного боку, різно-

спрямованістю самої діяльності, а з іншого – багатством і різноманітністю суспільних потреб 
і прагнень. Освоєння світу поділяється на матеріальне і духовне. Особливе місце серед мате-
ріальних і духовних потреб людини займають естетичні потреби. Для їх задоволення виникає 
естетичне відношення людини до дійсності, формуються і функціонують естетичні ідеали і 
смаки, поняття про прекрасне і піднесене. Звідси – інтерес до дослідження загальних закономірно-
стей механізму становлення і динаміки естетичних потреб, їхнього місця і ролі у формуванні 
особистості. Почасти становлення естетичного в особистості поєднується з економічним. Важ-
ливим для розуміння взаємодії економічного і естетичного є дослідження виникнення і руху 
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мотивів у зв'язку з функцією змістополагання. Загальновизнаним є розуміння мотивів як 
спонукань, що додають діяльності не тільки спрямованість, а й особовий сенс. Тим самим 
мотив виявляється пов'язаним із світоглядною системою, з суб'єктивністю, що має принци-
пове значення в житті особистості. Одна і та ж за своїм наочним змістом мотивація, будучи 
включеною в різне світоглядне осмислення, може спонукати різні, нерідко протилежні за 
спрямованістю і оцінками види діяльності. Тут потрібний абсолютний критерій, численні, 
різноманітні прояви особистісної суб'єктивності у вигляді естетичних, етичних, релігійних 
поглядів, які характеризують саме цю сторону мотивації. 

Власне змістополагаюча функція мотиву означає, що для характеристики спонукань 
недостатньо оцінки одного лише наочного змісту мотиву або спрямованості особи, необхідна 
відповідь на питання про систему особових сенсів, у яку включений даний наочний зміст. З 
цих позицій, оцінка економічної мотивації за одним лише наочним змістом майже не харак-
теризує справжні мотиви, а тим більше не дає можливості прогнозувати поведінку людини 
економічної. Так, накопичення може бути пов'язане з діаметрально протилежними мотивами, 
заснованими як на етиці підтримки, так і на індивідуалізмі. 

Еволюція людської духовності демонструє розмежованість наочно-направлених і змісто-
полагаючих аспектів мотивації у вигляді зміни оцінок, смаків, що стосуються одного і того ж 
предметного змісту. Конкретний зміст, а також загальносоціологічні аспекти виділених фун-
кцій мотивації розкриваються за допомогою співвідношення мотивів з іншими феноменами 
суспільної і особистісної сфери. Включеність цілісної людської особистості в соціальну дій-
сність має складну структуру. У численних працях, присвячених спонуканням економічним, 
виявляється єдність поглядів з питань, пов'язаних насамперед з соціальним походженням 
людської мотивації, її зв'язків з потребами, які виводяться на основі того, що “предмети по-
треб є продуктами суспільного виробництва” [4, 48]. 

Ми розділяємо точку зору багатьох авторів (В.К.Вімонос, А.Н.Леонтьєв), які розгля-
дають мотиви як найбільш істотну особистісну характеристику, як “ядро” особистості. Тому 
дослідження мотивів було б неповним, якщо не розглядати їх в структурі цілісної особи. За 
всього розмаїття підходів до особистості можливе виділення деяких типових, загальноприй-
нятих ракурсів її опису. Перше, про що варто зазначити, – це ототожнення поняття “особис-
тість” з поняттям “суб’єкт діяльності” і “суб’єкт творчості” [5,67]. “Особистість” є синоні-
мом індивідуальної творчості й свободи, здатності долати перешкоди, здійснювати вихід за 
рамки стереотипів. “Особистість, – зазначає Е.В.Ільєнков, – виявляється лише там, де закін-
чився період застою, панування відсталих штампів і настала пора революційної творчості, 
лише там, де виникають утверджують себе нові форми ставлення людини до людини, люди-
ни до самої себе” [3, 73]. Творчість як сутнісну особистісну рису відзначають й інші автори, 
які вважають, що поняття “особистість” застосовується до індивідів, які не просто реалізу-
ють і відтворюють суспільні відносини, а творчо вносять в них щось нове. Особистісний рі-
вень індивіда виявляється в творчому відношенні до різних форм суспільного життя, а також 
в творчому розумінні суб'єктом самого себе. 

З рисами особи як суб'єкта творчої діяльності тісно пов'язана і характеристика моти-
вів. Основними, глибинними людськими мотивами є такі, які виражають спрямованість су-
б'єкта на творчість, на активне творення, самореалізацію сутнісних сил, прояв ініціативи і 
свободи вибору. Саме ці мотиви домінуватимуть в особовій ієрархії спонукань. Як предмет-
ний зміст мотиву може виступати як будь-який аспект реальності, так і спосіб діяльності. Ми 
вважаємо, що творчі мотиви є віддзеркаленням спонукальної цінності саме форм і способів 
діяльності. До таких форм можна віднести передусім свободу вибору, можливість змін, дові-
льного вибору діяльності, а також прояви ініціативи і ризику. В творчості економічне та ес-
тетичне не тільки абсолютно протилежні, а й взаємно виключають одне одного. Таким при-
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кладом може слугувати творча діяльність у рекламі і художній творчості. У рекламі, ство-
рюючи естетичний образ рекламованого товару, ми отримуємо економічний ефект, а в худо-
жній творчості, створюючи художній твір як товар і продаючи його споживачу, отримуючи 
при цьому економічний ефект, споживач “купує” естетичне задоволення. Реклама – шлях у 
квазікультуру, де форма естетична, а зміст економічний. В художній творчості – навпаки. З 
творчістю людини, з самоформуванням, пов'язані і мотиви альтруїзму, який утворює творчу 
основу естетичного. 

Проблема взаємозв'язку і взаємовпливу естетичного і економічного має безліч аспектів, 
оскільки такий взаємовплив відбувається на різних соціальних рівнях: на рівні особи, мікро- 
і макросоціальних груп, в економічному просторі окремих корпорацій і фірм, на рівні країн і 
на глобальному соціальному рівні. При цьому а пріорі зрозуміло, що вказаний феномен має 
соціальний характер. Завдання полягає в тому, щоб знайти ту соціальну “клітинку”, де відбу-
вається взаємодія (компліментарність) естетичного і економічного: за неї зберігаються всі 
сутнісні риси самої взаємодії, водночас вони найбільш прозорі для емпіричного спостере-
ження і теоретичного аналізу. 

Ми припускаємо, що такою “клітинкою” є фрейм. Теорія фрейму, створена І.Гофманом, 
включає досягнення формальної соціології Г.Зіммеля, соціологічного реалізму Е.Дюргейма і 
найголовніше (з погляду нашого дослідження) – в теорії фрейму важливим є вчення про сим-
волічний інтеракціонізм (Г.Блюмер, А.Шютц), етнометодологія (Г.Гарфінкель), досягнення 
неокантіанської методології, особливо ідеї Канта про схеми чуттєвих понять як правила син-
тезу уяви. 

Поняття фрейму І.Гофман запозичив у Г.Бейтсона, який в своїх дослідженнях про вищі 
прийоми вивчав “реальність реальну і реальність навмисну” [1, 43]. Застосувавши до поняття 
фрейму метафору гри, І.Гофман артикулює дане поняття як найбільш просту форму органі-
зації повсякденного досвіду, в якому організовується залучення особи в ситуацію, причому 
це залучення породжує сенси і логічні, і чуттєвого характеру. Система фрейму забезпечує 
перенастроювання, стимулює вигадку, служить фабрикою для своєрідної активності і еконо-
мічного, і естетичного суб'єкта. Прикладом такого взаємовпливу і взаємозв'язку може слугу-
вати і реклама – як товар. Тут фрейм є сфабрикованим, оскільки спеціально направлений на 
введення в оману учасників взаємодії – споживачів рекламного товару. Проникнення в дум-
ки споживача відбувається за допомогою специфічної настройки фрейму, яка руйнує впев-
неність людей в правильності прийнятних тлумачень реальності. 

Останніми роками збільшився вплив реклами на свідомість людей. У науковій літера-
турі цей феномен обговорюється як в наукових статтях, так і в дисертаційних дослідженнях. 
Водночас ще відчувається недосконалість загальнотеоретичного розуміння феномена реклами, 
особливо у співвідношенні з культурою внутрішньою і зовнішньою, її зв'язку з цивілізацій-
ними змінами, з формуванням суспільства постмодерну. Реклама виникає і набуває доміну-
ючого значення в інформаційному суспільстві, зберігаючи свої зв'язки з мистецтвом.  

Мистецтво реклами є багатоаспектним соціокультурним феноменом. Реклама як склад-
ний, багатоаспектний соціокультурний феномен стала предметом дослідження філософів, 
соціологів і культурологів, таких як Р.Барт, Л.Блюмер, Ж.Бордійяр, Б.Кроге, Ж.Лакон, Ю. Лот-
ман, Н.Луман, Дж.Мід, А.Моль, Ж.Пілюль, М.М.Бахтін, Г.Гольдман, К.Купфербер, Е.Левіс, 
В.Матайа, Г.Мюнстерберг, І.Рожков, К.Сендидж, А.Тоффлер, В.Фрайбургер, К.-Г.Юнг, 
Р.Якобсон, К.Ясперс. 

Взаємозв'язку масового мистецтва і реклами присвячені праці Ф.Боноскі, Ю.Борева, 
Р.Друккера, Р.Екофф, Дж. Емсхофф, Н. Зоркої, Р.Коллі, Д.Огілві, К.Ротцолла, О.Шпенглера, 
І.Хейзенги та ін.  
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Рекламі як об'єкту соціальної психології та ролі навіювання в суспільному житті при-
свячені праці М.Бауха, А.Веригіна, В.Виготського, Г.Гале, Ф.Кенінга, К.Левіна, У.Скотта, 
Р.Сейферта, К.Фридлендера, Б.Шульте. 

Аналіз рекламних констант і їх художньо-естетичної цінності представлений працями 
практиків російської рекламної діяльності М.Д.Валової, Л.Ю.Гермогенової, М.Д. Мануйлова. 

Реклама не обмежується окремими продуктами людської діяльності – вона направлена 
і на естетичне формування як реального, так і квазіреального. У міру того, як децентрується 
людина і соціальна реальність, відбувається стирання меж між річчю й образом речі першим 
та другим планом свідомості. Знаки й символи, якими обмінюються в суспільстві, починають 
співіснувати самостійно. В результаті реклама отримує можливість підмінити ціле будь-якою 
його частиною. Людині навіюється, що для того, щоб володіти цілим, необхідно лише заво-
лодіти тією його частиною, яка є символічним замінником цілого. Наприклад, символом пе-
вного способу життя. Реклама, як і мистецтво, може створювати високоефективні “казки”. 

Життя без краси було б блідим і тьмяним. У минулому, коли люди боролися наодинці 
з природою, у них складалося таке відношення до природи, за якого вона сприймалася як 
щось прекрасне і самоцінне. А чим більше ми віддаляємося від природи й поміщаємо між 
собою і нею посередників, які замість нас вступають в контакт з речами навколо і навіть реа-
гують на їхні властивості, тим більше проблем з нашим естетичним відчуттям. Тому ми пра-
гнемо, щоб ці посередники були естетично привабливі. Це стосується і реклами. 

Естетика реклами заснована на приматі повідомлення над подією, а образу над реаль-
ністю; звідси витікає метафоричність і гіперболічність змісту і форми реклами. Реклама бу-
дується за інтерактивним принципом “перенесення частини на ціле” і “пропозиції частини за 
рахунок існування цілого” [6, 35]. Сутність цього процесу полягає в тому, що споживачеві 
пропонується не просто товар, а спосіб життя, до якого він може залучитися, набуваючи того 
або іншого продукту. Альтернативний варіант: за рахунок експлуатації усталених у суспільс-
тві стереотипів поведінки, життєвих моделей і системи соціальних цінностей той або інший 
предмет або послуга стають “знаковими” або “бажаними” для людини, що асоціює себе з пе-
вним прошарком суспільства. 

У сучасних умовах з'явилася нагальна потреба якомога повніше розкрити механізм 
життєво важливої потреби людини в причетності до емоційно-виразного світу віртуальної 
повсякденності, невід'ємною частиною якої є реклама. 

Не можна недооцінювати ролі і впливу реклами як феномена віртуальної культури, 
оскільки об'єктом індивідуальних переживань можуть стати зустрічі з такими реальними об'-
єктами, які визнані в культурі неістотними і такими, що не мають великого соціального зна-
чення. Водночас явища, подібні до реклами, не перестають впливати на людей і не можуть 
вносити корективи до формування світогляду як позитивного, так і негативного змісту, 
вплинути на ціннісні орієнтації і на спосіб життя. Реклама створює своєрідне інформаційно-
естетичне середовище, тобто квазіестетичну цінність, що пов'язує соціальні відносини інди-
віда з виразною, символічною сферою віртуальної соціальності.  

Місце, зайняте рекламою сьогодні, – предмет багатьох суперечок, які загострюються 
її застосуванням у найрізноманітніших сферах людської діяльності – від виготовлення пред-
метів побуту до космічних проектів.. 

Актуалізація теоретичних питань реклами – свідчення того, що її практика, набувши 
великого досвіду та перспектив, вимагає свого ґрунтовного дослідження. Незважаючи на чи-
сленні спроби це зробити, наукової теорії реклами ще не створено, а отже, немає основи для 
дійсно фундаментального осягнення її природи та законів розвитку.  

Естетична природа реклами – виток її універсальності, що у реаліях сучасності набу-
ває масштабів необмеженої причетності до всіх сфер людської життєдіяльності. Таке розши-



Філософія  Богуцький Ю.П. 

 48 

рення повноважень має своїми наслідками як позитивні, так і негативні явища. Серед причин 
теоретичної актуалізації проблем реклами визначальним є поворот сучасної науки до онто-
логічної проблематики, а отже, спроможність дослідити рекламу у її дійсному значенні одві-
чного компонента практики облаштування людиною свого буття. Сучасні способи та форми 
теоретизування передбачають безпосередність контактів між теорією та практикою, реклама 
для естетики виступає одним з повноважних чинників розширення та вдосконалення її тео-
ретичних пошуків. Досвід та дійсність реклами для естетичної науки – наочна демонстрація 
всього спектра трансформації почуттєвої структури людини, її вивчення впускає в наукову 
царину коловорот реального життя, його достеменні факти [2,13]. 

Реклама є чинним компонентом культуротворення, адже оперуючи формою, образом, 
конструкцією, декором, кольором, технологією тощо, вона вибудовує предметність як телос 
культури. Механізми естетичного впливу (гра, іронія, метафора тощо) працюють в рекламі 
на утворення цілісних естетичних просторів, характер і акцентування яких відповідають ду-
ховним та почуттєвим домінантам сучасного світовідчуття. 

Проблемний аспект формотворчої діяльності особистості адекватно відтворює всі ко-
лізії людського буття. У зв’язку з цим стають зрозумілими повноваження проективних прак-
тик, які, “оформлюючи” предметність, визначають міру гуманізації стосунків з нею. Питання 
етичних та естетичних засад цієї взаємодії – провідний орієнтир сучасної проективної діяль-
ності. Через осмислення досвіду екологічних, соціальних та економічних криз людство усві-
домлює міру власної відповідальності перед світом й переорієнтовує діяльнісну активність 
на взаємодію з ним та спілкування. Реклама як проективна за своєю природою практика опи-
няється в авангарді сил, що вирішують “екомайбутнє” світу. 

Царина рекламної діяльності виявляється найбільш сприятливою для ігор з реальнос-
тями, де у дусі постмодерністської естетики провідними засобами вироблення естетичного 
змісту виступають еклектика, імітація, копіювання, полістилізм. Досвід мистецьких практик 
активно інтегрується з рекламною культурою й закладає основи нової генерації рекламних 
форм та стилів: арт-, поп-реклами, “просторового стилю”. Їх театральність, метафоричність 
розчиняє традиційні межі внутрішнього і зовнішнього, видовищного і споглядального прос-
торів, порушує практику репрезентативних механізмів та переорієнтовує формотворення на 
процесуальність та інтерактивність. 

Введення повсякденності в рамках фрейму в коло мистецького інтересу, унаочнене у 
мистецьких напрямах поп-арту, фотореалізму, концептуалізму тощо, у просторі рекламо-
мислення складає основу необмежених експериментів з естетизацію предметності будь-яких 
форм, навіть сміття. Засоби гри, іронії, метафори повертають життєздатність відпрацьованим 
формам предметного світу, що відкриває незнані модуси єдності естетичного і моральнісного, 
демонструє спроможність рекламної діяльності виступати повноправним учасником вирі-
шення глобальних цивілізаційних проблем. 

Окрім значення в економічному житті суспільства, реклама може виконувати важливу 
соціальну функцію, тому необхідно, щоб сучасна філософія активно освоювала новий досвід, 
пов'язаний із засобами масової комунікації, новими технологіями, новими культурними реа-
ліями. 

Реклама має перед собою чітко позначену мету – щонайшвидше привернути споживача, 
вплинути на формування купівельного попиту, на смаки, прихильності покупця і інформувати 
про те, в чому позитивні сторони того або іншого товару. Але не можна ігнорувати і той 
факт, що сумарний ефект від дії реклами створює, поряд з іншими феноменами, естетична 
зовнішність часу. Реалії сучасного світу представляють собою дедалі зростаючі вимоги до 
інтелектуальних і духовних якостей особи, формуванню яких сприяє, серед інших чинників, 
і наявність “естетичного погляду” на навколишнє середовище, навики соціального аналізу. 

Філософія  Лугуценко Т.В. 
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Світ повсякденного досвіду може і повинен стати “природним предметом соціального дослі-
дження” [7,48].  

Відмінною рисою нового стилю життя є те, що відтепер багато потреб визначаються 
не необхідністю, а диктатом знаку, що маніпулює свідомістю, тобто реклами. Речі набувають 
надчуттєвих соціальних якостей, провокуючи в самій психічній орієнтації споживача самому 
стати володарем таких, щоб тим самим залучитися до якоїсь соціальної спільності, будь то 
ділові люди або попса. Речі, як і ідеї, починають підроблюватися під саме життя в суспільст-
ві й культурі, в якій відтепер все отримує знаковий соціальний характер. В результаті цього і 
людина, і соціум, і культура, потрапляючи в “магічне” коло знаків, втрачають справжню 
свободу і прирікають себе на існування в детермінованому світі уявностей, що призводить до 
квазікультури, квазіестетичного. 

У випадку з рекламою спостерігається явище, коли естетичне почуття може виникнути 
тоді, якщо задоволена решта всіх соціальних потреб, і людина знаходить насолоду від милування 
рекламою як такою. Людина, щодня оточена рекламою в найбільш нав’язливому, інколи не-
пристойному тоні, що рекомендує будь-що купити, не може зосередитися на естетичному 
рівні реклами. Соціальне відчуття несправедливості виникає паралельно з достатньо активною 
роботою розуму, що відчужує, допомагає встановити дистанцію між предметом, подією, що 
викликала соціальне відчуття нерівності, і людиною.  

Світ образів реклами – модель світу ніби-то співіснування людини і продуктів людсь-
кої цивілізації. В світі рекламних образів немає голодних, немає антигероїв – це світ гармонії 
людини і навколишнього світу, зокрема речей. Рекламована річ виступає як щось, здатне 
внести до цього світу довгоочікуваний спокій і гармонізувати відношення людини і середо-
вища. Світ рекламних образів – це ніби-то ідеальна модель гармонійного співіснування лю-
дини і речі. Людина не може бути поза світом речей, речі немов заявляють про свої права на 
людину і досягають нібито заслуженого обожнювання і шанування. Реклама – це ода речам, 
за словами В.Маяковського, надзвичайно необхідним людині.  

Мистецтво (в об'єктивному вираженні і в способах передачі з його допомогою інфор-
мації) практично повністю базується на духовно-нематеріальній основі (хоч і може мати 
матеріальний вираз). Це підтверджується вираженою духовністю природи потреб, що задо-
вольняються за допомогою естетичних потреб. Але мистецтво не вичерпується лише одним 
спогляданням і сприйняттям зовнішнього світу. Духовно-нематеріальна природа і зміст мис-
тецтва простежується в самому процесі створення об'єктів і предметів мистецтва. Саме твор-
чість характеризується унікальністю потреби в пошуку, бо потреба в пошуку – це потреба в 
постійній зміні самої людини. 

У межах естетичного проявляється самоцінність індивідуального буття, особистого 
життя як сфери реалізації економічних мотивів, підкреслюється, що як глибинні мотиви дія-
льності у сфері економіки можуть виступати не тільки вигода і прагнення до споживання, а й 
вищі цінності: прагнення до краси, до ризику, до боротьби з труднощами, альтруїзм і любов. 
На відміну від естетичної мотивації, економічна надає людині іншу спрямованість. 

Підводячи підсумки аналізу взаємовпливу і взаємозв'язку естетичного і економічного 
можна зробити такі висновки. 

1. Філософська методологія дає можливість подолати суперечність і вузькість окремих 
наукових трактувань, виявити найбільш загальні механізми функціонування економічних 
мотивів особи, розкрити індивідуальні аспекти економічних спонукань у системі процесів, 
що носять стійкий характер і пов'язані з соціально-економічним, цивілізованим розвитком. 

2. Теорії, що характеризують мотиви в системі людських відносин, страждають одно-
бічністю, їх межі застосування стосуються лише деяких видів економічної поведінки. Крім 
того, навіть різноаспектні теорії економічної мотивації – соціально-історичні, естетичні і 
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етичні – не вирішують проблем, пов'язаних з осмисленням економічної реальності, а також 
місця людини в ній. 

3. Застосування системного підходу до аналізу мотивації свідчить, що економічна мо-
тивація ніколи не буває “чисто економічною”, вона орієнтована на економіку по суті, але в 
неї включені етичні, естетичні, культурні, релігійні компоненти. Розуміння економічних мо-
тивів як системного утворення приводить до висновку про їх гетерогенність, включення в 
структуру ширших за своєю смисловою насиченістю спонукань. 

4. Різновекторна спрямованість мотивації економічного і естетичного в людині при-
зводить до зміни внутрішнього світу і необхідності пошуку компромісів – естетизації еконо-
мічного і економізують естетичного, що власне і знаходить віддзеркалення в постмодернізмі. 

5. Реклама – це шлях в квазікультуру, де форма естетична, а зміст економічний. 
6. Естетико-історичний аналіз рекламної діяльності свідчить, що предметне напов-

нення кожної епохи зумовлене характером зв’язків між людиною, природою і технікою та 
специфікою світовідчуття, що й визначає стилі та технології творення форми. Суперечки навколо 
форми палкі і жорстокі тому, що для людини життєво важливим є прагнення до адекватності 
внутрішніх змістів та зовнішніх станів речей. Це і являє нам естетичний дискурс реклами, в 
якому варіації образного та знакового, пластичного та конструктивного, декоративного та 
функціонального програмуються пошуковою активністю людської свідомості та запитами 
людської почуттєвості. 
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ЕСТЕТИКА ЕКОНОМІЧНО ДОЦІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ЯК ЄДНІСТЬ КРАСИ І КВАЗІКРАСИ 
 
У нескінченному розмаїтті навколишньої дійсності можна виділити різні групи об'єк-

тів і явищ, які вступають у естетичні відносини: природа, неосвоєна людиною; продукти 
утилітарної діяльності – природа, перетворена в процесі трудової діяльності; людські стосунки, 
що виявляються в поведінці; твори мистецтва. Природно, що об'єктивне прекрасне, котре іс-
нує в матеріальному світі і людському суспільстві, оскільки ми його поєднуємо в одному по-
нятті «прекрасне», повинне мати деякі загальні підстави. На це вказував ще Платон. Але дане 
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незаперечне положення зовсім не виключає того, що об'єктивне підґрунтя прекрасного в на-
стільки різних видах, як вищевказане, має свої специфічні риси.  

Гегель, розглядаючи природу естетичної потреби, як потреби в створенні творів мис-
тецтва у художній діяльності, звернув увагу на те, що людина в зміненому нею зовнішньому 
світі знову пізнає своє власне «я». Людина немовби породжує саму себе в тому, що існує для 
неї як щось зовнішнє.  

Людина – творець, вона розвиває тенденцію до упорядкованості, що діє в матеріальному 
світі, до найвищого ступеня, реалізуючи її у виробничій діяльності, особливо в естетичній. 
Однак однобічний промисловий розвиток приніс із собою руйнування природної краси. Люди 
виявляються оточеними штучною «природою». Звідси випливає ідея дегуманізації середо-
вища людини. Людина може опинитися у владі «речового хаосу». Тому виникає соціальна 
проблема естетизації, гуманізації самого предметного, речового середовища, нерозв'язна, 
власне кажучи, в умовах панування однобічного промислового розвитку. Отже, розвиток масо-
вого виробництва призвів до необхідності естетичної організації, впорядкування предметного 
світу людей. Краса речі, її естетична значущість, поряд з її корисністю, стають необхідною 
цінністю для споживача. Тому перед нами постає складна і малорозроблена тема, що зумов-
лює вирішення таких питань: 

1. Визначення сутності краси через призму економічних відносин. 
2. Виявлення тенденцій технократизму (філософії техніки) сучасного суспільства, який 

сприяє в естетичному відтворенні товарів споживання втраті цілісності речі для служіння 
людині і створює новий простір взаємодії естетичної і економічної доцільності. 

З метою експлікації сутнісного змісту економічного простору естетичного виробництва 
необхідно представити короткий історичний екскурс, евристичний потенціал якого дасть змогу 
розкрити причини розгортання досліджуваного феномена, прояснити соціальні детермінанти 
економічного відтворення естетичних творінь у сучасному технократичному суспільстві. 

Економічна діяльність є однією з головних сфер діяльності людини, оскільки вона за-
безпечує суспільство життєво важливими матеріальними благами і послугами виробничо-
технічного і споживчого призначення. Тому проблема економічної ефективності є завжди 
актуальною, бо її розв’язання дає можливість доцільно використовувати засоби для досяг-
нення поставлених цілей.  

Зародження і розвиток економічно доцільної діяльності людини своїм корінням сягає 
глибин століть, тому що економічна діяльність, у первісному, вузькопрактичному розумінні, 
зводилася до ведення домашнього господарства. Відтак сутність економічної доцільності ви-
значалася через «людину економічну», її діяльність і поведінку. 

Перші істотні кроки у визначенні сутності поняття «економічна людина» зроблені за-
сновником класичної школи в економічній науці А. Смітом [3], який вважав, що рушійною 
силою і стимулом економічної діяльності є інтерес. Представники англійської класичної 
школи, маржиналізму і неокласицизму на перший план висували егоїстичний матеріальний 
інтерес, який є головним мотиваційним стимулом діяльності «економічної людини» 

Отже, економічна доцільність визначалася засобами прояву її через діяльність «людини 
економічної», що за своїм нахилом повинна бути прагматично раціональною та егоїстичною, 
і відповідно до такого сприйняття навколишнього світу діяти тільки доцільно обраної тактики. 

Визначення економічної доцільності в сучасних умовах підпорядковано впливу безлічі 
факторів, котрі як розширюють, так і звужують поле її дії. Один з факторів – фактор подвій-
ності корисності – у проекції на естетичне поле має концептуальне значення, що виходить 
далеко за межі економічного простору досліджуваного феномена. Зміст розглянутого посту-
лату в тому, що товари, створені за законами краси, мають корисний ефект не тільки для 
окремих груп людей, а й для суспільства в цілому. 
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На сучасному рівні знань питання, власне, зводиться до того: яка внутрішня природа 
речі, об'єкта, з яким суб'єкт вступає в естетичні відносини, і як цей об'єкт існує для людини. 
Ми ставимо питання більш вузько: чи володіє корисний об'єкт будь-якими особливими есте-
тичними властивостями (насамперед властивостями прекрасного), чи існують особливі влас-
тивості краси як спеціальної якості явищ об'єктивної дійсності, взяті безвідносно до сприй-
маючого суб'єкта. 

В усій життєдіяльності так чи інакше виявляється багатоманітна сутність людини. Ес-
тетичне – прекрасне і потворне, трагічне і комічне, піднесене і нице – у суспільному житті 
щільно переплітається з моральним, політичним і релігійним. Всі ідеали відбивають дійс-
ність, різні її аспекти з позицій інтересів того чи іншого соціуму. Естетичний ідеал є відо-
браженням естетичних відносин людей до дійсності, їхніх гармонійних взаємин. У цьому сенсі 
ідеал – це наше уявлення про красу людини і її життя, це наша естетична потреба, наше 
бажання, мета, спрямовані на утвердження гармонійних, всебічних відносин особистості і 
середовища. Тому особистість оцінює як прекрасне все те, що відповідає її суспільному ідеалу. 
Більше того, існування естетичного ідеалу дає змогу людині діяти «за законами краси». Якщо 
в естетичному ідеалі відбито не тільки дійсне, а й належне, то в категорії прекрасного скон-
центрована краса дійсного, реальне буття ідеалу [4, 53]. Економічне виробництво, будучи 
багатоаспектним фактором, впливає на всі сторони громадського життя, у різному ступені 
визначаючи їхній зміст, характер чи залишаючи «сліди» своєї активної присутності в «зби-
раному» перетвореному вигляді. При цьому і самі економічні процеси ускладнюються і мо-
дифікуються в результаті постійно змінюваних потреб суспільства.  

Значення економічних процесів, зумовлених розвитком техніки фіксувалося суспіль-
ною свідомістю й у попередні епохи. Однак тільки в XX столітті, коли з усією очевидністю 
оголилися протиріччя у її впливі на соціальне буття і зробилася чітко зримою її загроза долі 
людства, техніка перейшла в розряд виключно актуальних проблем, що вимагають раціона-
льної експлікації. 

У другій половині XX ст. сформувалася нагальна потреба глибокого аналізу економі-
чних процесів у ракурсі розвитку філософії техніки. Реакція на «виклик» техніки знайшла 
відображення в достатньо великій бібліографії. Однак, як зауважив у свій час Ортега-і-
Гассет, відома йому література на цю тему виявилася марною, оскільки не змогла піднятися 
до рівня проблеми техніки [7, 38]. Варто зазначити, що не всі мислителі визнають легітим-
ність філософії техніки. Однак ґрунтовні дослідження в області філософії техніки свідчать на 
користь її переконливості. Як нам уявляється, вагомим аргументом є сфокусованість у техніці 
всього спектра проблем естетичної і економічної доцільності людини. Як помітив X. Ортега-
і-Гассет, роздуми про техніку заставляють відкрити в самій темі, наче кісточку в плоду, ту 
дивну таємницю, яку приховує буття людини, таке відмінне від буття тварини [10, 43]. На 
думку С.Є. Ячина, техніка – це не тільки щось технічне (зовнішнє людині), а сама її судьба 
[11, 181–182]. Багато мислителів, художників усвідомили, що людина стала рабом техніки. 
Вона поширила свою владу навіть на її душу, захопила помисли, зазіхнула на присвоєння 
креативної можливості, кинулася підкорити собі людське життя, захотіла, щоб людина при-
йняла її образ і подобу [12]. Невтримна експансія сучасних економічних процесів людського 
життя актуалізує проблему ідентифікації людини, її присутності у світі саме в людській якості. 
Тотальна технізація здатна викликати деантропологізацію творчості, перетворення людини в 
зомбі (П. Гуревич). Цей образ сприймається сьогодні як метафора механізованої людини з 
атрофованим мисленням, людини, що діє і живе автоматично. Звільнення від деструктивної 
влади техніки неможливе без просвітницького естетичного збагнення цього феномена. 

Створення краси в житті припускає не тільки формування предметного середовища за 
законами краси, а й співвідношення цілісності служіння речі для служіння людини. Перетво-
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рення одиничного художнього твору в тиражовану безліч є втрата собітотожності твору мис-
тецтва і набуття ним такого процесу, який ми називаємо естетизацією економічного вироб-
ництва. Отже, принципова важливість економічного простору зумовлена специфікою стано-
влення досліджуваного феномена, для якого технологія тиражування стає іманентною 
структурою, що забезпечує його сутнісний зміст. Але одночасно з зазначеним концептуальним 
значенням необхідно підкреслити таку особливість економічного простору, як його амбіва-
лентність. У розмірності економічного простору поруч із тиражуванням справжніх зразків 
мистецтва йде (якщо скористатися порівнянням, запозиченим у П. Рикера) «похоронна про-
цесія» естетичного виробництва: технічне відтворення оригіналу може призвести до ризику 
перетворення його в маскульт, симулякр чи на таку нову якість, якій ще не знайдено адекват-
ного визначення, але яка допоки йменується «кіберкультурою», «культурою реальної віртуаль-
ності». Тому виробництво естетичних цінностей несумісне з першим постулатом конкурент-
ного ринку, який утверджує пріоритет економічного інтересу, який переслідує максимізацію 
прибутку. 

Як правило, обурення з приводу кітчевого «мотлоху» не викликає масового збурю-
вання, тому що, на перший погляд, ці естетичні артефакти не несуть явної загрози для життя 
і соціальної стабільності, тому немає необхідності ставити заслін виробництву подібної про-
дукції, й бізнесменам, “що втратили совість», що знаходяться в полоні у «жовтого диявола». 
Але у цій ситуації бізнес і етика, ринок і мораль орієнтовані на прямо протилежні критерії. 
При цьому потрібно зауважити, що ринок у трактуванні Адама Сміта мав етичний вимір. Він 
вважав ринок демократичним інститутом, що пов'язує людей на основі взаємовигідних інте-
ресів. На думку теоретика, задоволення егоїстичних інтересів в остаточному підсумку напра-
влене на благоденство нації. Але ж зараз ринок і мораль мають різновекторні цілі. В основі 
моралі – єднання, солідарність, взаємодопомога і совість як основний імператив поведінки. 
Автономність, воля, індивідуалізм — умови підприємництва. Своєкорисливість, конкуренція, 
максимізація прибутку – основні постулати ринку.  

Економічний простір естетичного виробництва інтегрується в однойменний простір 
соціального життя і змушений підкорятися «правилам гри», що діють в ньому. Водночас 
специфікація економічних відносин купівлі-продажу естетичних цінностей, заснованих на 
переломленні економічних законів і принципів через призму обміну цінностей, що продуку-
ються, висвітлює межі економічного простору розглянутого феномена й зумовлює необхід-
ність вироблення аутентичної йому парадигми дослідження і дескрипції. 

Виробництво естетичних цінностей не виключає можливості економічного прибутку, 
що перевищує витрати на відтворення справжніх творів мистецтва за рахунок їхнього попиту. 
Однак це обумовлює певний рівень естетичного сприйняття споживачів і наявність у них фінан-
сового ресурсу, який вони можуть обміняти на можливість володіння естетичною цінністю. 

Щодо дуже гострої проблеми різнорідності бізнесу й етики, ринку і моралі, то і тут 
необхідний консенсус, пошуки компромісу, оскільки соціальне життя неможливе без обох 
сторін цього протиріччя. Тут необхідно використовувати потенціал комунікативного розуму 
(Ю. Хабермас), можливості раціонального дискурсу – діалогічно рівноправної аргументації, 
що дає змогу продуктивно проаналізувати спірні твердження і досягти консенсусу як свід-
чення виробленого естетичного смислу, котрий може слугувати підґрунтям для узгодження 
інтересів. 

Які добутки потраплять у розряд гідних для тиражування залежить від експертів, що 
володіють відповідною компетенцією і кваліфікацією. У нормальному випадку рекомендації 
експертів (художньої критики) беруться за основу маркетингу, комплексної системи органі-
зації виробництва естетичних продуктів і виведення їх на ринок з метою задоволення потреб, 
орієнтованих на естетичні цінності, що тиражують високі зразки мистецтва.  
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На нашу думку, варто акцентувати увагу на тому, що в завдання маркетингу не входить 
визначення естетичного рівня творів. Спираючись на оцінку експертів (художньої критики, 
мистецтвознавства), маркетингова діяльність додає продуктам естетичного виробництва 
якість товару. Однак протилежна ситуація, коли в організації виробництва естетичних цінно-
стей акцент зміщений у бік тільки економічного прибутку за рахунок зниження достоїнства 
зразків [15, 452]. 

У сучасних умовах естетичній й економічній доцільності, як це не парадоксально, 
притаманна різновекторність дій у проектуванні економічної доцільності. Однак, незважаючи 
на висловлення багатьох вчених про спостереження тенденції зближення естетичної і еконо-
мічної діяльності, на нашу думку, це зумовлено створенням єдиного простору квазікраси, де 
здійснюються ці процеси. Тому лише породження простору квазікраси дає можливість об'єд-
нати різновекторність цих понять.  

Хоче людина чи не хоче, усвідомлює чи не усвідомлює, але, занурюючись в економі-
чну діяльність, вона повинна мати справу з речами. Коли відбувається процес заміщення речі 
грошима, тоді річ чуттєво перестає діяти, тому естетична складова зникає. На цьому етапі 
діяльність керується лише прибутком, а тому створюється потворна річ, красива, але шкід-
лива для людини. Один з елементів краси є співвідношення цілісності служіння речі служінню 
людині. Якщо розглянути взаємодію речі і людини, як, наприклад, ключ і замок, то якщо 
ключ підходить до замка, то замок відкриється, у такий же спосіб виявляється цілісність 
служіння речі для людини. Однак якщо спробувати відкрити замок фомкою, відмичкою чи 
ломом, то, по суті, діяння таке ж, і може навіть сприяти більшій економічній доцільності, але 
краса у взаємодії зникне. У даному випадку краса «стиснута», «відчужена», дематеріалізована, 
десоціалізована, така, що зійшла на останній план. Вона призведе до того, що порушиться 
цілісність, відбудеться зміна повноти життя на однобічність життя. Споживчі речі в такому 
випадку породжують простір квазікраси. Отже, під простором квазікраси ми розуміємо такий 
простір, де під нібито неутилітарним, вільним від всякого інтересу, вільною духовною твор-
чістю, яка повинна давати можливість грі пізнавальних здібностей, криється своєкорисли-
вість, конкуренція і максимізація прибутку. Але проблема криється ще глибше, тому що потім 
post factum таке спотворення людини починає уявлятися в суспільній свідомості як норма і 
краса, тому, коли post factum потворне починає грати роль красивого, створюється проблемне 
поле квазікраси. 

Як зазначає В.В. Бичков, нонкласика (неокласична естетика), що активно формувалася 
впродовж ХХ сторіччя, виробила для комунікативних цілей у полі своєї активності велику 
кількість понять і значеннєвих одиниць, котрі отримали свій вербальний висновок: лабіринт, 
абсурд, жорстокість, тілесність, річ, повсякденність, симулякр, артефакт та ін. Бичков акцентує 
увагу на тому, що це ще не категорії, тому що значна частина їх має робочий швидкоплин-
ний характер, тому дає їм назву паракатегорії [16, 470–523]. На нашу думку, при дослідженні 
діалектики естетичної і економічної доцільності, посилаючись на працю проф. В.Д. Ісаєва 
«Людина у просторі цивілізації і культури” [17], виникає об'єктивна необхідність виділення 
ще однієї паракатегорії нонклаксики – квазікраси, хоча цілком ймовірно, що через якийсь час 
вона ввійде в категоріальний апарат естетичної теорії XXI століття. 

Отже, можна зробити такі висновки: 
1) діалектика економічної і естетичної доцільності діяльності людини сприяє прояс-

ненню соціальних детермінант естетичних творінь; 
2) створення краси в житті людини припускає можливість формування предметного 

середовища за законами краси, а також цілісного служіння речей для служіння людині; 
3) взаємодія та єдність краси і квазікраси в діяльності людини зумовлюється амбіва-

лентністю економічних процесів. 

Філософія  Журба М.А. 
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МІЖНАУКОВИЙ ДІАЛОГ ЯК ЗАСІБ АНАЛІЗУ КІНОПРОЦЕСУ 

 
Межа ХХ–ХХІ ст. актуалізує аналіз стану кінознавства, оскільки кінець ХХ століття 

не лише символічно підсумовує певні тенденції у розвитку кінематографа, а й накреслює пе-
рспективи на майбутнє. Соціально-політичні зміни, які відбулися внаслідок перебудови, а 
пізніше й розпаду Радянського Союзу, не могли не позначитися на кіномистецтві, передусім 
в Україні та Росії. 

Процес, що розпочався з середини 80-х років, зруйнував, у повному значенні цього 
слова, “залізну завісу” між Радянським Союзом, Західною Європою та США і дозволив ши-
рокому глядачу познайомитися із здобутками світового кінематографа, а також значно роз-
ширити поняття “телевізійний простір”. На зміну двом-трьом каналам, що існували за часів 
радянського телебачення, до мільйонів телеглядачів стала надходити інформація з десятків 
каналів, що представляли кіно- і телепродукцію багатьох країн світу. З різних причин для 
радянського кінематографу як цілісного явища і для кінематографу нових держав, що виникли 
після розпаду СРСР, конкуренція з кіномистецтвом Європи і США виявилася занадто серйоз-
ним випробуванням. І в технічному плані, і в розмаїтті жанрово-тематичної спрямованості 
кращі здобутки, зокрема американського кіно, були значно потужнішими як в економічному 
плані, так і в чіткій орієнтації на конкретні вікові чи соціальні групи. Підтвердженням цього 
є вихід на екрани останньої частини “Зоряних війн”, “Володаря кілець”, фільмів про Гаррі 
Потера тощо, які стали, так би мовити, культовими для підлітків та молоді. Водночас, “Апо-
каліпсис сьогодні”, “Список Шиндлера”, “Людина дощу”, “Англійський пацієнт” чи “Форест 
Гамп” – це кінотвори, що, безсумнівно, належать до зразків високого мистецтва і здобули 
широкий глядацький резонанс. Водночас у сучасному кіно- та телепросторі широко представ-
лені детективні та мелодраматичні стрічки, фільми жахів, бойовики, тріллери та ін., що знач-
ною мірою формують багатомільйонну аудиторію своїх глядачів.  

Доля національних кінематографій на пострадянському просторі сьогодні досить 
складна, хоча останнім часом є всі підстави говорити про появу “нової хвилі” у російському 
кінематографі, що, зокрема, ототожнюється з такими фільмами, як “У серпні 44”, “Зірка”, 
“Зозуля”, “Денна варта”, “Свої”, “9 рота”, “Турецький гамбіт” та ін.  

У сучасному українському кінематографі ситуація є ще складнішою, що, зокрема, зу-
мовлено серйозною кадровою проблемою та її відповідними наслідками на всіх рівнях твор-
чого процесу та кіновиробництва. Саме тому сьогодні особливої уваги вимагають молоді ка-
дри, які готують відповідні вузи мистецтва. Але загальновідомо, що позитивні наслідки 
можливі лише тоді, коли з студентської лави людина потрапляє у кіновиробництво. Саме та-
кий рух створює теоретико-практичний паритет і стає першим кроком до реального оволо-
діння професією. 

Зрозуміло, що не можна не враховувати досвід кіновиробництва останнього десяти-
ліття, протягом якого і досвідченими, і молодими кінематографістами були зняті “Три історії”, 
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“Другорядні люди”, “Чехівські мотиви” (К.Муратова); “Нескорений” (О.Янчук); “Молитва за 
гетьмана Мазепу” (Ю.Іллєнко); “Богдан-Зиновій Хмельницький” (М.Мащенко); “Шум вітру” 
(С.Маслобойщиков); “Мамай” (О.Санін); “Провінційний роман” та “Татарський триптих” 
(О.Муратов); “Мийники автомобілів” (В.Тихий); “Шамара” (Н.Андрейченко), “Йшов трамвай 
10 номер” та низка інших як художніх, так і хронікально-документальних та анімаційних фільмів. 

Розгляд зробленого за останні роки потребує не тільки застосування кінознавчого 
аналізу, а й залучення досвіду інших гуманітарних наук, що дасть змогу цілісно осмислити 
тенденції та процеси, що відбуваються у сучасному українському кінематографі. Зокрема, 
позитивну роль могли б відіграти соціологічні дослідження, проведені у рамках проекту 
“Українські ініціативи” відповідними установами і зорієнтовані на з’ясування позицій самих 
митців. Ми підкреслюємо “могли б”, адже дослідження мали місце, їх наслідки надзвичайно 
цікаві, проте це практично не вплинуло на прийняття якихось реальних рішень: різні ланки 
складного процесу функціонування кінематографа України начебто існують самі по собі, 
майже не враховуючи інтереси одна одної. 

Щодо соціологічних досліджень, то науковці спиралися “на отриманий загал відповідей 
у 215 анкетах (осіб), як на самовизначену повну квоту корпоративно і громадсько активних 
членів НСКУ”. Зазначимо, що серед опитуваних 31,6% – режисери, 20,4% – оператори, 9,3% – 
кінознавці та представники інших кінопрофесій (драматурги, актори, художники, організатори 
виробництва, кінокритики, прокатники та ін.). Спираючись на це репрезентативне опитування, 
спробуємо визначити “больові” зони сучасного українського кіно з погляду його творців. 

У відповіді на запитання “Ваше ставлення до історії та досвіду українського кіно 
радянського періоду” переважна більшість респондентів (67,9%) вважає, що “то була доба 
чергувань успіхів і невдач, як у будь-якій іншій розвиненій кінематографії світу”. Наразі по-
казовим є практичне співпадання відсотків двох абсолютно протилежних позицій: “то був 
період повного розквіту нашого національного кіномистецтва – 13,5%” та “то був час по-
стійних тоталітарних утисків й занепаду справжньої творчості, що деформувало саму природу 
українського національного кіномистецтва – 13,0%” [2, 464].  

Аналізуючи ці результати, соціологи роблять висновок: “Абсолютне домінування 
ностальгічних настроїв, безперечно, підсилених тривалими негараздами українського кіно 
періоду незалежності, не потребує жодних коментарів. Що й підтверджується відповідями на 
наступне питання: “Як ви оцінюєте зміни в українському кіно у період після здобуття нашою 
країною незалежності, у 1991– 2001 рр.?” На це запитання 68,8% респондентів відповіли: 
“Це час тотальної руйнації здобутків минулого і заміни одного виду жорсткої регламентації 
творчості на інший із ще гіршим мистецьким результатом” [2, 464]. 

Зазначимо, що оцінка стану українського кінематографа першого десятиліття незале-
жності, починаючи від 2003 року, набуває більш негативного забарвлення. Вже 87,4% кіно-
діячів вважають, що “деградація і занепад” тривають. 2003 р. лише 7,4% членів НСКУ оці-
нюють стан кінематографії як “нормальну ситуацію подальшого творчого пошуку новою 
національною кінематографією власного місця у європейському і світовому контекстах” [2, 465]. 

Спроби соціологів з’ясувати, так би мовити, жанрову концепцію ігрового кіно в су-
часних умовах сформували таку модель: “Сучасна соціально-проблемна драма – 51,1%; кіно-
комедія – 44,6%; лірико-психологічні картини про родинно-інтимні стосунки – 30,6%; інте-
лектуальне авторське кіно – 29,7%; історичне кіно – 21,3%; музичні фільми – 18,1%; 
пригодницькі – 13,4%; соціальна сатира – 12,5%; інше – 10,2%; політичне кіно – 8,8%; фоль-
клорно-етнографічні фільми – 8,8%; фантастика – 6,5%; детективи – 3,2%; трилер – 1,8%; 
еротичне кіно – 0%” [2, 468]. 

Як бачимо, більшість кіномитців вважає найактуальнішим розробку “сучасної соціально-
проблемної драми”. Таку позицію можна пояснити, по-перше – нечіткістю визначення цього 
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жанру, адже зрозуміло, що під таке формулювання “підкладається” досить різнобарвна тема-
тика. По-друге, необхідно враховувати, так би мовити, традиційне місце драми в українській 
художній культурі – в літературі і кінематографі. 

 Водночас показовою є підвищена увага митців до кінокомедії, доцільність розвитку 
якої визнають 44,6%. Як відомо, протягом майже усієї своєї історії українські митці, роблячи 
зусилля освоїти цей жанр, зазнавали прикрих поразок. Власне й сьогодні серед творів, які 
збереглися в культурному контексті, фактично можна назвати лише “За двома зайцями” 
(реж. В.Іванов). Проте, віддаючи належне авторам цього фільму, не слід забувати, що це була 
насамперед екранізація класичного літературного твору. 

Значні сподівання кіномитці покладають на інтелектуальне авторське кіно – 29,7%. 
Незалежно від самостійного статусу такої позиції (ознаки як інтелектуальності, так і авторс-
тва мають бути присутні у будь-якому кіножанрі) – процес становлення автора є досить 
складним і вимагає залучення багатьох чинників. 

Проведені соціологічні дослідження спростовують факт зацікавленості митців істори-
чною чи фольклорно-етнографічною тематикою. Показовим є і фактичне ігнорування таких 
жанрів як детектив та трилер. Таке ставлення до цих жанрів можна пояснити занадто 
нав’язливою присутністю їх і західних, і російських зразків на вітчизняних телеекранах. 

Підкреслимо, що досить складна ситуація, яка склалася в сучасному українському кі-
нематографі часів незалежності, вимагає не тільки більш-менш об’єктивно оцінити існуючий 
стан, а й спробувати спрогнозувати розвиток вітчизняного кіномистецтва принаймні на най-
ближчі роки. Власне, це і було зроблене в проекті “Українські альтернативи”, коли в цілком 
коректній формі до аналізу відповідних процесів були залучені фахівці різних спеціальнос-
тей – кінознавці, філософи, політологи, культурологи, представники інших видів мистецтв. 
Можна стверджувати, що застосований інтегративний підхід виявився найбільш продуктив-
ним і переконливим. Показова деталь щодо ставлення кіномитців до проведення таких дис-
кусій була відзначена українським кінознавцем С.Тримбачем: “Дивовижно низький інтерес 
до дискусій кінематографістів, що загалом зрозуміло: хворі не люблять, коли длубаються у 
їхніх ранах. Одначе, ми приречені роздмухувати полум’я – в надії, що із іскри запалиться 
щось більше” [2, 482]. Проте ця ситуація є цілком природною, адже будь-які митці пережи-
вають досить складний моральний стан, коли спілкуються з теоретиками та осмислюють їхні 
підходи щодо аналізу ними створеного.  

Варто також зазначити, що, осмислюючи історію українського кінематографа другої 
половини ХХ ст., теоретики також досить часто перебувають у полоні суб’єктивізму і опе-
рують насамперед декількома фільмами (“За двома зайцями”, “Тіні забутих предків”, “Ка-
мінний хрест”, “Довгі проводи”, “Польоти уві сні та наяву”, “Лебедине озеро. Зона”), зали-
шаючи фактично поза увагою десятки стрічок, які могли б слугувати непоганим матеріалом 
для аналізу тематичної, жанрово-стильової специфіки, особливостей кіномови та ін. Це, зок-
рема, стосується картин таких режисерів, як В.Браун, В.Івченко, В.Денисенко, М.Мащенко, 
В.Гресь, К.Єршов, В.Криштофович, М.Ільїнський, А.Бенкендорф, О.Муратов, О.Ітигілов, 
А.Войтецький та ін. На нашу думку, запропонований підхід дає змогу порівняти творчі ма-
нери різних митців, що власне і формують мозаїку українського кінематографа, відкриваючи 
шлях до пошуків і експериментів молодим кінематографістам.  

Ще один принциповий момент, який потребує коментування. Не варто недооцінювати, 
що перебудова і пострадянська ситуація значною мірою зусиллями кінознавців повернула 
глядачам колись заборонені фільми. Деякі з них (“Комісар”, “Криниця для спраглих”, “Пере-
вірка на дорогах”) не були випущені в прокат передусім з ідеологічних міркувань, що стиму-
лювало значну увагу до цієї проблеми з боку представників різних сфер гуманітарного знан-
ня. Потужна роль, яку ідеологічний чинник відіграв у добу радянського кінематографа, 
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актуалізувало проблему розвитку мистецтва в умовах тоталітаризму, однією з ознак якого є 
моноідеологія. У контексті цих питань особливої ваги набула дискусія щодо кіно тоталітар-
ної доби, яка відбулася у межах роботи ХVІ міжнародного кінофестивалю в Москві (1989).  

Зазначена дискусія, по-перше, дає можливість ще раз наголосити на актуальності та 
значущості дискусій для історії та теорії мистецтва; по-друге, враховуючи, що тоталітарні 
держави формально почали функціонувати в Європі з 1922 року – року перемоги фашистсь-
кої диктатури Муссоліні в Італії – “кіно тоталітарної доби” практично співпадає з “актив-
ною” історією розвитку європейського кіно; по-третє, в країнах з тоталітарними режимами 
до створення фільмів була залучена така низка провідних кіномитців, що обминути увагою 
цей кінодосвід неможливо; по-четверте, науковці, які взяли участь в обговоренні проблеми 
“кіно тоталітарної доби”, за своєю фаховою спрямованістю були представниками різних гу-
манітарних галузей – філософами, мистецтвознавцями, культурологами та ін., що дало їм 
змогу висвітлити різні аспекти цієї складної проблеми і переконливо довести продуктивність 
і перспективність наукового діалогу. 

 Першим дискусійним поняттям, яке, власне, і об’єднало всіх учасників, стала про-
блема чіткості понятійно-категоріального апарату, спираючись на який доцільно досліджу-
вати кінопроцес у відповідних країнах. Частина фахівців від початку роботи дискусії поста-
вила під сумнів саме поняття “тоталітарне кіно” і визнало складність його визначення. 
Показово, що частина кінознавців без будь-яких коливань відмовилася від зазначеного по-
няття, легко замінивши його визначенням “кіно тоталітарної доби”. Водночас, майже ніхто з 
учасників не зміг дати “дефініцію цього терміна”. Відомий російський кінознавець 
М.Туровська здійснила спробу описати цей феномен: “Дефініцію цього терміна я дати не 
можу. Але вона існує для кожного на тому ж інтуїтивному, емпіричному рівні, як дефініція 
“глядацьке кіно”. Можна сказати, що кіно тоталітарної доби спрямовано на завоювання гля-
дача на користь певної ідеології” [1, 111]. Цю тезу М.Туровська конкретизує завдяки аналізу 
засобів, які використовувалися для більш ефективного ідеологічного впливу. Науковець на-
дає особливої ваги проблемі “навіювання” глядачеві певного образу думок. При цьому кіно-
знавець, на нашу думку, дещо штучно відокремлює поняття “обслуговування” та “навіюван-
ня”: “… кінематографія як ціле, а не тільки як корпус фільмів, була спрямована не на 
обслуговування, а на навіювання. Починаючи від організації (адміністративний апарат, цен-
зура, рекомендовані списки, система “державної” оцінки та ін.) і закінчуючи типологічною 
структурою фільмів, вона була зорієнтована на цю функцію” [1, 111]. Загалом цілком слушна 
думка М.Туровської водночас викликає певні питання, адже мистецтвознавець, зокрема, чіт-
ко не обґрунтовує різницю між “обслуговуванням” та “навіюванням”, що, власне, не запере-
чують, а скоріше доповнюють одне одного.  

Контраргументи до позиції М.Туровської можна продовжити, що і зробили учасники 
дискусії. Найуразливішою, на думку кінознавців, є проблема понятійно-категоріального апа-
рату. Наразі позиція М.Туровської не сприймається однозначно передусім тому, що опису-
вання чи пояснення поняття не є тотожним його визначенню. Саме тому, цілком логічною є 
позиція італійця К.Козулича, який пропонує розглядати феномен “кіно тоталітарної доби” 
лише у “філософському плані”. Науковець зазначає, що йдеться “про період в розвитку трьох 
кінематографій – радянській, німецькій та італійській. У всіх цих країнах держава та уряд, 
які були представлені однією партією, контролювали і підтримували його” [1, 112]. Проте 
думка італійського дослідника також не може бути сприйнята однозначно чи одностайно. 
Натомість нам ближче позиція відомого французького теоретика кіно М.Мартена, який за-
стерігає від упередженості, адже, на його думку, “не можна говорити про власне тоталітарні 
фільми”. Чому? Відповідь М.Мартена спрямовує дискусію у дещо новий аспект, адже тоталі-
тарна доба – це конкретний історичний період існування тоталітарного суспільства, в межах 
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якого мистецтво взагалі і кіно зокрема “використовуються як інструмент жорсткої ідеологіч-
ної обробки”. М.Мартен підкреслює: “… голлівудське кіно - це теж своєрідний тоталітаризм, 
оскільки його мета – пропаганда американського образу життя” [1,113]. Водночас, у випадку 
з американським кіно говорити про, так би мовити, суцільний тоталітаризм навряд чи спра-
ведливо. Тому М.Мартен відзначає існування у ньому певних демократичних тенденцій, до 
яких насамперед відносить андеґраунд.  

Важливо підкреслити, що поняття “кіно тоталітарної доби”, котре частиною кінознав-
ців сприймається як таке, що відбиває реальні історичні процеси, в інших викликає щонай-
менше здивування. Так, англійський науковець І.Крісті переконаний, що “тоталітарне кіно” 
це певний міф, а розгляд держави як кінопродюсера може оцінюватися як “дуже приваблива 
ідея”. Зазначимо, що кінознавець досить влучно ототожнив поняття “держава-
кінопродюсер”, якими дійсно можна охарактеризувати стан, що складається в тоталітарних 
країнах. Загалом, не маючи нічого проти такої ситуації, І.Крісті виокремлює специфічний 
аспект, а саме: ступінь автономності кінематографістів. На підтвердження справедливості 
своєї позиції англійський теоретик пропонує розглянути фільм А.Роома “Суворий юнак”. 
Науковець вважає, що тоталітарна система в радянському кінематографі не була “ідеально 
налагодженою”, якщо могла з’явитися зазначена картина. Найбільш “вдалою” системою ке-
рування кіно він вважає німецьку, в межах якої кінематограф слід розглядати як “інструмент 
пропаганди”. 

Досить цікавою є теза англійського теоретика і про різноманітні “стратегії виживання 
всередині тоталітарної доби”. При цьому він зазначає, що було б помилкою спрощувати ті 
процеси як це робить, наприклад, З.Кракауер у монографії “Від Калігарі до Гітлера”, ствер-
джуючи, що “німецькі фільми 20-х років прокладали шлях Гітлеру”. І.Крісті робить важли-
вий наголос, що існують специфічні риси у німецького та російського кіно часів тоталітари-
зму, і їх беззастережне ототожнення не виявить реальної ситуації. Окрім фільму А.Роома 
“Суворий юнак”, І.Крісті виокремлює творчість Б.Барнета та Ф.Ермлера, які спромоглися 
уникнути “участі інструментів влади” і водночас вірили в те, що знімали. 

Питання щодо термінологічної невизначеності постійно виникають у процесі зазначе-
ної дискусії, адже кожний новий шар, що поглиблює наші знання про тоталітаризм взагалі і 
його вияви у сфері художньої діяльності зокрема вимагає чіткого логічного забезпечення. 
Наразі досить гостро постає питання про правомірність ототожнення понять “тоталітарне” та 
“державне”, про вульгаризацію ідеологічного чинника, який може мати не лише негативне 
значення. Проте такі загальнотеоретичні постулати не виявляють усієї складності зазначених 
проблем, адже доцільно з’ясувати ступінь перетину ідеології та мистецтва взагалі, а не лише 
в умовах тоталітаризму. Якщо прийняти позицію, згідно з якою мистецтво повністю не спів-
падає з ідеологією, тоді не складно навіть в тоталітарну добу вивести “за дужки” тоталітар-
ної доби цілу низку фільмів. Саме це намагався зробити К.Разлогов, обгрунтовуючи існуван-
ня декількох груп фільмів: “Перша … – офіційні виразники пануючої ідеології, “тоталітарне 
кіно” у власному значенні слова. Прикладами такого роду можуть бути “Великий громадя-
нин” або “Тріумф волі”. Другу групу складають фільми не канонізовані, однак такі, що міс-
тять в собі, в своїй структурі відбиток зразка художнього мислення, властивого тій чи іншій 
тоталітарній системі” [1, 114]. На думку К.Разлогова, у картинах другої групи більш специ-
фічними є конфлікти та шляхи їх вирішення, активніше використовується музика, простежу-
ється творче ставлення до звукового оформлення. Яскравим прикладом твору другої групи 
кінокритик вважає фільм Г.Александрова “Волга-Волга”. 

До третьої групи К.Разлогов відносить кінотвори, які умовно можна назвати “ескейпі-
стськими”. При цьому науковець наголошує на необхідності чітко інтерпретувати поняття 
“ескейпізм”, а саме: “бігти від чогось”. Він вважає, що автори “ескейпістських” фільмів на-
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магаються “бігти” від тоталітарної системи “у вигадані або екзотичні країни, у світ “суто 
особистісних” почуттів, у більш-менш віддалене минуле”. До цієї групи К.Разлогов відно-
сить пригодницькі та музичні стрічки. 

І, нарешті, четверта група картин це твори, спрямовані проти тоталітарного режиму. 
“Якщо три перші групи, – на думку К.Разлогова, – можна в тій чи іншій мірі знайти в будь-
якій, в тому числі в найдемократичнішій соціально-політичній системі…, то остання під тис-
ком ззовні зазнає найвідчутніші трансформації: адже тоталітаризм – за визначенням – не 
сприймає відкритого інакомислення, і будь-який процес тут неминуче буде носити іномов-
ний, завуальований, езопівський характер” [1, 114]. 

Слід підкреслити, що дискусія, яка, безперечно, має важливе значення для створення 
об’єктивної картини розвитку європейського кіно протягом щонайменше двох-трьох десяти-
літь, виявила низку суперечливих підходів не лише стосовно чіткості термінології чи пері-
одизації “кіно тоталітарної доби”. Дискусія показала, що частина фахівців вважає доречним 
взагалі не включати фільми, зроблені за часів тоталітаризму, в контекст мистецтва. Цю пози-
цію послідовно відстоює німецький кінознавець К.Едер, який зазначає: “Мене дивує, що тут 
говорять про німецьке кіно нацистського періоду як про мистецтво. Я свідомо зроблю поле-
мічне зауваження. У період 1933–45 рр. кіно як мистецтво в Німеччині не існувало. Я і сам 
відмовляюся говорити про це кіно як про мистецтво. Навіть і в тому, що стосується Лені Рі-
феншталь” [1, 116]. На думку К.Едера, німецький кінематограф робили ті, хто з перемогою 
нацизму в Німеччині емігрував з країни. І тут виникає несподівана ситуація: усі кінознавці 
визнають, що фільми часів нацизму робилися із запозиченням кінематографічної мови лівого 
(пролетарського) кіно, яке, на думку ще одного німецького науковця К.Вітте, стрімко розви-
валося у 1930–33 рр. Він переконаний, що “успіхи і ефективність нацистського кіно стануть 
зрозумілими тільки у тому разі, якщо ви побачите, що було експропрійовано у лівих і націо-
налізовано під крилом правих”. 

Близькою до роздумів К.Вітте є і думка російського філософа В.Межуєва, який не ви-
знає вирішальною роль Сталіна у “тоталітаризмі” в радянському кінематографі. На його ду-
мку, слід передусім загострити увагу на інших чинниках, які випереджали зазначені процеси. 
По-перше, це теорія пролетарської культури, у контексті якої широко представлені питання 
адміністративного керування культурою; по-друге, “авторитарна свідомість”, яку використав 
Сталін і яка, на думку В.Межуєва, була сформована творами “Ейзенштейна, Мейєрхольда, 
Маяковського або, скажімо, в певних типах авангардизму початку ХХ ст., як, наприклад, фу-
туризм” [1, 116]. 

Це зауваження російського філософа відбиває реальний стан речей передусім з огляду 
на хронологію, адже перш ніж Сталін почав “вибудовувати” свою модель культури соціалізму 
(і кінематографа, як її частини), вже були створені більшість з творів першого періоду після-
революційного мистецтва, що пізніше будуть сприйматися як його класика. 

Важливим є і морально-етичний аспект зазначеної проблеми, зокрема ставлення са-
мих митців до тоталітаризму та усвідомлення ними феномена власної залежності. Показово, 
що більшість учасників дискусії не намагалися звести проблему до свавілля Гітлера, Сталіна 
чи Муссоліні у стосунках з кіномитцями, адже неупереджений аналіз розвитку мистецтва 
підтверджує, що значною мірою “це було мистецтво за переконанням”. Аргументуючи цю 
тезу, В.Межуєв розглядає тоталітаризм як антипод лібералізму, тобто мистецтву, зверненому 
не до народу, а до індивіду. Науковець наголошує: “… в кіно – в силу його масовості або 
якихось інших рис – це виявилося найбільше. Вождь, лідер – це тільки один кінець ланцюга 
тоталітаризму, але є обов’язково і інший кінець цього ланцюга – там стоїть народ, маса, клас, 
тобто будь-яке колективне утворення” [1, 116]. Такий зв’язок вже дає підстави говорити і про 
відповідні умонастрої, і про митця – як їх виразника. 
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Зазначимо, що позиція В.Межуєва дещо вирізняється серед позицій інших учасників 
дискусії. Це, на нашу думку, пов’язано з його фаховою спрямованістю філософа-культуролога, 
адже на відміну від кінознавців, які загострювали проблему тоталітаризму на розгляді конкрет-
них фільмів чи творчих доль конкретних режисерів, В.Межуєв трансформував її у співстав-
лення різних видів мистецтва, намагаючись відтворити однотипність стосунків між владою і 
митцем у літературі (В.Маяковський), театрі (Е.Мейєрхольд) та кіно (С.Ейзенштейн). Проте 
таке об’єднання є дещо умовним і доля кожного із зазначених митців вимагає самостійного 
аналізу принаймні на тому рівні осмислення проблем тоталітаризму, що склався на початку 
90-х років. 

Зазначимо, що на межі 80–90-х років ХХ ст. дискусія щодо кінематографа тоталітарної 
доби стала помітною теоретичною подією з багатьох причин, частину з яких ми визначили, 
починаючи аналіз дискусії. До вже заявленого додамо те, що є логічним завершенням самої 
дискусії, яка і підтвердила нагальну необхідність не лише зосередити увагу на суто професійних 
кінознавчих проблемах (забезпечення понятійно-категоріальним апаратом дослідження но-
вих теоретичних проблем), а й усвідомити сучасний стан кінознавства, яке є органічною 
складовою гуманітарного знання. 
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СТАНОВЛЕННЯ БРАТСЬКИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ (XVI–XVII СТ.) 

 
Освітня діяльність православних братств в Україні є однією із буремних сторінок в 

українському просвітництві. Сьогодні це майже призабутий, багато в чому трагічний, період 
в історії українського народу. Потрібно зауважити, що опрацювання будь-яких історичних 
матеріалів вимагає кропіткої роботи від науковця-історика. Але на жаль історичний матеріал, 
до якого ми маємо доступ, не завжди достатній та якісний і це в першу чергу стосується 
історії церковного просвітництва в Україні XVI– XVIII ст. Коли вчені зможуть відтворити 
минулі тисячолітні історичні події у всій їхній повноті та достовірності, тоді ми матимемо 
досконалу історію. Хоча в історії ідеал неможливий як і будь-де. Не існує жодної такої істо-
ричної науки, але завжди є можливість наблизитись до певного рівня досконалості. Історія 
православної української церкви є однією з тих історій, яка має такі шанси, тому що якість та 
кількість джерел, які ми маємо, досить малі. Ми спробуємо відтворити події тисячолітньої 
давнини, пов’язані з братським просвітництвом на українських теренах.  

Давня мрія римських пап підкорити руських (українців) своїй церковній владі посту-
пово почала збуватися в XVI ст. За часів правління Сигизмунда Августа ієзуїти, проникнув-
ши на українські землі, почали активну діяльність по переманюванню православних у лоно 
католицизма та уніатства. Вони розповсюджували у Великому князівстві Литовському різні 
твори, направлені проти східної церкви, для того щоб посіяти серед народу думку про “хиб-
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ність” православної віри. Відкривали свої училища, в які заманювали православну молодь в 
основному із сімей заможних та багатих українців, намагаючись посіяти серед них зневагу та 
презирство до віри батьків. Для досягнення своєї мети ієзуїти використовували не стільки 
наукові докази та глибинний внутрішній зміст релігії, скільки зовнішні форми пишності 
католицької віри. І коли українські учні, захопленні зовнішнім багатством, приймали като-
лицтво, тоді ієзуїти таке відступництво приписували до “дії благодаті” [3, 440]. 

Наприкінці XVI ст. православні братства побачили реальну загрозу їхній вірі на українсь-
ких теренах. Внаслідок цього вони почали в свою чергу відкривати при братствах школи у 
Вільно, Острозі, Львові, Києві, Могилеві, Луцьку, Мінську, Оршанську, Пінську та багатьох 
інших містах Великого князівства Литовського. До цього моменту діяльність братств обмежува-
лась допомогою бідним, хворим, похованням померлих, упорядкуванням церков та інколи 
самоосвітою через читання священних книг. Історія братських шкіл розпочалася в 1584 році, 
коли віленські міщани звернулися з проханням передати їм Свято-Троїцький монастир і дозво-
лити відкрити в ньому училище. Польський король Стефан Баторій надав їм право “школи 
будувать”, а в наступному році розповсюдив цей дозвіл на всіх православних [7]. Головною 
ціллю братських шкіл стає розповсюдження просвітництва серед українського населення через 
виховання та підготовку своїх вчених. Патріархом Ієремією в 1590 році братським школам 
було надане виключне право виховання дітей. В його постанові говорилося, що не бути 
іншому училищу у Львові, крім Братського – Успенія Пречистой Богородиці і тільки в ньому 
навчати дітей “благочестивих і православних християн божественому писанію”, а також сла-
вянській та грецькій мовам. Таку постанову було повторено Брестським собором в 1594 році 
стосовно шкіл, що були при братствах Львівському і Віленському [6, 107-108 ].  

Братські школи зіграли важливу роль у збереженні православної віри серед українців, 
хоча значна частина населення західних земель прийняли католицьку віру або перейшли в 
уніатство. Це пов’язано з багатовіковою агресивною політикою Польщі проти українського 
народу. Одним із засобів нищення православної віри, задуманий відступником Поцієм, було 
позбавлення українців свого духовенства. Так, король Сигизмунд ІІІ видав указ не дозволяти 
вступати в духовний сан тим, хто не навчався в школі, і разом з тим заборонив приймати в 
училища дітей не тільки православних, а й уніатів. Хоча цей закон і не виконувався повною 
мірою, але давав привід для релігійного гноблення. Він міг бути застосований до училищ, які 
не мали королівських привілеїв на своє існування, котрі надавалися братським школам.  

Церковні братства в Україні XVI–XVIII ст. стають захисниками православної віри від 
засилля католицизму, яке насаджувала Річь Посполита. За активної підтримки східних патрі-
архів братства намагалися зберегти православну віру на українських землях. Їх діяльність у 
багатьох випадках затверджувалася грамотами польських королів, і тому при створенні 
братств православні намагалися одержати від них офіційний дозвіл. Даючи право на засну-
вання того чи іншого братства, королі разом з тим надавали йому певні права та привілеї, 
серед яких було і утримання шкіл та друкарень. Внаслідок цього до обов’язків членів братств 
входило піклування про школи, друкарні, богодільні (притулки) і взагалі про всі благодійні 
заклади братств [6, 31].  

Братські школи становили могутній осередок у боротьбі за православну віру і тому 
ієзуїти побачили в них небезпечного ворога для своїх агресивних намірів. Вони розпочали 
агресивну боротьбу проти православних братств та їх шкіл. Збереглася велика кількість архів-
них документальних відомостей про побиття учнів та викладачів братських шкіл римсько-
католицькими школярами. Підбурювані католицькими ректорами та викладачами вони били 
православних вихованців, монахів, старців, ігуменів, нищили книжки, розбивали вікна, заля-
кували їх не ходити до братських шкіл, силоміць захоплювали братські приміщення тощо. Та 
незважаючи на це, братські школи продовжували діяти і їхня кількість постійно зростала.  
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Православні братські школи виникали на пожертви різних соціальних верств, тому і 
навчатися в них мали право всі православні діти, незалежно від їхнього стану. Діти братчиків, 
а також сироти навчалися безкоштовно, за рахунок братства. Перші братські школи мали за 
основу грецьку науку і називалися “греко-славянськими”. Грецькими були граматика, діалек-
тика, риторика; до “славянських наук” входили: азбука, граматика, часослов, псалтир, церковний 
спів. Ведучи боротьбу з ієзуїтами, протестантами та уніатами, братства боролися їхнєю зброєю, 
тому поступово розширювали кількість навчальних дисциплін, вводячи польську та латинську 
мови, риторику, діалектику, арифметику, партесний спів. Перейнявши від західних латинських 
шкіл організацію, навчальний курс та форми, братства все таки намагалися зберегти право-
славний дух і національні традиції. На відміну від католицьких училищ, які були для багатих 
та заможних, братські школи залишалися народними, де могли навчатися всі верстви україсь-
кого населення. Залишаючись церковними школами, вони навчали і виховували у своїх учнів 
любов до рідної віри ради спасіння душі, залишатися міцними у православній вірі, а не заради 
пропаганди чи гноблення людей інших конфесій. Від шкіл кафедральних братські школи 
перейняли в свій “порядок” дозвіл учням просити милостиню, проводити диспути, карати 
дітей по суботах, читати апостол і евангеліє в неділю та святкові дні та пояснювати їх [7]. 

Шкільний статут складався з двох частин. В першій були викладені “артикули прав 
школи греко-латино-славянской”, а в другій – “порядок шкільний” [6, 109]. Згідно з першою 
частиною статуту (артикулу) кожний, хто бажав навчатися спочатку (протягом трьох днів) 
знайомився з існуючими порядками та навчальним процесом в школі, для того щоб учень, 
поспішно розпочавши навчатися, не розчарувався і не покинув школу. Батьків також знайомили 
з статутом школи, щоб вони знали, яким чином будуть навчати їхніх дітей, і не перешкоджали 
навчальному процесу, а також усіма засобами допомагали дітям у навчанні, вимагаючи від 
них повної покори своїм вчителям. “Кожний повинен ходити в школу не одну четверть і не 
один рік, а поки не закінчить курс, – і тільки з такою умовою буде прийнятий” [8, 19]. Хоча 
братська школа була вільною для всіх, але обов’язковим було проходження повного курсу, 
для тих хто навчався.  

Спудеям заборонялося запізнюватися на заняття або залишати клас без дозволу вчителя. 
Суворо карали учнів, які пропускали навчання. Після дводенного пропуску їх виключали із 
школи. У недільні та святкові дні вони мали бути присутні в церкві на богослужінні, а саме 
“на вечірні, утрені, божественній літургії і знову на вечірні” [6, 111]. У братських школах бу-
ло встановлено суворий порядок. Кожний учень займав певне місце в класі, яке залежало від 
його успіхів у навчанні. По черзі учні чергували в класі, до їхніх обов’язків входило прийти 
завчасно, прибрати в школі, наглядати за поведінкою інших учнів, слідкувати, хто входить і 
виходить зі школи.  

У “Порядку школьному” зазначалося, що вчитель повинен бути “разумен і благочистив”, 
такими мають бути і учні. Порядок наук був таким, спочатку спудеїв вчили складати літери, 
навчали церковному співу, граматиці. Наступним кроком було вивчення риторики та діалек-
тики, перекладених ними на слов’янську мову. Далі переходили до інших частин філософії, 
крім цього, кожний день учні повинні були розмовляти грецькою та слов’янською мовами, а 
не простою розмовною. 

Навчальні дисципліни в братських школах поділялися на світські та духовні. До світ-
ських наук відносилися граматика, поезія, риторика, діалектика (інші частини філософії), 
арифметика; до духовних наук – церковний статут (церковне чтеніє та спів), священне писаніє 
(вчення від св. Євангелій, посланій Апостольських, Пророков), богословіє (вчення про доб-
родітелів) та літургика (вчення про свята). Поступово навчальний курс наближався до так 
званих “семи вільних наук”. Це ми бачимо в одній із грамот короля Сигізмунда ІІІ, даній 
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Львівському братству 13 жовтня 1592 року. До семи вільних наук входили – граматика, логіка, 
риторика, географія, арифметика, астрономія і музика.  

Головна увага в навчальному процесі братських шкіл була приділена “ученію Церкви 
православной”. Київський митрополит Михаїл в 1592 році писав, що незнання священного 
писанія призвело до масового залучення “простому несъвершенному Лядскому писанию, и 
сего ради въ различныя ереси впадоша, не ведущие въ Богословіи силы съвершеннаго грама-
тическаго Словенскаго языка” [6, 114]. 

Серед “семи вільних наук” музика посідала останнє місце, в братських школах вона 
називалася “мусик церковного пенія”. Не зважаючи на це, братства приділяли значну увагу і 
вважали за необхідне ввести її в навчальний процес. Дуже скоро церковний спів разом з іншими 
навчальними дисциплінами зазнав західного впливу. Православні братства, розуміючи, що 
хомовий спів не такий привабливий, як католицький, звернули увагу на партесний спів Захід-
ної Європи. Так, Львівське братство звернулося за дозволом до патріарха Мелетія Пігаса про 
запровадження багатоголосного співу в православних церквах. У посланні до православних 
він відповів: “Що скажемо про музику? Те, що восхвалемо Бога і живим голосом або голосами, 
як де у кого прийнято співати Богу… Ми не засуджуємо ні одноголосного, ні багатоголосного 
співу, головне, щоб воно було пристойно та благозвучно” (пер. – Авт.) [7, 441].  

Львівська братська школа була першою на території України і цим пояснюється те, 
що вона постачала своїх вчених “мужей” в інші школи, такі як Київську, Віленську, Острозьку 
та ін. Найбільш відомими вихованцями Львівської школи були: Іов Борецький, Ісаія Копин-
ський, Лаврентій Зизаній, Кирило Транквілліон, Павма Беринда, Сільвестр Коссов, Захарій 
Копистенський та багато інших. У книзі Аскочевського В. “Кіевъ съ древнейшимъ его учи-
лищемъ академіею” (1856) зазначається, що Кирило Транквілліон, Захарій Копистенський 
також навчалися в Київській братській школі. Крім них вихованцями цієї школи були Елісей 
Плетенецький, Леонтій Карпович, Кассіан Сакович, Богдан Хмельницький та його сподвиж-
ники Павел Тетеря і Яким Сомко. Важко переоцінити їхній вклад у розвиток національної 
освіти та науки. Вони написали чисельні духовні твори, в яких захищали православну віру 
від нападків католиків та уніатів. Іов Борецький, Ісаія Копинський та Сільвестр Коссов з часом 
стали відомими Київськими митрополитами.  

На Варшавському сеймі в 1620 році депутат від Волинської землі Лаврентій Древин-
ський сказав, що якби не було відступництва серед українського духовенства від своєї віри, і 
ці відступники на нас не піднялися, то б такі науки, училища та “вчені мужі” в Україні не 
відкрилися [2].  
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ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСУ ПОНЯТТЯ “АМАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО” 
В КОНТЕКСТІ ІСТОРИКО-МИСТЕЦТВОЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ 

 
Неоднозначність смислового розуміння термінів “аматорське мистецтво”, “художнє 

аматорство”, “художня самодіяльність”, які вживаються в науковій літературі або як ідентичні, 
або розрізняються, змушує нас прискіпливіше й уважніше поставитися до наукового осмис-
лення цих понять, віддаючи належне етимологічному аналізу. 

Зміст поняття завжди пов’язаний із тлумаченням сутності реального явища, його при-
роди, а тому є важливим методологічним питанням теорії. Тому буде цілком логічним, якщо 
насамперед зробити докладний етимологічний аналіз термінів “аматор”, “аматорство”, який 
у науковій літературі й досі майже не розроблено. Єдина праця, яка торкається деякою мірою 
цієї проблеми, належить харківській дослідниці С. Євтушенко [4].  

“Аматор”, “аматорство” є поняттями, що здавна згадуються в словниках та енцикло-
педіях і сьогодні включені у досить велику кількість довідкових видань. 

Етимологічний словник української мови дає нам такі дані про походження цих слів: 
“Амáтор, амáторство – рос. застаріле аматёр, білоруське амáтар, польське amator, чехословацьке 
аматéр, верхньолужицьке amater, болгарське аматьóр, македонське аматéр, сербо-хорватське 
амàтер, словенське amatêr – запозичено, мабуть, через польську мову з латинської; лат. 
amātor “любитель” походить від amāre “любити”, можливо, спорідненого з грецької àµµάς, 
äµµα “мати”… давньоверхньонімецька amma “мати, мамка” [5, 66]. Дані етимологічного сло-
вника підтверджують думку про те, що слова “аматор”, “аматорство” давнього походження, 
а також, що в їх основу покладено слово “любити”, від amo – полюбляю.  

Давнє походження цих слів також підтверджується й І.І. Срезневським – видатним 
українським і російським філологом-славістом XIX ст. – у його великій праці “Словарь Русс-
каго языка книжнаго и народнаго по древнимъ памятникамъ». Слова “любитель – amator” він 
датує XI ст., посилаючись на давню пам’ятку – “Пандектъ Антіоха по сп. XI в. л. 17. Воскре-
сенскаго Новоіерусалимскаго мон.” (монастиря – Л.Д.) [20, 33], і розглядає їх у значенні 
“любити, бути схильним” до будь-чого [21, 82]. 

“Словарь русского языка XI–XVII вв.” формулює те значення, яке побутувало протя-
гом XI–XVII ст., а саме: любитель (аматор) – “той, хто має нахил, пристрасть до чого-
небудь” – до “винопитія”, “краси”, “ратнаго строю” тощо, починаючи свій список посилань 
зі І.І. Срезневського, з того ж самого джерела, про яке щойно згадувалось, і продовжуючи 
пам’ятками XV і XVII ст. [14, 326].  

Отже, слово “аматор” має дуже давнє походження, смислове його значення надто уза-
гальнене і поки що відноситься до будь-якого заняття, а увага акцентується лише на єдиній 
його характеристиці, а саме – на певному ставленні людини до чогось, тобто “любитель” – 
людина, яка з прихильністю, навіть з пристрастю ставиться до будь-чого. 

Цікаву для нас етимологічну інформацію наводить харківська дослідниця С. Євтушенко 
[4, 41–42], спираючись на авторитетне французьке джерело – “Етимологічний словник фран-
цузької мови” Альбера Доза (“Dictionnaire etymologique de la Langue francaise”), в якому ствер-
джується, що французьке “amateur” – похідне від латинського “amator” – увійшло до лексичного 
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обігу на початку ХІV ст. [25, 29]. З середини ХІV ст. відомий ще один термін, французький 
за своїм походженням, – “primitif”, що має відношення до мистецтва [4, 41–42].  

Слід зазначити, що для зрілого і пізнього Середньовіччя саме Франція була законода-
вицею лексичних мод, старофранцузька мова впевнено виконувала функцію міжнародного 
спілкування, французька і латинська мова отримали найбільшого поширення і були вкрай 
необхідні освіченій людині. І, якщо не латиною, то французькою мовою писали в Західній 
Європі періоду Середніх віків [1, 189; 23, 583].  

Б. Штейнпресс і І. Ямпольський – російські автори-укладачі “Енциклопедичного му-
зичного словника” – стверджують, що перші музичні товариства як об’єднання професійних 
музикантів і аматорів виникли в ХVІ ст. в Італії і займались головним чином публічним ви-
конанням музичних творів силами учасників товариства. І це цілком імовірно, що саме Італія 
з наступом великої доби Ренесансу стає законодавицею мистецької моди. Аналогічні музичні 
товариства з’являються в ХVІІ ст. в Німеччині та інших європейських країнах [24, 360]. Буде 
цілком справедливим зробити висновок, що використання термінів “аматор”, “аматорство” у 
сфері мистецтва, зокрема музичного, вже було поширене в країнах Західної Європи ХVІ ст.  

Гіпотетично можна зробити припущення про використання даних термінів щодо мис-
тецтва саме з ХІV ст., мабуть, в такому значенні мав на увазі А. Доз, визначаючи час, коли 
“amateur” входить до лексичного обігу, по-перше, тому що в ХVІ ст. вже стають поширеними 
організовані його форми, тим паче, що доба Ренесансу мала для цього сприятливі умови, і 
по-друге, є відомості про більш давнє використання слова “аматор” в більш узагальненому 
його значенні на території Західної Європи, оскільки саме звідти воно прийшло на руські 
землі в ХІ ст. 

Сьогодні вважається загальноприйнятим протиставлення понять “аматор” і “професіонал”, 
що є цілком природнім. Цікаво, що в межах передової для досить тривалого історичного 
періоду французької лексики поняття “професіонал” (франц. “professionnel”) паліативно оформ-
люється також у ХVІ ст. [25, 590]. І буде цілком логічним вже в добі італійського Відродження 
вбачати тяжіння до того, щоб словесно означити відмінність між “професійним” та “аматорським”. 
Проте, як зазначено у А. Доза, те, що ми співвідносимо сьогодні з поняттям “професіонал”, 
вперше широко прокламується у третьому виданні класичного “Французько-німецького слов-
ника” Мозена (Mozin. Dictionnaire francais-allemand), який вийшов друком 1842 р.  

Проте необхідно мати на увазі, що своє традиційне значення “amateur” отримає лише 
у ХVІІІ ст. І, на думку того самого А. Доза, до цього перетворення терміна мав безпосереднє 
відношення французький просвітитель Ж. Ж. Руссо. Інспірований ним контекст лексеми ви-
глядає приблизно так: “Той, хто займається мистецтвом або наукою для свого задоволення” 
[25, 29]. Тобто ця діяльність не є обов’язковою, а має вільний характер, людина займається 
нею лише задля свого інтересу, що приносить їй насолоду. 

У цьому ж ХVІІІ ст. термін “аматорство” потрапляє в поле зору засновника німецької 
класичної філософії Е. Канта, який розглядає його як історико-культурне поняття, що позна-
чило собою здійснення в історії поділу індивідуальної життєдіяльності людини на вільне 
заняття, яке “приємне само по собі” і “роботу”, тобто необхідне заняття, яке може бути “само 
по собі неприємним (обтяжливим) і приваблювати тільки своїм результатом, отже можна 
примусити до такого заняття” [6, 262]. Виділення в життєдіяльності індивіду простору для 
вільної творчої діяльності та розвитку індивідуальності є історичним завоюванням культури 
і цивілізації. Таким чином аматорство позначило собою становлення історично сформованої 
потреби людини в артистичній діяльності, яка заснована на культі індивідуальної схильності 
і безкорисливої насолоди. 

Поряд з терміном “amateur” у Франції в середині ХVІІІ ст. поширюється ще один – 
“dilettante”, що точнісінько копіює італійський оригінал більш раннього походження. Його 
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дебют відбувся 1740 р., завдячуючи історику і письменнику Шарлю де Броссу [25, 247]. 
Спочатку дилетантами називали “любителів італійської музики”, дещо пізніше сформувався 
ще один смисловий відтінок мелодичної семантеми – “любитель мистецтва” [4, 41–42]. На 
відміну від “amateur”, “dilettante” означав у ті часи скоріше пасивну, а не активну іпостась 
любові та схильності до художньої діяльності [25, 247]. 

На території Росії та України поняття “аматор” і “аматорство” щодо мистецтва активно 
поширюються в першій половині ХVІІІ ст., про що красномовно свідчить праця російського 
дослідника М. Дризена, яка була опублікована 1913 р., де він робить першу спробу проаналі-
зувати здобутки аматорського театру за 1730–1824 рр. і аматорства взагалі як культурно-
історичного явища [3]. 

Відомий всім російський тлумачний словник В. Даля, який побачив світ у 1863-66 роках, 
дає таке роз’яснення слову “аматор”: “Аматёр (рос. застаріле) – від французького amateur – 
любитель, знавець, охочий до чого-небудь; той, хто займається чимось не за званням, а за 
покликанням, з любов’ю, охоче, за схильністю. Так кажуть про мистецтва, особливо про 
музику” [2, 282]. В даному контексті поняття “аматор” фактично робиться спроба визначити 
ознаки суб’єкта аматорського мистецтва. Тут вже можна виділити кілька характеристик, які 
допоможуть нам згодом більш чітко визначити саме явище: 

− охочий до будь-чого (тобто із задоволенням виконує щось); 
− схильний до будь-чого, до будь-кого (визначає виражену спрямованість особи до 

певної діяльності); 
− ставиться до цього заняття з любов’ю (свідчить про глибоке емоційне переживання); 
− займається не за обов’язком, а за покликанням (означає – не з примусу чи необхід-

ності, а за внутрішньою потребою); 
− знавець (тобто має певні знання із цієї справи). 
Слід звернути увагу й на те, що В. Даль однозначно поєднує значення слова “аматор” 

з діяльністю, пов’язаною перш за все з мистецтвом.  
Проте аматорство виявляє себе в різних сферах людської життєдіяльності – в суспільно-

політичній, науково-природничій, технічній, спортивній, художній тощо. Аматорське мистецтво 
є виявом аматорства в галузі художньої діяльності в багатоманітності його видів, жанрів, форм. 

Малий енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона (С.-Петербург, 1892 р.) поняття 
“аматор” теж пов’язує з діяльністю в галузі мистецтва: “аматеръ, фр. любитель, дилетант въ 
искусстве” [8, 126]. У поясненні з’являється ще слово “дилетант”, до якого ми ще повернемось. 

Сучасні довідкові видання дещо доповнюють роз’яснення необхідних нам термінів, 
хоча в основній своїй суті наслідують старі, що є для нас також важливим у процесі визна-
чення самого явища. 

Скажімо, “Словник української мови” за редакцією І.К. Білодіда (1970 р.) дає таке 
тлумачення: “Аматор, аматорка. Той, хто охоче займається чим-небудь, хто кохається в чому-
небудь; любитель (у 1 знач.). Той, хто займається чим-небудь не як професіонал; любитель (у 
2 знач.)”. “Аматорство – заняття якою-небудь справою не як професією, а з любові до неї” 
[18, 37–38]. В цьому словнику слово “аматор” подається у двох значеннях. У першому зна-
ченні має місце широкий діапазон його розуміння, що розкривається у наведених прикладах – 
це і “аматор фотографії”, і “аматор щодо квітів”, і “аматор пострілять мисливською порою”. 
Нас цікавлять обидва значення (хоча перше – тільки в тій частині, яка має відношення до 
даного явища), тому що у визначенні самого явища вони зливаються в єдине ціле, що ми й 
спостерігаємо тут же у поясненні слова “аматорство”. 

Як бачимо, у другому значенні слова “аматор” з’являється нова характеристика даного 
поняття – “займається чим-небудь не як професіонал”, що є важливим моментом у науковому 
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визначенні самого терміна. Тут вже пояснюється аматорство як цілісне явище, але визначення 
його, на жаль, не повне. Однак поява нової характеристики допомагає окреслити досліджу-
ване явище. Отже, будь-якою справою можна займатися як професією, а можна – як непро-
фесійною діяльністю, тобто аматорською. А значить, протиставляються поняття – професіонал 
і аматор (любитель), професіональна діяльність і аматорство як явища-антиподи.  

“Словарь русского языка” за редакцією А.П. Євгеньєвої (1983 р.) пропонує нам таке 
тлумачення вище названих термінів: “Любитель. 1. Той, хто має схильність, пристрасть до 
будь-кого, до будь-чого. Любитель живопису. Любитель співучих птахів. 2. Той, хто займа-
ється чимось не як професіонал, а з інтересу, поєднуючи ці заняття з основною справою 
(справами). Той, хто займається чимось без належної підготовки; дилетант. Аматорство (рос. 
любительство – Л.Д.) – заняття любителя. Заняття чим-небудь без належного знання справи; 
дилетанство” [15, 208]. Це тлумачення здебільшого співпадає з попередніми, але є деякі уточ-
нюючі доповнення до вже зазначених характеристик. 

У поясненні слова “аматор” вже відома нам характеристика “займається чимось не як 
професіонал” доповнюється новими елементами і формулюється так: “займається чимось не 
як професіонал, а з інтересу, поєднуючи ці заняття з основною справою (справами)”. До еле-
менту “з любові”, що виявляє емоційне ставлення до об’єкту, додається елемент “з інтересу”. 
А інтерес визначається як усвідомлена спрямованість особи на будь-яку річ або діяльність з 
метою їх засвоєння [11]. Отже, наявність інтересу надає спрямованості людині в її улюбленій 
справі, усвідомленого характеру і певної мети. 

Елемент вищеназваної характеристики “… поєднуючи ці заняття з основною справою 
(справами)” акцентує на розмежуванні діяльності на основну – професійну і неосновну – 
аматорську, але діяльність, котра займає, судячи з попередніх характеристик, важливе місце 
в житті людини. Поєднання цих діяльностей: основної – професійної і неосновної – аматорської, 
очевидно, складає певну діалектичну єдність, виявлення якої є надзвичайно важливим моментом 
у розумінні аматорства як соціокультурного явища взагалі і аматорського мистецтва зокрема. 

Звернімо увагу й на те, що в даному словнику в поданому тлумаченні слів “аматор” і 
“аматорство” з’являється нова характеристика – “відсутність належної підготовки”, “належ-
ного знання справи”, – яка в цілому є важливою для розкриття наукового змісту досліджува-
ного явища. Однак у зв’язку з цією характеристикою тут, як і у Брокгауза і Ефрона, має місце 
порівняння з поняттями “дилетант”, “дилетанство”. 

Знову звернімось до етимології поняття. Дилетант (італ. dilettante < лат. delectare 
усолоджувати, потішати, насолоджуватись; втіха, розвага, забава, насолода) – людина, що 
поверхово розуміється в галузі науки або мистецтва; любитель, що захоплюється будь-якою 
галуззю науки або мистецтва без спеціальної освіти або підготовки [13; 16, 49]. Дилетантизм, 
дилетанство – заняття будь-якою галуззю науки або мистецтва без спеціальної освіти, підго-
товки [12, 168; 22, 361]. 

Автори-укладачі “Енциклопедичного музичного словника” Б. Штейнпресс та І. Ямполь-
ський додають до цього: “Спочатку (приблизно з 16 ст. і ще на початку 19 ст.) терміни “диле-
тант”, “дилетантизм” не мали зневажливого відтінку. Дилетантом, або аматором називали 
любителя музики (також живопису, театру і т. п.), для якого діяльність в цій галузі не є про-
фесією або який через станове положення (належність до аристократичного дворянства) не 
міг прилічити себе до категорії артистів (“працівників” мистецтва). Серед дилетантів поряд з 
особами, що мали лише елементарні навички у виконавській і композиторській техніці, зустрі-
чалось чимало серйозних знавців та професійно зрілих музикантів. Дилетанти об’єднувались 
в академії, філармонічні товариства, музичні колегії” [24, 156]. Ці автори фактично ототож-
нюють поняття дилетанта й аматора, що характерно було для тогочасного суспільства. А про 
згадані ними об’єднання слід уточнити, що в них брали участь і професіонали, і аматори, на 
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чому ці ж автори наголошують далі [24, 360, 536], також ми знаходимо підтвердження цьому 
в “Музичному енциклопедичному словнику” [9].  

Відтак, варто зазначити, що поняття “аматор” і “дилетант” історично виникли і розви-
валися поруч (нагадаємо, що від свого початку дилетантами називали “любителів італійської 
музики”), тому недивно, що цей родинний зв’язок традиційно став виявляти себе і надалі, 
проте і в ранні часи між ними проводилося деяке розмежування. В сучасних умовах визначити 
співвідношення і відмінність між ними постає важливим теоретичним питанням. 

По-перше, дилетантизм, що є в цілому явищем позитивним, бо свідчить про всебіч-
ність розвитку особистості, наявність певних знань і підготовки поза її основною професій-
ною діяльністю, згодом набув негативного відтінку в основному щодо людей, котрі поверхово 
обізнані у своїй професійній діяльності. 

По-друге, та паралель, яка проводиться між поняттями “аматор” і “дилетант”, дійсно 
існує, але не дає приводу ставити між ними знак рівності. Свого часу, щоб виокремити 
художню працю і заняття мистецтвом заради насолоди, задоволення, розваги і з’явився термін 
“дилетант” – “аматор (любитель), що насолоджується” своїм заняттям. Але розглядаючи і 
порівнюючи ці поняття на сучасному науковому рівні, слід зазначити, що вони співпадають 
тільки частково, оскільки лише частина аматорів ставиться до своєї діяльності, що є їх захоп-
ленням, як до розваги, втіхи (і в цьому немає нічого поганого, навпаки, це є природним щодо 
аматорського явища), проте багато з них виявляють серйозне намагання оволодіти спеціаль-
ними знаннями, вміннями, навичками, про що свідчать високохудожні досягнення, а також 
вся історія розвитку аматорського мистецтва. Отже, поняття “аматорство” і “дилетанство” 
співпадають лише частково, оскільки рівень аматорської художньої творчості буває різним – 
від дилетантського до професійного. 

Досить відомий словник російської мови С.І. Ожегова майже нічого нового не привно-
сить у досліджувані нами терміни, окрім того, що стверджує той факт, що аматор займається 
своєю діяльністю у вільний час: “Аматор (рос. любитель). 1. Людина, що має схильність, 
пристрасть до чого-небудь. Любитель музики. Любитель поговорити. 2. Той, хто займається 
чим-небудь у вільний час, не як професіонал. (Садовод-любитель. Фотограф-любитель. Водій-
любитель.) Аматорський (рос. любительський) – прикметник (до 2-го знач.). Аматорська 
вистава” [10, 286]. В цьому ж словнику поняття “аматорство” визначається як “ставлення до 
будь-чого, властиве аматору (рос. любителю), не професіоналу” [10, 285–286], тобто визнача-
ється тільки ставлення, а не саме явище. 

Отже, нами виявлено всі характеристики понять “аматор”, “аматорство”, що зустрічаються 
як у довідкових, так і наукових виданнях. Тепер ми їх згрупуємо і побудуємо у певній логічній 
послідовності, яка допоможе нам згодом дати визначення самому явищу. Отже, аматор – це 
той, хто: 

1) займається чимось не як професіонал, а з інтересу (йдеться передусім про незалеж-
ність творчого процесу від матеріальних стимулів); 

2) займається у вільний час (час дозвілля); 
3) береться до справи без належної для цього підготовки і належних знань (аматор, 

як правило, не має фахової освіти); 
4) займається не за обов’язком, а за покликанням (що означає – не з примусу чи певної 

необхідності, а за внутрішньою потребою); 
5) ставиться до цього заняття з любов’ю, навіть з пристрастю (свідчить про глибоке 

емоційне переживання); 
6) охочий до будь-чого (із задоволенням виконує щось); 
7) має схильність до чогось (тобто внутрішню спрямованість до певної діяльності, 

що часто співпадає із наявністю здібностей до неї); 
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8) займається з інтересу (йдеться про усвідомлене спрямування особи на конкретну 
діяльність); 

9) отримує насолоду, задоволення; 
10) є знавцем своєї справи (тобто має певні знання з цієї справи, проте не є фахівцем у ній). 
Характеристики 1-а, 2-а і 3-я є суттєвими, особливо 1-а і 2-а, тому що розмежовують 

аматорську діяльність і професійну, хоча вони є зовнішніми ознаками цієї діяльності. Харак-
теристики 3-я і 10-та не суперечать одна одній, а свідчать про широкий спектр підготовленості 
різних аматорів – від зовсім непідготовлених (початківців) до рівня, коли людину вже можна 
назвати знавцем справи, але їх, звичайно, меншість, і це теж є нормальним для цього явища. 
4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма і 9-та – характеризують ставлення до заняття, яке викликає певні 
відтінки емоційного переживання, що мають в основному позитивний характер (хіба що 
“пристрасть” іноді може мати негативний відтінок, але до аматорської діяльності це майже 
не має відношення).  

Зупинимось на 5-й характеристиці поняття “аматор” – “ставиться до цього заняття з 
любов’ю”, що є найдавнішою і лежить в основі самого слова “аматор”, однак чомусь недо-
оцінюється деякими науковцями, зокрема, провідним російським фахівцем Є. І. Смирновою 
[19]. На підтвердження несправедливої, на наш погляд, недооцінки цієї характеристики 
наведемо висловлювання відомого санкт-петербурзького філософа М.С. Кагана: “… любов 
як культурне почуття може поширюватись на відношення людини і до явищ природи, і до її 
власних творінь – таке естетичне відношення як особливий рід “незацікавленої насолоди”, за 
визначенням Е. Канта, або “безкорисливої любові” за дефініцією М. Чернишевського” [7, 159]. 

7-ма характеристика – “має схильність до будь-чого” – означає направленість людини 
на заняття певною діяльністю [11], що часто співпадає з наявністю здібностей до неї. 8-ма 
характеристика – “займається з інтересу” – свідчить про усвідомлену спрямованість особи на 
конкретну діяльність, а значить, як правило, на її засвоєння (в залежності від глибини інтересу).  

Етимологічний аналіз понять “аматор”, “аматорство”, взятих з українських та зарубіж-
них видань, від самого початку, перш ніж аналізувати вже існуючі визначення цих термінів, 
які, безсумнівно, мають місце в спеціальній літературі, дасть нам можливість неупереджено 
підійти до наукового аналізу змісту досліджуваного явища, встановити категоріальну чіткість.  

Аналізуючи отриману в результаті дослідження етимологічну інформацію, можна 
зробити низку суттєвих висновків. 

Є всі підстави стверджувати про досить чітку конкретизацію часу генезису понять 
“аматор”, “аматорство” у сфері мистецтва – це доба Відродження в країнах Західної Європи 
ХІV–ХVІ ст., яку цілком виправдано називають добою мистецтв. Поряд з вищеназваними 
поняттями використовується також термін “дилетант” для позначення цього ж явища, але 
пасивної її форми вияву. Слід зазначити також, що вже в ХVІ ст. робиться спроба словесно 
означити відмінність між професійним і аматорським мистецтвом. 

Перший вагомий внесок у процес смислової диференціації поняття “аматорство” щодо 
мистецтва, філософського осмислення даного явища демонструє доба Просвітництва. Однак 
навряд чи будуть виправданими сумніви в тому, що досліджуване тут поняття “аматорське 
мистецтво” набуло своїх характерних для сучасності контекстуальних параметрів не раніше 
другої половини ХІХ ст. І лише ХХ ст. підводить підсумок цьому довготривалому процесу, 
хоча і не остаточний, оскільки й досі існує певна розбіжність у розумінні цього явища, яке 
здавна посіло значне місце в системі культури.  
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СОЦІАЛЬНА ЗНАЧУЩІСТЬ МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ЙОГО СПРИЙНЯТТЯ  

І ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 
Щоденні зміни в суспільних процесах вимагають від усіх сфер життя цілеспрямованої 

корекції важливих проблем, вирішення яких сприятиме соціальній значущості у різноманітних 
інституціях суспільства, зокрема в системі ВНЗ. 

Саме мистецтво виконує роль значимого фактора в освіті, що формує спрямованість 
інтересів і потреб студентів та охоплює систему духовної творчості, зорієнтованої на пози-
тивний розвиток соціальних та моральних цінностей.  

Нині важливим завданням усіх соціальних інституцій (чи не найбільше це стосується 
ВНЗ) є форми збереження мистецтва в контексті вирішення актуальних та практично значущих 
проблем, пов’язаних з впливом мистецтва на особистість у процесі його сприйняття та вивчення. 
Оскільки мистецтво відображає стан морального здоров'я суспільства, рівень економічних і 
політичних свобод, то, відповідно, воно характеризує його духовний потенціал. Мистецтво 
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функціонує у соціумі за певними специфічними законами, сягаючи корінням у традиції по-
передніх поколінь, синтезує позитивний досвід минулого.  

Взаємодіючи з сучасними вимогами і потребами соціуму, мистецтво впливає на сус-
пільні відносини, економічний устрій, політичні, етнічні і національні стосунки. Мистецтво 
вносить корективи у духовну композицію суспільства, служить передумовою стабілізації всіх сторін 
суспільного буття і тим самим забезпечує відповідну рівновагу історико-культурного формації. 

Мистецтво як скарбниця накопиченого протягом тисячоліть колективного досвіду від-
давна вважається головним набутком людей і, за великим рахунком, є кінцевим підсумком 
життєвих шляхів окремих особистостей, людських колективів усіх рівнів і, зрештою, цілого 
людства.  

Так, засвоєння мистецтва – важлива запорука розвитку людської цивілізації та збере-
ження загальнолюдських цінностей. Відтак, вивчення, засвоєння, захист від спотворень, 
примноження і передача наступним поколінням, головних здобутків мистецтва є справою 
почесною і відповідальною. 

Актуальна значущість перспективи досліджень проблеми, окресленої в статті, перед-
бачає насамперед вивчення питання щодо впливу мистецтва на особистість, яка є предметом 
її формування у вузі, шляхом вивчення навчальних дисциплін мистецького спрямування. 
Адже мистецтво втілює в собі надзвичайно потужну здатність розвивати людину й пронизу-
вати всі напрямки людської життєдіяльності – від елементарних людських потреб до найве-
личніших виявів людської творчості. 

Мистецтво – своєрідний каталізатор сучасного світу, його сприйняття потребує нового 
осмислення, глибокої психології, чітких принципів художньої етики, підґрунтям чого є спо-
рідненість духовності та гуманістичних цінностей. 

Проблема дослідження мистецтва у багатогранному його прояві (не є чимось принци-
пово новим для науки) – неодноразово розглядалася відомими мислителями минулого, а зна-
чущість підкріплювалася самим життям. 

Проблемі сприйняття мистецтва присвятили свої наукові праці С.Виготський (психологічний 
контекст), О.Семашко (соціологічний аспект), Л.Коган (освітня перспектива), С.Безклубенко 
(соціальна природа мистецтва), О.Рудницька (мистецька педагогіка), Н.Яранцева (мистецтво 
як предмет соціального функціонування), М.Куленко (навчання студентів-дизайнерів). 

Соціально значущу силу виховання мистецтвом досліджував І. Франко у праці “Із 
секретів поетичної творчості”.  

Базуючи науково-мистецькі дослідження на концепції М. Бахтіна, М. Реріха, В. Кожинова, 
Н. Миропольська визначає місце людини в культурі і мистецтві. Вона зазначає, що мистецтво – 
це особливий світ думок, поривань і почуттів, що втілюються в русі пензля, ритмі поезії, жесті 
актора, кадрі кінофільму… Мистецтво стало духовним надбанням людства [4, 7]. 

Мистецтво, як особливий вид людської діяльності, пронизує всі види світогляду. Сві-
домість творчої особистості визначається реальністю духовного розвитку у відповідності до 
художньої потреби, предмету мистецтва, художнього образу твору, художнього споживання, 
життєвих проявів під впливом мистецтва. О. Рудницька акцентувала увагу на тому, що світо-
глядність становить найважливішу функцію мистецтва, його домінанту, з якої випливають 
усі інші функції: виховна, соціально-організаційна, комунікативна, аксіологічна [8, 51].  

На думку О. Рудницької, мистецтво є соціально значущою цінністю і представляє собою 
наповнене почуттями естетичне відтворення моралі. Глибина, сила й інтенсивність емоційних 
переживань, спричинена мистецтвом, знаходить своє поширення на всі сфери життєдіяльності, 
загострюючи емоційну чутливість особистості до життєвих подій, надаючи їй виразного 
емоційного забарвлення процесові навчання студентів мистецьких спеціальностей та ство-
рюючи додаткові умови для духовної практичної діяльності [7, 42].  



Мистецтвознавство  Кохан Т.Г. 

 74 

Соціальна значущість мистецтва визначається рівнем впливу художніх образів на 
внутрішній світ людини, на всі напрямки її соціальної діяльності. Дослідник цієї проблеми – 
Л.С. Виготський відзначав, що мистецтво втягує в коло соціального життя найінтимніші і 
найособистіші складники нашої істоти. Мистецтво впливає на розум, волю, почуття непомітно 
і незримо. 

“Художні творіння, – підкреслював основоположник психоаналізу З. Фрейд, – даючи 
привід до спільного переживання високо поцінованих відчуттів, викликають почуття іденти-
фікації, яких так гостро потребує культурне оточення”. А коли вони, мистецтва, “відображають 
досягнення цієї культури”, то вони “вражаюче нагадують про її ідеали”. 

Сучасне мистецтво характеризується динамічними змінами, що відбуваються в процесі 
безперервної модернізації. Воно є джерелом знань, умінь, культурних навичок й виступає в 
ролі соціалізованої системи виховання і навчання, щоразу зумовлюючи нові параметри жит-
тєвого шляху молодого покоління. Мистецтво – це впливова сила на формування особистості. 
Соціальна цінність особистості полягає у динамічній готовності її якісно взаємодіяти у 
соціально значущих багатогранних процесах гармонізації суспільства. 

Мистецтво в сучасному суспільстві є продуктом споживання і відтворення, виконує 
функції важливих елементів – інформаційної, психологічної, моральної, матеріальної сфери 
життєдіяльності в контексті загальної культури. А всезростаюче значення мистецтва вимагає 
від студента ВНЗ під час його вивчення особливого розуміння в аспекті джерельної сутності, що 
впливає на формування ціннісних орієнтирів та моральних установок, які є важливими в праці 
та побуті, дозвіллі та в практичній діяльності, суспільно-політичному житті, етиці та етикеті. 

Потреба в мистецтві та його творчому споживанні має особистісний характер, що 
сприяє не лише реалізації сутнісних сил людини а й отримує подекуди суспільний розвиток. 
Адже особистісний характер творчого споживання мистецтва реалізується відповідно до 
природи його цілесприйняття, впливаючи на духовний розвиток особистості.  

Мистецтво “своїм кінцевим завданням повинно втілювати абсолютний ідеал не лише 
в уяві, але й насправді – повинно одухотворити наше дійсне життя. Якщо скажуть, що таке 
завдання виходить за межі мистецтва, то запитується: хто встановив ці межі? В історії ми їх 
не знаходимо: натомість спостерігаємо за мистецтвом, яке має здатність до зміни в процесі 
розвитку. Подекуди сфери його взаємодії досягають досконалості й призупиняються в розвитку; 
проте виникають нові, оскільки творчість залежить саме від загальноісторичного процесу [6, 89]. 

Діалектично взаємодіючи з освітою, мистецтво відображає її стан, рівень, потенціал. 
Воно є чинником не лише освіченості особистості, а й виступає як один із складових поєд-
нання духовної культури з освітою.  

Розвиток мистецтва пов’язаний з прогресом аналітичного мислення. Саме завдяки ви-
вченню та пізнанню мистецтва, особистість возвеличується в житті та творчості, орієнтую-
чись у своїй діяльності на гуманістичні цінності, громадську свідомість, істину та красу. Мис-
тецтво – це той простір, де творчість, акт створення чогось нового є центром діяльності 
людини. Зображення дійсності будь-якими засобами за всіх часів сприяло її осмисленню і 
відкривало таємні глибинні зв’язки людини і суспільства. Мистецтво завжди виконувало 
багато функцій, зокрема й гармонізації душевного стану людини. 

У забезпеченні єдності суспільства на засадах творчих пріоритетів гуманістичної 
культури людства саме і корениться глибинна таємниця творчого руху до соціально справед-
ливого суспільства та забезпечує необхідні умови для розвитку особистості. 

Мистецтво спрямоване на формування у людини установки на зв'язок із суспільним 
інтересом, на його усвідомлення, що дає підстави вбачати в мистецтві найважливіший засіб 
соціалізації особистості [5, 28].  
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Особливістю сучасного буття молоді є прогресуючі глибинні зміни в смисложиттєвих 
цінностях, формування нової культури, в тому числі культури побуту, тому переважна більшість 
молоді бажає освоювати національне мистецтво як візуальним шляхом так і його вивченням. 

Соціальна значущість мистецтва, відповідно до характеру і зацікавленості студентів, в 
аспекті гармонізації особистісного духовного розвитку проявляється в художній орієнтації 
притаманних сьогоденню актуальних творчих відносин.  

Мистецька освіта є складним суспільним феноменом, який відіграє величезну роль у 
життєдіяльності людини, за своєю сутністю вона покликана виконувати не лише функцію 
формування світогляду і пізнавальних можливостей, але й розвивати систему знань, умінь та 
практичних навичок, що уможливить осягнути обраний вид мистецтва та оволодіння твор-
чою діяльністю. Вивчаючи мистецькі дисципліни, студенти ВНЗ освіти осягають соціально 
значущі цінності світового та вітчизняного, традиційного, народного та елітного мистецтва 
та залучаються до виконавської діяльності. 

Потужним чинником у картографії проблем мистецької освіти є пошук шляхів адап-
тації фахівців мистецтва до динамічних змін у світовій спільноті. Одна із проблем – вузи різ-
номанітних форм власності, які не займаються фінансуванням мистецьких вернісажів, кон-
цертної діяльності, наукових досліджень у сфері мистецтва, а це негативно позначається на 
державних навчальних закладах, які десятиліттями готували кадри академічного мистецтва. 
Для того, щоб успішно розв’язати ці проблеми, потрібно думати і діяти по-новому, забезпе-
чуючи пріоритет загальнолюдських цінностей, взаємовигідне співробітництво, баланс інте-
ресів країн, гармонізацію світового суспільства з культурою.  

Так, студенти спеціальності «Дизайн» Рівненського інституту Відкритого міжнарод-
ного Університету Розвитку людини «Україна» готуючи творчі роботи до семестрових творчих 
переглядів використовують увесь спектр теоретичних знань та практичних навичок. Насам-
перед слід зазначити, що використовувані ними засоби дозволяють, як уявити так і предста-
вити, усю внутрішню сутність живописних та графічних образів, викликати у глядацької 
аудиторії широку гаму думок і почуттів, надати їм не лише естетичного, а й етичного харак-
теру. Адже саме образотворче мистецтво залучає людину до глибоких емоційних переживань 
і, як зауважує С. Коновець, стає зв’язком для ідей і почуттів, “олюднює інші галузі пізнання”, 
збагачує духовне життя [2, 4], що накладає на митців відповідальність за професійність та 
змістовність своїх творів та засоби донесення їх до широкого загалу.  

Вивчаючи дисципліни професійного спрямування – рисунок, академічний живопис, 
композиційне формотворення, основи проектної графіки, робота в графічних матеріалах, 
історію мистецтва, необхідно зазначити, що студенти певною мірою усвідомлюють роль 
майбутньої дизайнерської діяльності, оскільки вона досить складна і охоплює широке поле 
інформатизації суспільства. Невипадково всесвітня організація з культури і розвитку 
ЮНЕСКО підкреслює, що культура формує наше мислення, уяву і поведінку. Вона є визна-
чальним джерелом творчості і свободи, пробудженням нових поглядів на життя людей [3, 7]. 

Так, в Рівненському державному гуманітарному університеті студенти, навчаючись за 
напрямком «Образотворче мистецтво та декоративно-прикладне мистецтво», здобувають 
спеціалізацію “декоративно-прикладне мистецтво і комп’ютерний дизайн”. Студенти чітко 
усвідомлюють своє майбутнє призначення – роботу в галузі декоративно-прикладного мистецтва і 
художньої комп’ютерної графіки за одним з напрямів: художня кераміка, художній текстиль, 
художня обробка дерева, художня комп’ютерна графіка; викладання спеціальних дисциплін з 
образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва у загальноосвітніх школах, гімназіях, 
профтехучилищах, у школах мистецтв, керівництво творчо-мистецькими гуртками та студіями.  

З огляду на досліджуваний аспект, нами проаналізовано деякі питання змісту освітньо-
кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм, встановлено, що призна-
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чення спеціаліста та відповідні завдання професійної підготовки отримали загальне відобра-
ження у поясненні призначення спеціаліста мистецтв (фахівця мистецької спеціальності), котре 
кваліфікується передусім як робота у мистецьких колективах і з мистецькими колективами й, 
відповідно – забезпечення естетичного виховання і навчання різних категорій населення.  

Фахівці мистецьких спеціальностей мають бути підготовлені до практичної роботи у 
закладах освіти, культури, мистецтва, творчих спілках, організаціях, лабораторіях, культурно-
мистецьких центрах і студіях для виконавської, освітньої, наукової, методичної й адміністра-
тивно-управлінської діяльності та створення культурно-мистецьких проектів відповідно до 
отриманої кваліфікації. 

Реалізація окреслених завдань є можливою за умови отримання у процесі навчання 
фундаментальної підготовки (необхідних для виконання охарактеризованої вище діяльності 
системи знань, умінь і навичок для забезпечення художньо-творчої і соціальної діяльності), 
досягнення відповідного культурного рівня та уміння працювати з людьми, що є основною 
вимогою в майбутній діяльності.  

Незважаючи на певну специфіку, будь-який вид мистецтва за допомогою створених 
ним образів здійснює відчутний вплив на почуття і розум людини, зумовлює тим самим її 
ставлення до навколишнього світу, до інших людей і до самої себе, сприяє її культурному 
розвитку. 

Особливого значення у цьому контексті набуває музичне мистецтво. Музика сьогодні 
є неодмінним атрибутом життєдіяльності людини і постійним супутником дозвілля студен-
тів, найбільш поширеним засобом емоційного-естетичного осягнення дійсності, переживання 
життєвих подій та розширення світосприйняття. Тому нині посилюється вплив музики в 
усьому її жанрово-видовому розмаїтті на формування особистості, подекуди, і в процесі 
вивчення та усвідомлення, що є важливою передумовою духовного розвитку в контексті со-
ціально значущих проблем сучасності.  

Отже, історико-культурний процес суспільної формації початку ХХІ століття призвів 
до радикальних змін, які суттєво позначились і на мистецтві. Оновлений соціальний і культур-
ний фон позитивно впливає на мистецтво, продовжуючи традиції та формуючи нову соціокуль-
турну реальність. Мистецьке урізноманітнення та наявність різних за своїм спрямуванням 
течій та формувань сприяє динамічному поступу культури, створює позитивні умови їх творчого 
взаємозбагачення. Тому і соціальна значущість мистецтва полягає, насамперед, в тому що 
власне мистецтво виконує роль гармонізуючого фактора особистості в суспільстві, здійснює 
зв'язок поколінь, формує цілеспрямованість поведінки, впливаючи на цінності художнього 
сприйняття. Особистість, реалізуючи й відкриваючи себе світові мистецтва стає здобутком нації. 
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СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК  

КИТАЙСЬКОГО МУЗИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ 
 
Проблеми виникнення та розвитку китайського музичного інструментарію займають 

чільне місце у сучасному мистецтвознавстві. Так, у працях Г. Шнеєрсона з’ясовується похо-
дження і подається будова струнних, духових та ударних інструментів, що побутували у Китаї. 
У дослідженнях Є. Васильченко простежується становлення ціня та інших струнних інстру-
ментів у контексті розвитку китайської традиційної культури. Одна із публікацій Хо Лу-тина 
присвячена висвітленню реконструкції та удосконалення національних духових та струнних 
інструментів. Інь Фа-лу у своїй статті прослідковує історію виникнення китайського музичного 
інструментарію. Однак, попри вагомість здобутків європейських та китайських дослідників, 
питання зародження та розвитку музичного інструментарію Китаю є недостатньо висвітле-
ними у європейському мистецтвознавстві. Відтак, метою даної статті є простежити станов-
лення та розвиток китайського музичного інструментарію. 

Виникнення музичного інструментарію Китаю сягає сивої давнини. Відомо, що великі 
пісенно-танцювальні обрядові форми ритуального мистецтва, що досягли високого ступеня 
розвитку вже у 2–1 тис. до н. е., супроводжувалися грою на ударних інструментах – шкіря-
ному барабані, металічних дзвонах чхун, до, нао, дзвіночках лін та ін.; духових – юе (бамбу-
кова дудка), сюань (глиняна окарина) та ін. Підтвердженням цьому є велика кількість архео-
логічних знахідок. Так, у районі Яншао (провінція Хенань) були знайдені музичні 
інструменти з опаленої глини – барабани, окарини, флейти та ін., що побутували 3–4 тис. рр. 
до н. е. [6, 32]. Найбільшим і найдосконалішим серед цих інструментів був великий 
кам’яний гонг – дашицин, знайдений поблизу міста Аньян [4, 18–19]. На зовнішній стороні цього 
інструмента, виготовленого з м’якого каменю, було висічено зображення тигра. Під час роз-
копок було виявлено також декілька маленьких гонгів – сяошицинів. Приблизно до цього 
часу відноситься поява кам’яного музичного інструмента бяньцин, що являв собою набір по-
різному настроєних кам’яних плит, підвішених на рамі [4, 19]. Пізніше з’явилися інструменти з 
міді, бронзи, дерева. 

Струнні музичні інструменти з’явилися у результаті поступового удосконалення і 
розвитку лука, за допомогою якого люди полювали на птахів і звірів. Слід наголосити, що 
струнні інструменти не використовували ні на полюванні, ні в колективній діяльності, як 
ударні та духові – вони були створені для задоволення духовних потреб людини. Важливу 
роль для розвитку струнного інструментарію відіграло застосування шовкових ниток для 
виготовлення струн. Це дало змогу створювати музичні інструменти з чітко визначеною ви-
сотою звучання кожної струни. 

Основна класифікація китайських музичних інструментів здійснювалася відповідно 
до категорії «баінь» (вісім звучань, тембрів) і була пов’язана із уявленнями суспільства про 
взаємовідносини Неба і Землі, які символічно відображені в так званих «триграмах» (багуа) 
[2, 224]. Відтак, «вісім тембрів» являли собою комплекс винайдених китайською культурною 
системою звукових кодів, за допомогою яких відбувалася гармонічна взаємодія усіх елементів 
земного і небесного світу. До них належали ши – камінь, кам’яні музичні інструменти (літо-
фони); ту – земля, глина, інструменти з глини (окарини, глиняні барабани); му – дерево, де-
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рев’яні інструменти; цзінь – метал, звучання металу (бронзові барабани, дзвони, гонги та ін.); 
ге – шкіра, барабани зі шкіряною мембраною; чжу – бамбук, бамбукові інструменти (флейти, 
губні органи, свирілі та ін.); пао – гарбуз-горлянка, звучання гарбуза (з нього виготовляли 
корпуси або резонатори багатьох інструментів); си – шовк, струнні інструменти [2, с. 225]. 
Кожний клас інструментів мав свою символіку і обрядове призначення. 

У складі традиційного китайського оркестру налічується близько 100 видів інструментів. 
Незважаючи на своєрідність його звучання, у складі оркестру зустрічаються типи інструментів, 
що за своєю конструкцією і принципами звуковидобування дуже подібні до європейського 
музичного інструментарію. Так само, як і європейські інструменти, вони складають чотири 
основні групи: струнні (хордофони), духові (аерофони), самозвучні (ідіофони), перетинкові 
(мембранофони). Усередині кожної групи існують підвиди, які також подібні до європейсь-
кого оркестру: струнні – щипкові і смичкові, духові з мундштуками і без них, ударні само-
звучні і перетинкові та ін. 

Деякі типи китайських інструментів були попередниками сучасних європейських 
флейти, гобоя, труби, гітари; сім’ї ударних. Водночас, звучання традиційного китайського 
оркестру є незвичним для вуха європейця. Воно вражає своєрідністю тембрів, різкістю зву-
чання, переважанням високих регістрів, великою кількістю дзвінких і гучних інструментів. 

Для простеження шляхів подальшого розвитку китайського музичного інструментарію 
дамо коротку характеристику основним інструментам струнної, духової та ударної груп. 

Слід відзначити, що група китайських струнних інструментів надзвичайно багаточис-
ленна. Як уже зазначалося, до неї входять щипкові та смичкові інструменти. Серед щипкових 
найпоширенішим є цінь – улюблений інструмент китайської аристократії, оспіваний у чис-
ленних віршах і поемах. Цей інструмент відзначається м’якістю звучання, широким діапазо-
ном і точністю настройки. У минулому цінь використовували у домашньому музикуванні 
богдиханів, сановників, високого духівництва, вибраних поетів. Навчання грі на ціні входило 
до системи обов’язкової освіти шляхетного чоловіка, поруч із оволодінням мистецтвом ство-
рення віршів, каліграфією, малюванням, грою в шахи та ін. [2, 195]. Історія цього інструмен-
та овіяна безліччю легенд, що вказують на «божественне» походження ціня, його винайдення 
приписують міфічним особам. В одній із легенд йдеться про те, що цінь створив легендарний 
цар Фу Сі. Він вибрав для ціня дерево елеококка, резонаторну дошку зробив округлою, як 
небо, нижню деку плоску, як земля [6, 33]. Усі інші частини інструмента та кількість струн 
(спочатку 5, а згодом –7), мають відповідне ритуальне значення. 

Майстри, що виготовляли ціні, у Китаї завжди мали велику шану і повагу. Їх імена 
збереглися в китайській літературі упродовж тисячоліть. Згадки про цей інструмент, зобра-
ження гри на ціні, опис методів гри містяться у найдавніших китайських пам’ятках літератури 
та живопису, в тому числі у відомих канонічних книгах Чжоу лі (Книга постанов епохи 
Чжоу), І лі (Книга обов’язків і постанов) та ін. [5]. 

За свідченнями, що зустрічаються у переказах, на ціні грав Конфуцій. Він ніколи не 
розлучався зі своїм цінем, грав на ньому перед своїми учнями і пояснював їм сокровенний 
смисл кожної мелодії. Деякі вчені вважають, що Конфуцій створив багато творів для цього 
інструмента, що збереглися у давніх записах і розпорошені по різних музичних трактатах [6, 34]. 
У II ст. н. е. музичний вчений Цзай Чжі створив детальний перелік мелодій для ціня. Там же 
подано свідчення про їх походження і висвітлюються обставини, пов’язані зі створення цих п’єс. 
П’єси для ціня мають переважно ліричний, споглядальний характер. У них змальовуються 
картини природи, оспівуються піднесені почуття, любовні переживання. Ось декілька харак-
терних назв таких п’єс: «Весняна зоря освітлює небо», «Чайка забуває про пастку», «Осінній 
вітер», «Ох, ірис!», «Буддистська розмова», «Весною у горах чути зозульку» та ін. [6, 34]. 
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Загалом, слід відзначити, що традиція гри на ціні є одним із найбільш значних явищ 
музичної культури Китаю, яке виділяється унікальністю через свою особливу «культурну 
постійність», що зберігалася упродовж майже трьох з половиною тисячоліть, починаючи від 
витоків китайської культури і до нашого часу. Гра на ціні розглядалася як важливий засіб 
(поруч із спогляданням природи) духовного розкріпачення людини, яке допомагало досягти 
цілковитої гармонії з навколишнім світом. Людина, яка досконало володіла грою на ціні, ма-
ла велику повагу в суспільстві і могла належати до числа «абсолютно мудрих», тому що це 
мистецтво мало високий ступінь філософського та естетичного розвитку [1]. 

Ще одним широко розповсюдженим китайським струнно-щипковим інструментом 
була піпа, яка вважається прототипом лютні та гітари. Цей інструмент відомий не лише в 
Китаї, а й у багатьох сусідніх країнах – Кореї, В’єтнамі, Камбоджі. Учені відносять появу і 
поширення піпи в Китаї до епохи Північних Вей (386–534 рр.). Гра на цьому інструменті ха-
рактеризувалася яскравими чуттєвими проявами, які відображалися у темпових коливаннях, 
динамічних наростаннях, інтенсивній вібрації. Є. Васильченко зазначає, що піпа стала ніби 
зворотною стороною ціневої традиції. Це сприяло поширенню цього інструмента серед усіх 
прошарків китайського суспільства, в тому числі серед шляхетних чоловіків [2, 240]. 

Серед інших струнно-щипкових інструментів, що використовуються в китайському 
традиційному оркестрі варто згадати чотириструнні тан-була (індійського походження – «та-
нбур», «віна») і юй-цінь, триструнний саньсянь, дев’ятиструнний сай-то-юй і шестиструнний 
ла-ба-бу (перського походження «ребаб»). 

До струнних інструментів, що мають мусульманське походження, належать використо-
вуваний у китайському оркестрі цимбалоподібний гу-юй-най (перський «калун», узбецький 
«калін»). Він являє собою дерев’яний крилоподібний резонаторний ящик, на якому натягнуто 
18 металічних і шовкових струн. Грають на ньому дерев’яними паличками [6, 38]. 

Найпоширенішим серед смичкових китайських інструментів є хуцінь – китайська 
скрипка. Його використовують у народних музичних колективах. Корпус хуціня виготовлений із 
шкаралупи кокосового горіха, який закритий зверху дерев’яною резонуючою декою. На грифі 
немає ладів. Хуцінь має дві струни, які настроюються за допомогою кілків. Трапляються також 
різновиди цього інструмента (чжі-цінь – без верхньої деки, сицінь – з чотирма струнами та ін.). 

Прототипом європейської скрипки учені вважають інструмент те-ю-цун, що має бір-
манське походження [6, 39]. 

Слід відзначити, що струнні інструменти займають чільне місце у традиційному ки-
тайському оркестрі. Вони виконують головну мелодичну функцію та акомпанемент до співу. 

Родоначальником китайських духових інструментів є набір бамбукових або металічних 
трубок «люй». Давній люй являв собою 12 циліндричних трубок чітко визначеного розміру і 
перетину. На кожній трубці можна було видобути лише один тон. Загалом набір таких трубок 
складав 12-півтоновий хроматичний звукоряд від звуку мі третьої октави вверх (за деякими 
джерелами – від звуку фа третьої октави) [6, 40–41]. 

Із найдавніших часів у Китаї відомий інструмент пай-сяо, що є різновидом флейти 
Пана. Цей інструмент складається із 16 бамбукових трубок, які відкриті зверху і закріплені 
на дерев’яній основі. Пай-сяо до цього часу побутує у китайських селах і ще донедавна ви-
користовувався для супроводу ритуальних церемоній. 

До числа найпоширеніших інструментів китайського оркестру належать різновиди 
поперечних бамбукових флейт: юе, яка має шість ігрових отворів і відкритий кінець, сяо – 
також шість отворів, чжі або ді – вісім отворів та ін. Флейта є найдавнішим пастушим ін-
струментом, тому поруч із використанням її в оркестрі, вона також була сольним духовим 
інструментом. Деякі виконавці на сяо були великими віртуозами і здобули народну шану і 
любов. Флейта ює неодноразово згадується у «Книзі пісень» (Шицзин). 



Мистецтвознавство  Кохан Т.Г. 

 80 

У придворних оркестрах застосовувались флейти ді, лун-ді, або лун-чжоу-ді, що мали 
девять (інколи десять) отворів. Лун-чжоу-ді часто прикрашали на закритому кінці головою 
дракона. Діапазон цих флейт сягає двох із половиною октав. Звук пронизливий та різкий [6, 42]. 

У китайському оркестрі використовується багато типів інструментів із мундштуком. 
Тут варто назвати бронзову трубу да-чун-ку з великим розтрубом і бронзову трубу сяо-чун-
ку з малим розтрубом. Ці труби займали важливе місце у феодальному військовому оркестрі. 
У придворній музиці часто застосовувалися інструменти іноземного походження – монголь-
ська труба мингуку (дерев’яний конічний корпус, мідний розтруб, дерев’яний мундштук), 
татарська дерев’яна труба хоу-ку, малайська свиріль із очеретяним мундштуком цзю-куан, 
тібетський гобой те-лін, туркменський очеретяний кларнет па-ла-ман (балабан) [6, 43]. 

Оркестровий гобой цін-цзю-ку – це дерев’яний конічний інструмент, що має сім ігро-
вих отворів, мідний розтруб і мідний мундштук. 

Важливе місце у групі китайських духових інструментів займають різноманітні типи 
глиняних і фарфорових окарин – сьян, а також багатостовбурні інструменти з повітряним 
резервуаром – шен. Обидва типи інструментів входять до складу китайського традиційного 
оркестру. Про них є згадки у «Книзі пісень» (Шицзин). Винайдення шена сягає сивої давнини і 
належить міфічному царю Ню Кун. Резервуар цього інструмента виготовляється із висуше-
ного гарбуза, трубки – з бамбуку чи очерету. Шен настроюють по шкалі «люй», діапазон ін-
струмента залежить від кількості та розміру трубок. Звуковидобування відбувається шляхом 
вдування повітря у резервуар і затуляння пальцями круглих отворів на трубках. Кількість 
трубок у шені коливається від 7 до 90. Відомо, що шени, які застосовувалися у придворних 
оркестрах, мали 17 трубок. Народний шен зазвичай має 13 трубок, резервуар його із гарбуза. 

Китайський музичний інструментарій налічує велику кількість ударних інструментів, 
які поділяються на дві основні групи: самозвучні та перетинкові. До самозвучних інструмен-
тів належать дзвіночки та гонги, підвішені на спеціальних рамах і відповідно настроєні. 

Найпоширенішим старовинний інструментом цього типу є бянь-чжун, який являє собою 
дерев’яну раму з двома горизонтальними брусками, на яких підвішені 16 бронзових дзвіночків, 
настроєних хроматично від до третьої октави до мі четвертої. Аналогічну будову має інстру-
мент юн-ло, який складається із 10 бронзових гонгів, підвішених на дерев’яній рамі [6, 46]. 

Дзвіночки та гонги також використовуються окремо. Так, для виконання головного 
метро-ритму в оркестрі слугують удари великого гонгу чжень або дзвона хуан-ю.  

Сім’ю самозвучних інструментів складають також різні види тарілок. 
Варто зазначити, що характерною особливістю старовинного китайського оркестру є 

наявність у його складі кам’яних інструментів (літофонів). Це найдавніші музичні інструменти, 
виникнення яких сягає кам’яного віку. Звуковидобування відбувається ударами молотка по 
кам’яній плоскій плиті, яка вільно підвішена на горизонтальній рамі. Набір таких плит (12 
або 14), настроєних за шкалою «люй», утворює інструмент бянь-цін, який входив до складу 
придворного і храмового оркестрів. 

У цих оркестрах знайшов застосування також ударний інструмент бірманського похо-
дження па-та-ла – вид ксилофона. Це 22 бамбукові пластинки, які закріплені на шовкових 
стрічках, натягнутих над дерев’яним резонатором. 

До дерев’яних шумових інструментів належать різноманітні тріскачки, звучні палички, 
тарілочки, подібні до кастаньєт (попан) та ін. У старовинних оркестрах також використову-
валися шумові інструменти, що мали вигляд решітки, яка розташована над дерев’яним резо-
натором. По ній проводили розщепленою бамбуковою палицею. 

У північних та західних областях Китаю розповсюджений давній інструмент хау-
цінь – тип губного органа (варган), що має монгольське чи узбецьке походження [6, 47]. 
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Варто зазначити, що у складі китайського оркестру налічується більше двадцяти типів 
барабанів, литавр, бубнів та інших перетинкових інструментів. 

Барабан є улюбленим національним китайським інструментом, без якого не відбува-
ється ні хода, ні церемонія, ні танець. Барабани і бубни виготовляються із глини, бронзи, де-
рева, гарбуза, шкіри, міхура. Серед барабанів найуживанішими є великий барабан – цієн-гу, 
парні вертикальні барабани – на-гу-ла, маленький горизонтальний барабан – бо-фу [6, 48]. 

Слід відмітити, що багато із згаданих нами музичних інструментів використовуються 
у сучасному побуті, у храмовій музиці та в традиційному театрі. 

Отже, охарактеризувавши музичний інструментарій, що входить до складу китайського 
традиційного оркестру, доходимо висновку, що він відзначається розмаїттям тембрів, конструкції, 
строю, способів гри, технічних і звуковиражальних можливостей. Тому на сучасному етапі 
розвитку китайської культури надзвичайно важливим є збереження і розвиток китайського 
музичного інструментарію. 
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ГЕНЕЗА КОМУНІСТИЧНОЇ ДОКТРИНИ  
ГРОМАДЯНСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ:  

20-ті – початок 30-х років ХХ століття 
 
В умовах активізації процесу демократизації українського суспільства, важливою 

умовою якого є розвиток і утвердження розлогої системи громадських організацій та рухів, 
особливої актуальності набуває потреба узагальнення та аналізу досвіду функціонування 
громадської активності в період формування в Україні більшовицької держави „диктатури 
пролетаріату”. Особливе місце в політичній системі держави „диктатури пролетаріату” займала 
система псевдогромадських організацій, профспілок, кооперації та класових спілок. Адже 
саме на їх основі сформувалися більшість існуючих в Україні громадських організацій.  

Пропонована стаття є спробою аналізу більшовицької концепції використання гро-
мадських об’єднань Української СРР з метою розбудови тоталітарного суспільства та “побудови 
соціалізму” в інтерпретації місцевих партійних функціонерів 20-х – початку 30-х років ХХ ст. 

Оскільки зазначена проблема не була предметом спеціального дослідження, то лише 
окремі її аспекти фрагментарно висвітлювалися в працях сучасних дослідників з суміжної 
тематики. При підготовці статті було використано архівні матеріали, опубліковані стенограми 
партійних з’їздів та конференцій, їх резолюції, збірники вибраних статей та промов більшо-
вицьких лідерів.  

Хоча більшість населення пореволюційної України становило селянство, збереження 
впливу та активне поширення більшовицької ідеології в маси міського, насамперед робітни-
чого, населення, протиставлення його дрібнобуржуазним „непманським” верствам українсь-
кого міста зберігало за собою пріоритетне місце. Тут увага більшовицьких лідерів була при-
кута до робітничої кооперації, профспілок, інших громадських організацій. 

Аби „витіснити паразитичний клас капіталіста-посередника, – твердив майбутній го-
лова РНК УРСР В.Чубар, – радянська держава має залучити до справи управління широкі 
маси трудящих” [23, 65, 93]. Оскільки чергова, шоста конференція КП(б)У, що проходила в 
грудні 1921р. в Харкові, підтвердила, що „незамінним важелем керівництва і впливу комуні-
стичної партії на робітничу масу” є саме професійні спілки, то було запропоновано зміцнити 
суттєво ослаблені під час громадянської війни організації „свіжими, стійкими силами” кому-
ністів. Резолюція партконференції пропонувала, аби „уникнути дріб’язкової опіки та втру-
чання в поточну роботу спілок, партія своє керівництво здійснювати має шляхом вироблення 
відповідних директив спілковим групам” [9, 154–156]. Такий підхід був зумовлений усвідом-
ленням більшістю місцевих функціонерів небезпеки розколу профруху, „хоч би й за рахунок 
відходу найбільш відсталих елементів”, в разі брутального нав’язування партією власного 
бачення ролі спілок та продовження курсу на форсоване їх одержавлення [23, 65, 93]. 
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Закладені В.Леніним в праці „Про завдання профспілок в умовах НЕПу” подвійні ста-
ндарти щодо напрямів діяльності спілок, знайшли своє відображення у керманичів українсь-
кого профруху. Керівництво спілок на чолі з А.Радченко гостро критикувало профспілкові 
осередки за те, що вони „перестали керувати масами й під впливом мас почали третирувати 
господарників”. Такий стан справ він оголошував „збоченням робітничої демократії”, вна-
слідок чого „стала намічатися класова ворожнеча між комуністами, що працюють в спілках і 
господарчих органах”. Стосовно ж взаємодії спілок з приватними підприємцями, то 
А.Радченко категорично відкидав можливість участі робітників у розподілі прибутків остан-
ніх, оскільки це, на його переконання, загрожувало послабленням суперечностей та сприяло 
„посиленню експлуатації” робітників, відволікало їх від класової боротьби [19, арк. 56–58; 
20, арк. 114]. 

З початком українізації активізувалася проблема ролі професійних спілок в цьому 
процесі. В зв’язку з чим ІХ з’їзд КП(б)У, що проходив 1925 р., вимагав від профспілок „вес-
ти роботу мовою тих мас, які вони обслуговують”. В резолюції з’їзду наголошувалось, що 
„радянська влада не ставить собі завдання насильно українізувати робітників інших націона-
льностей” [9, 293]. 

Не меншої уваги місцеві партфункціонери приділяли робітничій кооперації. В.Чубар 
наполягав на необхідності „рішуче взятися за її розвиток і зміцнення, вживлюючи туди кра-
щих працівників”, оскільки „лише кооперація може забезпечити сталі ціни, а відтак зберегти 
реальність зарплатні”. А для цього „споживча кооперація має стати дітищем самих робітників, 
проводячи свою роботу під їх неухильним контролем” [23, 134–135]. 

За умов існування „диктатури пролетаріату, що керує широкими селянськими масами”, 
українські більшовики вважали шкідливим „виділяти робітничу кооперацію із загально спо-
живчої, бо без участі робітничої кооперації робітничий клас і комуністична партія будуть 
позбавлені бази для поширення й поглиблення свого впливу на широкі маси міського і сіль-
ського кооперативного населення”. Тому роль робкоопів полягала зовсім не в тому, аби 
„культивувати тенденції відриву..., а навпаки – до ще глибшого вростання в середину єдино-
го кооперативного апарату”. Головним завданням було „забезпечення інтересів держави і 
робітничого класу, шляхом завоювання кооперативного апарату і збереження його організа-
ційної єдності”. З тих же мотивів неприпустимість ослаблення пролетарського впливу визна-
валася за небажане виділення сільськогосподарської кооперації, „особливо ж із загальноук-
раїнським центром”[9, 162]. 

Проте вже на початку 1924 р. новообраний голова РНК УРСР змушений був визнати 
недоліки жорстко централізаторської кооперативної політики. „Наш досвід розвитку коопе-
рації зі зміцненням кооперативних центрів може бути визнаний помилковим, бо за умови 
слабкості кооперації всі вони страждали ухилом торгівлі в ім’я торгівлі, недостатньо присто-
совуючи її до вимог споживацтва”. В.Чубар наполягав на необхідності перенести основну 
увагу на низові осередки, що „безпосередньо задовольняють попит споживача та мають на 
зростанні цього попиту будувати розвиток своїх операцій і своєї організації”. З допомогою 
такого повороту в кооперативній політиці він сподівався виконати „завдання зміцнення сою-
зу робітників і селян, яке упирається тепер головним чином в організацію торгівлі”. Важли-
вість зазначених заходів зростала в зв’язку з необхідністю „постійно пам’ятати, що розвиток 
торгівлі приватників-буржуїв базується на слабкій самодіяльності населення”, відтак на сла-
бкості останньої зростає класовий ворог [23, 178]. 

Отримавши на виборах до Установчих зборів 3% голосів в Київській, 6% в Полтавсь-
кій та лише 12% в Катеринославській губерніях, більшовики не могли будувати ілюзій щодо 
власної підтримки в Україні. Внаслідок жорстокої боротьби з впливовими та чисельними так 
званими дрібнобуржуазними, переважно селянськими, масами українського населення, укра-
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їнські партфункціонери вирізнялися особливою непримиренністю до своїх опонентів. Проте 
країна залишалася селянською, це необхідно було враховувати. За умов переходу до НЕПу 
С. Косіор, підкресливши, що „лише організований пролетаріат може перемогти в боротьбі за 
Україну”, змушений був визнати необхідність об’єднання із селянством. За умов нечислен-
ності та слабкості місцевого пролетарського руху „першочерговою метою радянської влади, – 
на його переконання, – було розшарування українського села та боротьба з куркульством 
шляхом роззброєння і конфіскації засобів виробництва” [10, 45–48].  Відтак головним союз-
ником на селі було обрано класово споріднені з пролетарськими громадські організації сіль-
ської бідноти та наймитів, що дістали назви КНС. Саме комнезами, за словами С. Косіора, 
посприяли тому, щоб „партія пустила надійне коріння на місцевому (українському – наше 
авт.) ґрунті та могла проводити боротьбу зі своїми чисельними та сильними ворогами”. Їм, як 
„найбільш надійній опорі”, відводив він провідну роль і в боротьбі з куркульством і в справі 
„реорганізації” кооперації на селі, якою КНС мали „активно оволодіти з метою використання 
в інтересах селянської бідноти” [10, 47–50]. 

Загалом опорою більшовиків в українському селі 20-х років ХХ ст. визнавалися саме 
комнезами, решта громадських організацій мали, з одного боку, слугувати як засіб залучення 
більш нейтральних елементів, з іншого – сприяти ідеологічній асиміляції останніх силами 
комнезамівського та комсомольського активів. 

Перехід до непу ставив перед комнезамами нові завдання. Так, в опублікованій 3 червня 
1921 р. статті Е. Квірінг зазначав, що „КНС мають перш за все у власних інтересах взяти ак-
тивну участь в розкладці податку, аби зменшити його для бідноти і збільшити для заможних”. 
Окрім цього вони мали ще й „слідкувати”, аби багатії не приховували, скільки вони засіяли і 
зібрали. Всі ці заходи він розглядав як такі, що можуть „сильно допомогти бідноті”. Проте 
кардинальне поліпшення рівня життя може відбутися лише в разі створення на базі КНС ви-
робничих артілей і товариств [7, 53–54]. 

Привілейованість становища КНС на селі викликала серйозні зрушення в їх складі, що 
було пов’язаним із зростанням там частки середняків. Та й самі незаможники внаслідок по-
ліпшення матеріального стану моли перестати бути надійною опорою радянської влади на 
селі. Розповзання класового обличчя КНС, необхідність вирішення низки господарських за-
вдань на селі та пошук шляхів створення надійної спілки з середняком викликали інтенсивні 
дискусії в партійних колах України. 

Початок їм було покладено на початку 20-х років, узв’язку зі створенням комітетів 
взаємодопомоги (КВД). Частина партфункціонерів вважала, що створення окремих КВД 
призведе до паралелізму та послабить вплив класових КНС на селі. Як аргумент наводилось 
твердження про те, що у зв’язку зі складною ситуацією на селі неможливим є проведення 
добровільного самообкладання селян у фонд взаємодопомоги. Відтак пропонувалось утвори-
ти лише відділи при КНС, склад яких би визначався незаможними [15, 12–14]. 

Хоча наприкінці грудня 1921 р. КВД були утворені, проте на відміну від Росії мали 
діяти в тісній взаємодії з КНС. Внаслідок цього в квітні 1924 р. на Всеукраїнській нараді з 
питань роботи на селі питання про недоцільність окремого існування КВД було знову підня-
те. Проте більшість учасників наради вкотре висловились за збереження окремих комітетів. 
Таку точку зору відстоював секретар ЦК КП(б)У Д.Лебідь, оскільки вважав їх злиття полі-
тичною помилкою, оскільки лише КВД могли бути „формою міцної змички бідняків з серед-
няцькою частиною села” [15, 45–46]. У зв’язку з цим в резолюції VIII конференції КП(б)У 
зазначалося, що „загострення соціальних процесів на селі і зростаюча політична активність 
куркуля вимагають виробничого об’єднання більшості сільської бідноти в КНС”, однак злит-
тя останніх з КВД загрожувало б „розчиненням політично активної частини селянської бід-
ноти в політично бездіяльній масі сільського середняка і тим самим зміцнило б політичні по-
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зиції куркуля”. Тому комнезамам пропонувалось, „використовуючи громадську активність 
передової частини селянської бідноти, впливати на правильний розвиток громадської роботи 
всієї селянської бідноти і середняків у комітетах взаємодопомоги” [9, 236–237]. 

У своїй статті, опублікованій 30 липня 1924 р. в Харківському „Комуністі”, Е. Квірінг 
підкреслював, що „комнезами були і залишаються найважливішою організацією, що 
пов’язує партію і радянську владу з селом. Через комнезами і з допомогою комнезамів маємо 
ми проводити свої заходи... ми нагадуємо незаможникам... в комітетах взаємодопомоги ми 
маємо забезпечити керівництво незаможної частини села” [8]. 

Після призначення на посаду І секретаря КП(б)У Л. Кагановича, який був прихильни-
ком реорганізації КНС, протистояння загострилося. В опублікованій у восьмому номері „Из-
вестий КП(б)У” за 1925 рік статті він наполягав на необхідності трансформації КНС і бачив 
два шляхи їх подальшого існування: або перетворитись в економічні організації, або ж зли-
тись з КВД [3]. Та на засіданні Політбюро 15 липня пропозиції Кагановича щодо необхіднос-
ті позбавити членів КНС будь-яких переваг та змусити їх влитися до інших громадських ор-
ганізацій зустріли спротив місцевих комуністів: голови ВУЦВК Г. Петровського, голови 
РНК В.Чубаря, а також М.Скрипника та О.Шліхтера, котрі наполягали на збереженні КНС 
[21, арк. 96; 22, арк. 1]. 

Пояснюючи необхідність реорганізації КНС, Г. Петровський 1926 р. стверджував, що 
„лише розвинувши господарства бідноти взагалі та колективні і кооперативні зокрема, мати-
мемо змогу витяти бідноту з тисячорічної неволі” [13, 3–4]. 

Водночас голова ВУЦВК в звернені до V Всеукраїнського з’їзду комнезамів звертав 
увагу членів КНС на необхідність активізувати боротьбу за представництво в державних ра-
дянських установах, а відтак відстоювати свій вплив як в округах, так і в центрі. В зверненні 
він чітко заявив про своє бачення майбутньої ролі комітетів. „За умов громадянської війни, – 
пояснював він, – незаможники прибрали до своїх рук всю владу на селі, аби зруйнувати ста-
рий лад, а на новому етапі, їм слід було вже не руйнувати, а будувати, а відтак з’явилася по-
треба, притягнути до себе середняків”. КНС також мали й надалі слідкувати за тим, аби в 
сільрадах не зростав вплив куркульства та перешкоджати будь-якими заходами перетворен-
ню частини середняків на куркулів” [12, 3–4]. 

Хоча КНС і залишались для переважної більшості українських більшовиків єдиним 
класовим союзником і опорою на селі, проте господарчі завдання відродження країни зму-
шували їх звертати щораз більшу увагу на ті форми громадського об’єднання селянства, що 
давали можливість досягнути зростання сільськогосподарського виробництва. Такою формою 
була кооперація. На початку 20-х років голова ВУЦВК Г. Петровський пояснював: „селянство 
багатьох країни вже переважно кооперативне, тому воно й живе ліпше”. З цього він робить 
висновок, що „кооперація – це питання життя для селянства: без неї неможливий вихід з того 
становища, в котрому воно зараз опинилося”. Проте мова, на думку „всеукраїнського старости”, 
мала йти насамперед про бідняцько-середняцьку кооперацію, при цьому він сподівався шля-
хом надання щедрої підтримки з боку держави протиставити її куркулям [11, 139, 142]. 

Єдино можливою успішною формою кооперації з переважаючим впливом бідноти пер-
ший секретар ЦК КП(б)У Е. Квірінг бачив лише виробничу кооперацію. В опублікованій в 
травні 1924 р. статті він наполягав, що „об’єднуватися для реалізації власних надлишків може 
той селянин, котрий ці надлишки має. Тому абсолютно природно, що наша сільськогоспо-
дарська кооперація об’єднує... найбільш міцні господарства. Але коли ми звернемось до ви-
робничої кооперації, до артілей, комун, колективів, то тут ми маємо становище зворотнє”. 
Тому він вимагав чітко усвідомити: „стимулом для об’єднання у виробничу кооперацію є в 
першу чергу бідність”, аби ні в якому разі „не зосереджували всю свою увагу на організації 
збутової кооперації..., що обслуговує в першу чергу середнього й заможного селянина, аби 
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при цьому ми не забували... кооперацію бідноти”. Квірінг наполягав, що „яке-небудь 
об’єднання для придбання сільськогосподарських машин має велике значення, вже хоча б 
тому, що це є зародок виробничої кооперації на селі” [5, 11–13]. Наступний перший секретар 
ЦКП(б)У Л. Каганович відзначив наявність в українському кооперативному русі наявність 
„двох тенденцій”. З одного боку: „тих елементів, що тягнутимуть до приватнокапіталістичних, і 
тих, що будуть тягнути до соціалістичних методів господарювання”. Відтак він пропонував 
згладжувати в міру можливого ті тертя, що будуть виникати між середняками і бідняками 
внаслідок дії вищезазначених тенденцій, керуючись стратегічною метою „ослабити куркуля... і 
втягнути селянське господарство через кооперацію в соціалістичне будівництво” [4, 33]. 

Усвідомлюючи, що „селянин свою копійку на спільну справу дасть лише тоді, коли 
він вірить цій справі, і тим керівникам, котрі стоять на чолі”, – критикував Е. Квірінг, – 
„спроби зміцнення комуністичного впливу в кооперації шляхом проштовхування туди неві-
домих членів та недостатньо кваліфікованих співробітників-партійців”. На його переконання, 
це загрожувало тим, що „будь-який промах цих кооперативів буде використаний найпідступ-
нішим чином, а цим буде скомпрометована вся справа кооперації”. Аби досягти максимально 
важливого охоплення селянства, треба було віддати перевагу кооперативам з безпартійним 
правлінням, що широко охоплювали селянство зі значними пайовими капіталами і солідним 
обігом [6, 6–7]. 

Зі зміною політичного курсу ВКП(б) наприкінці 20-х років змінюються й погляди 
українських партфункціонерів на пріоритети використання громадських організацій. На перше 
місце виходять плани індустріалізації та мілітаризації, проведення „культурної революції”, 
що супроводжувалось посиленням утилітарності в підходах до завдань громадських об’єднань 
та вульгарного нехтування їх природних функцій – захисту інтересів власних членів.  

У листопаді 1927 р. на Х з’їзді КП(б)У керівник українських профспілок А. Радченко 
звинуватив профспілкові організації в неефективному виконанні „своїх” завдань та наголо-
сив на головних серед них. Першим він традиційно бачив „мобілізацію всієї пролетарської 
маси на виконання завдань індустріалізації”, що передбачало посилення дисципліни праці, 
сприяння підвищенню трудового ентузіазму. 

Він пропонував застосувати жорсткий ідеологічний метод відбору всіх профпрацівників. 
По суті, „прикінчити” залишки „незалежності” профспілок. „Мені здається, що ми зараз поряд з 
підбором профробітників, що знають свою роботу, кожну кандидатуру, яку висувають, маємо 
оцінювати „яко віриш”, яко віриш керівництву нашої партії і керівництву центрального ко-
мітету? Немає цієї віри – немає роботи в профспілках” [1, 248–249]. 

З початком індустріалізації чітко заявив про своє бачення ролі профспілок в організа-
ції трудових відносин і голова ВУЦВК Г. Петровський. Він покладав на профспілки функції 
наглядача і контролера за діяльністю робітничих мас, їх трудовою активністю. При цьому 
особливу увагу приділяв перевихованню „новобранців-пролетарів”, вихідців з селянського 
середовища. „Маємо в нашій промисловості великий прошарок робітників з сіл, досить 
недисциплінованих, – пояснював він, – якщо йому не подобається на шахті, він іде в інше 
місце. Старі кадри так не роблять і не зроблять, а молодий, недисциплінований, сирий мате-
ріал створив чимало „літунів”. З ними й мали активно працювати професійні організації, пе-
ревиховуючи в потрібному дусі [11, 237–238]. 

Повне нехтування природних функцій громадських організацій робітників в умовах 
сталінізму яскраво виявило себе в працях П. Постишева. Ігноруючи сутність професійних 
спілок, він вимагав від них „піднесення на ще вищий ступінь соціалістичного змагання і удар-
ництва”, боротьби за „вкорінення соціалістичної трудової дисципліни”. При цьому Постишев 
цинічно критикує профорганізації за те, що їхнє керівництво змаганням нібито „явно відстає 
від темпів наростання трудового піднесення в широких масах робітничого класу”. Добре 
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усвідомлюючи справжню ціну того „трудового піднесення”, він вимагав від спілок „розгорнути 
масово-роз’яснювальну і культурно-виховну роботу”. Як і Радченко, Постишев наполягав і 
на необхідності боротьби з класовим ворогом в спілках, якому поки що вдалося „пакостити в 
нашій промисловості”, тож профорганізації мали так вести роботу, „щоб виховати в широкій 
робітничій масі пильність” [14, 167–169]. 

Швидко зростаюча мілітаризація діяльності громадських організацій здобула потужний 
імпульс на І Всеукраїнській культурно-просвітницькій конференції, що проходила 1932 р. в 
Харкові. „Максимальне піднесення роботи щодо зміцнення обороноздатності країни, – від-
значалось в резолюціях, – через посилення воєнізації трудящих і зміцнення лав Червоної 
Армії та Флоту через військово-шефську роботу профспілок, комсомолу та різних громадських 
організацій”, поряд із завданням профспілкам – „посилити військово-технічну пропаганду, 
більше опанувати військову техніку у зв’язку із зростанням військової небезпеки та загрози 
збройного нападу на СРСР” – яскраве тому підтвердження. 

У резолюції ставилася вимога: „всі форми та методи культроботи підпорядкувати зміц-
ненню обороноздатності країни”. Для пропаганди цих заходів „протягом найближчих місяців 
провести масовий конкурс-змагання на краще розгортання військової та військово-шефської 
роботи, перетворення найближчим часом кожного підприємства на завод-фортецю силами 
профспілок”. Окрім цього, ставилась вимога: „максимум уваги приділити Тсоавіахіму” [10, 
204–205, 379]. 

Більшовицькі пріоритети донепівських часів починають відроджуватись в кінці 20-х 
років у зв’язку з тим, що, висловлюючись словами Квірінга, „настав сприятливий момент для 
невідворотного походу проти села”. В умовах згортання НЕПу керівництво КП(б)У знову 
звертається до „найнадійнішої” бідноти. „Нам потрібно досягти, – наполягав С. Косіор, – 
щоб організованість бідноти значно більше впливала на повсякденну роботу кооперації та 
рад. Необхідна систематична робота груп бідноти в справі захисту її інтересів, щодня в ра-
дах, кооперації тощо”. Вже грудні 1928 р. він найважливіше завдання вбачав в тому, аби 
шляхом зміцнення промисловості „по-справжньому взятися” за реконструкцію в селі, „аби 
дрібновласницькі селяни, що є тепер найголовнішим гальмом нашого руху веред були подо-
лані, аби переборюючи опір куркуля створити вогнище соціалістичного господарства”. Під-
носити сільське господарство, – за твердженням Косіора, – можна було двома способами: 
надати на селі повну свободу розвитку великого куркульського господарства, або шляхом 
переходу до великого усуспільненого господарства. Добре усвідомлюючи, що куркуль – є 
найлютішим ворогом соціалістичного будівництва, – він розумів, що – збільшення залежнос-
ті нашої промисловості від куркульських господарств веде до реставрації старих капіталісти-
чних відносин. Ніякого соціалізму на розвитку куркульського господарства побудувати не 
можна” [10, 159, 204, 221–225]. Це було вироком селянської кооперації, в якій міцні позицій 
посідали заможні господарства. 

Уже на ХІ з’їзді КП(б)У в червні 1930 року, відштовхуючись від того, що „попередня 
політика партії підготувала основні бідняцько-середняцькі маси села” до сприйняття основ-
ного завдання – „повернути розвиток сільського господарства від дрібного і індивідуального 
до передового великого колективного господарства”, – секретар КП(б)У Любченко оголосив 
колективізацію „логічним наслідком політики кооперування” [18, 64].  

Партійні постанови та резолюції постійно підкреслювали необхідність “зв’язку з без-
партійною масою та проведення партійного впливу в ній”. Для цього слід було постійно 
“сприяти виявленню громадської ініціативи..., зокрема по створенню добровільних 
об’єднань, як то кооперативи, житлові товариства, культ-шефські організації, земляцтва, то-
вариства фізкультури, осередки МОДРу, Авіахіму тощо” [17, 317–321]. Особливу увагу міс-
цеві більшовики відводили активній громадській роботі серед молоді. Це було пов’язано з 
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чітким усвідомленням номенклатурою значення контролю та можливості використання з 
власною метою найактивнішої частини суспільства. “Від класової свідомості нашої молоді, – 
твердив П. Постишев, – від її відданості справі соціалізму, від її дисциплінованості та органі-
зованості, від її технічної та політичної грамотності, уміння працювати в дуже значній мірі 
залежить виконання нашого народногосподарського плану”. Тому великого значення нада-
вав Постишев справі залучення молоді до фізкультури й туризму. “На час світової спартакіа-
ди наші фізкультурні організації мають охопити 10 млн осіб в своїх лавах”, – наполягав він. 
“Зараз особливого значення набирає в фізкультурній роботі здача норм під гаслом: “Готовий 
до праці та оборони”. В цьому наші фізкультурні організації знаходять об’єднуючу ланку 
між спортивним зацікавленням окремого фізкультурника і загальним завдання нашого соціа-
лістичного будівництва” [14, 454–455]. 

Зупиняючись на роботі добровільних товариств, Косіор пропонував не ганятись за їх 
чисельністю, а більше уваги приділяти якості. “Не обов’язково записати в те чи інше товари-
ство велику кількість робітників. Центр роботи на цій ділянці слід перенести не стільки на 
збирання внесків, скільки на створення довкола того чи іншого товариства якої-небудь конк-
ретної справи, щоб її користь була зрозуміла кожному учаснику і могла зацікавити його. І 
МОДР, і Тсоавіахім та інші добровільні товариства при правильному підході дають повну 
можливість не формально, а по суті, на ділі зацікавити певне коло робітників і зробити їх 
справді активними учасниками цієї роботи”. Аналізуючи напочатку прискореної індустріалі-
зації роботу громадських організацій, С. Косіор радив активізувати їх роботу в тих сегментах 
громадськості, що ще недостатньо були ними охоплені. Зокрема для профспілок особливо 
перспективними він вважав маси сільськогосподарських та лісових робітників, а також буді-
вельників [10, 145–148]. 

Ставлення місцевого більшовицького керівництва до можливостей використання гро-
мадських об’єднань населення в культурно-освітній роботі не було однозначним. Все зале-
жало від того, якими були ці громадські об’єднання. Зокрема, керівник Наркомосу М. Скри-
пник твердив, що не можна допустити, щоб культурне виробництво „потрапило до рук 
чужого, ворожого нам класу”. Тому наполягав на необхідності збереження державної моно-
полії на освіту, за яку, мовляв, „билися в громадянській війні”. При цьому він допускав, аби 
„окремі метання культурного процесу” проходили не безпосередньо під керівництвом Нар-
комосу, а під керівництвом „якихось масових організацій, громадських об’єднань, але лише 
коли „це були пролетарські об’єднання, як, наприклад, профспілки”. Адже головне завою-
вання революцій він бачив в можливості „здійснювати класову освіту, тобто провадити її 
так, щоб вона виховувала людей... корисних для трудящих мас...” [16, 244–245]. 

Виходячи з марксистського твердження про „ідіотизм селянського життя”, Скрипник 
наполягав, що „прірва між містом і селом – це споконвічне прокляття „культурної” спадщи-
ни, що дісталась нам від старої влади поміщиків і капіталістів”. Відтак головне завдання ба-
чив в тому, аби знищувати цю одвічну прірву і заповнити культурно-освітньою працею та 
провалля, що відділяє культурний стан селянина від пролетаря. Звертаючись до учасників 
з’їзду, він твердив: „Ви повинні зі мною погодитись, що процес колективізацій, котрий три-
ває зараз на селі, є водночас величезним процесом пролетарської обробки мільйонів трудя-
щих мас, переходу їх від низької, тисячоліттями існуючої психології і техніки праці... до но-
вої пролетарської культури”. Зупиняючись на ролі громадських організацій в цьому процесі 
відзначив значення „десятків тисяч червоних кутків”, добровільного товариства „Союз без-
божників”, який, за його словами, „проводив значну культурну роботу”, викорінюючи на ос-
новах наукового пізнання природи і суспільства релігійні забобони і усуваючи цим перешко-
ди до культурного розвитку трудящих, товариству Тсоавіахім, яке „вело величезну роботу 
серед своїх членів та широких трудящих мас, озброюючи їх елементарними знаннями в галу-
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зі хімії і авіації”, МОПР. Всі ці самодіяльні сні організації, всі прояви громадянської, полі-
тичної самодіяльності „різними шляхами, різними струмками зводяться до одного й того ж:... 
піднести свідомість, культурний рівень, організованість широких мас... і спрямувати їх на 
подальше виконання завдань соціалістичної реконструкції...” [16, 461, 470–471]. 

Зупиняючись на завданнях комнезамів в ліквідації „прірви” між селянином і пролета-
рем, М. Скрипник вимагав завершити роботу по ліквідації не писемності серед незаможників 
і наймитів за активного сприяння профспілок. При цьому пропонував використати матеріа-
льні ресурси класового ворога. „Ми мусимо одночасно подумати про те, щоб значну частину 
матеріального тягаря перекласти на заможні верстви селянства. У куркулів ліквідувати не 
писемність їх власним коштом та ще й взявши в нього засоби для ліквідації не писемності 
селянської бідноти й наймитства” [16, 356]. 

Змінити своє ставлення до культосвітньої роботи вимагав від КНС з початком колек-
тивізації і голова ВУЦВК. Щоправда окрім „підвищення культурного рівня, ліквідації не пи-
семності, виховання кадрів”, він вимагав від комнезамів поставити в центр уваги ще й політ-
освітню роботу. Адже слід було „звернути серйозну увагу на те, щоб рішуче викривати та 
викидати з нашої радянської системи чужі. Ворожі нам елементи, що допомагають класовим 
ворогам... треба знищувати всіх шкідників, добре почистити апарати радянської влади і коо-
перації” [2, 310–311]. 

Отже, захопивши владу військовим шляхом в найбільш дрібнобуржуазній з усіх ра-
дянських республік, більшовицьким функціонерам, що постали перед необхідністю таку 
владу зберегти, а вплив поширити, довелось використовувати весь можливий комплекс захо-
дів. Усвідомлюючи той вплив, що його громадські організації за певного підходу можуть 
справляти на найширші безпартійні маси, слугуючи привідним пасом до останніх від біль-
шовицького авангарду, місцеві функціонери приділяли їх використанню значне місце в своїх 
роздумах.  

Більшовики не могли будувати ілюзій щодо власної підтримки в Україні. Це визначило 
тривале існування об’єднання класових союзників пролетарської партії в селянській країні – 
Комітетів Незаможних Селян. Недовіра до решти селянства, курс на його розшарування, від-
сутність достатніх партійних сил на селі змусили місцевих більшовицьких лідерів у своїй се-
лянській політиці орієнтуватися саме на КНС, тривалий час розглядаючи і кооперацію, і ради 
на селі лише як поле для його „завоювання”. Саме комнезами здійснювали контроль і патрону-
вання, активно залучалися до всіх громадських об’єднань в українському селі. Лише госпо-
дарська необхідність змушувала місцевих функціонерів віддавати перевагу в сільськогоспо-
дарській політиці більш активній і життєздатній кооперації, а не створюваним за активної 
участі КНС, більш „близьким до соціалізму” колективним господарств бідноти. Але лише 
доти, доки не настане „сприятливий момент” для вирішального походу проти селянства. 

Усвідомлення слабкості в українських умовах власної партії та навіть декларованого 
правлячого класу – пролетаріату – виявило себе в категоричній відмові в існуванні окремої 
робітничої чи селянської кооперації, оскільки це загрожувало втратою будь-якого значного 
впливу поза межами робкоопів. 

За умов переходу до прискореної індустріалізації наприкінці 20-х років ХХ ст., особ-
ливо з появою тенденцій до мілітаризації та чисток розпочинається етап повномасштабного 
нехтування природними функціями та завданнями громадських організацій, передусім кла-
сових спілок „панівного класу”. Вони перетворюються, при декларативному визнанні за ними 
права на захисні та контролюючі функції, в організації закріпачення робітників, мілітаризації 
та зомбування останніх. А всі нелояльні до волюнтаристського курсу правлячої верхівки бі-
льшовицької партії підлягають селекції за принципом відданості ідеям соціалізму. 
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ТРАДИЦІЇ КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮВАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ  

(кінець ХІХ – початок ХХ ст.) 
 

Джерелами балету, як і всякого іншого виду професійного мистецтва, є народна твор-
чість, різноманітні звичаї, обряди, народні мистецькі традиції. Важливим чинником збага-
чення образної лексики хореографії та музики у процесі історичного розвитку балетного театру, 
особливо з появою його національних форм, не переставали бути плідні зв’язки з фольклором. 
Вивчення і відповідне пристосування близьких до балетного жанру особливостей мистецького 
вираження, які нагромадилися протягом віків у художній практиці народного життя, і нині є 
запорукою розквіту сучасного сценічного танцю. 

На сьогоднішній день проблема дослідження історичного процесу становлення і розвитку 
національної хореографії стає більш актуальною. Спрямування нових пошуків та досліджень 
у цьому напрямку сприятиме розкриттю та більш ґрунтовному висвітленню процесів танцюваль-
ного мистецтва з необхідністю збереження самобутніх національних хореографічних традицій. 

Мета статті – простежити та розкрити джерела, шляхи і умови, в яких відбулося ста-
новлення традицій українського класичного танцювального мистецтва.  
                                                 
 Горбатова Н.О., 2007 
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Самобутнім традиційним явищем народної хореографії є виконання танцю під супро-
від пісні. Існує ціла низка популярних типів побутових танців під пісню („Ой на дворі мете-
лиця” – для метелиці, „Гоп, мої гречаники”, „Дівчино моя, переяславка” – для гопака тощо). 
Для них характерні риси танцювальності – строга квадратність структури, чітка ритмічна ос-
нова. У побутуванні таких танців можна помітити деяке переакцентування смислових функ-
цій: втрату ведучої ролі словесного тексту (його зміст часто далекий від танцювальної дії, 
може стосуватися найрізноманітніших тем, сюжетів) і перенесення основного виражального 
навантаження на створення загального емоційного колориту, ритмічно-моторної динаміки. 

Незважаючи на інструментальну природу фахової балетної музики, ця суто народна 
форма танцю під пісню знайшла своє певне відображення в українському балетному мистецтві: 
крім введення вокалу в танцювальні епізоди оперних творів, її вплив відчутний в частому 
використанні оригінальних пісенних мелодій для створення тих чи інших форм балетної музики.  

Своєю близькою спорідненістю з балетним мистецтвом серед інших видів музичного 
фольклору особливо виділяються старовинні хороводи-веснянки, гагілки, купальські ігри. 
Породжені глибоким відчуттям краси життя, радісним гуманістичним світосприйманням, 
вони являють собою високохудожні зразки поетичного мислення народу. В їх синкретичній 
природі – тісному злитті художнього змісту слова, музики й танцю – закладені виразні еле-
менти зображальності танцювальної дії, що так притаманна балетному жанру. Ілюстрування 
пластичними жестами і рухами трудового процесу („Льон”, „Мак”) або ж окремих епізодів 
сюжетної гри („Перепілка”, „Подоляночка”, „Зайчик”, „Ворон”) підкорене ритміці музично-
танцювального вислову. 

Традиційною основою класичного танцювального мистецтва слід назвати широко 
розповсюджені на Україні різноманітні побутові танці, котрі стали основою розвитку україн-
ського національного балетного мистецтва. Гопаки, козачки, коломийки, метелиці відзнача-
ються не лише виразним, а й своєрідним хореографічним малюнком. 

Протягом століть в українських побутових танцях формувалися стійкі й типові мело-
дико-інтонаційні звороти, властиві лише їм засоби музичного відображення танцювальних 
рухів. В основу структури побутових танців покладені чіткі метро ритмічні формули (в основ-
ному дводольного розміру); ясний мелодичний візерунок часто розцвічується багатим орна-
ментуванням, відзначається своєрідним ладовим забарвленням. Все це створює характерну 
музичну тканину, тісно пов’язану з хореографічною пластикою і водночас сповнену суто 
музичної образності і динаміки розвитку. 

На принципи поєднання дійової образності хореографії й музики спираються і так 
звані ілюстративні або сюжетні танці, що вже виходять за рамки народної обрядовості – 
„Шевчик”, „Льон”, „Косарі”, „Лісоруби”, „Аркан”, „Василиха” тощо. Для деяких з цих танців 
властивий такий же синкретизм виразових засобів, як і для обрядових хороводів. Тут особли-
вої ваги набуває пантоміма: на мелодико-ритмічний плин музики „накладаються” не лише суто 
танцювальні рухи, а й виразні зображальні жести, міміка. Як відомо, подібні принципи тво-
рення художніх образів знайшли широкий розвиток у професійному балетному мистецтві.  

Так, наприклад, танець має своє чітко визначене й усталене місце в розгорненій дра-
матургії українського весілля. Окремі епізоди весільного обряду – узаконені традицією дії 
(випікання короваю, одягання молодої, переїзд її у дім молодого, вручення подарунків), діа-
логи персонажів та їхні пісенні репліки – переплітаються або завершуються загальними тан-
цями. Танцювальна і маршова музика у весільній драмі виступає як вставний, свого роду 
декоративний елемент, необхідний для підкреслення радісної урочистості події, надання їй 
відповідного настроєвого забарвлення. 

Українському весіллю властива барвиста театральність, широке використання прийомів 
сценічного мистецтва – мовних і пісенних діалогів, танців, музики. Ось чому в балетній, а 
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також оперній творчості українських композиторів саме зображення народних весільних 
звичаїв і обрядів нерідко є елементом драматичної дії. Сцени й епізоди, присвячені змалю-
ванню весільного ритуалу, зустрічаються в „Лілеї” К.Данькевича, „Марусі Богуславці” 
А.Свєчникова, „Лісовій пісні” М.Скорульського, в балетах А.Кос-Анатольського, В.Гомоляки та ін. 

Витоки професійного хореографічного мистецтва на Україні сягають театралізованих 
видовищ Київської Русі. Вже скоморохи були, по суті, „синтетичними” артистами-
напівпрофесіоналами, які майстерно поєднували спів та гру на інструментах з жартівливими 
діалогами, веселим пантомімічним дійством і танцем. 

Епізодичні факти використання танцювальних образів та пластично-пантомімічних 
виражальних засобів, властивих балетному мистецтву, можна знайти в інтермедіях шкільного 
театру ХVІІ-ХVІІІ ст., у розважальних виставах бурсаків. Танці були окрасою інтермедій, 
колоритних жанрових сценок, що вставлялися в духовні драми і п’єси. Інтермедії відтворювали 
картинки народного побуту, а їх образно-виражальні компоненти, зокрема, танці, близькі до 
народних фольклорних зразків (наприклад, інтермедія з „Драми про Олексія, чоловіка божого” 
(1673), що змальовувала весільний обряд; у ремарках до неї вказувалося на використання 
скрипок і цимбалів як музичного супроводу до танцю селян). 

У виставах українського шкільного театру, зокрема в деяких творах відомих драматур-
гів першої половини ХУІІІ ст. – Феофана Прокоповича („Владимир”) та Лаврентія Горки 
(„Йосиф патріарх”) – зустрічаються спроби синтетичного поєднання хореографічних епізодів 
з хоровим співом. 

Традиції класичної балетної культури своїм корінням сягають кріпацького театру в 
Україні [3]. Перша балетна вистава „Венера і Адоніс” була показана у травні 1801 р. у вико-
нанні театральної трупи чернігівського поміщика Д.Ширая, що складалася з 40 професіонально 
підготовлених класичних танцюристів-кріпаків і кріпацького оркестру. Для Ширая театр був 
комерційною справою, тому для постановки балетних вистав він запрошував відомих іноземних 
хореографів-педагогів, художників-декораторів і балетмейстерів з імперських театрів Москви і 
Санкт-Петербургу, надаючи фахову освіту найкращим кріпосним артистам [6]. 

У творчості вихованих іноземними хореографами артистів-кріпаків широко побутував 
класичний танець, що сприяло утвердженню балетного мистецтва й піднесенню музичної і 
театральної культури України. У кріпацьких театрах, що існували на Україні, часто ставилися 
класичні балетні спектаклі. Балетний репертуар представляли переважно танцювальні пан-
томіми на міфологічні сюжети, характерні для петербурзьких і московських театрів, зокрема 
класичні балети („Амур і Психея”, „Венера і Адоніс”, „Павле і Віргінія” та інші [10].  

Проте класичний танець на українських сценах з’являється не лише у виставах кріпацьких 
труп, а й у міських театрах. Так, зокрема, в Міському театрі у Харкові, відкритому 1780 р., 
давалися уривки з балетів, що були в репертуарі петербурзького Маріїнського театру, постановки 
яких здійснював, за свідченням Г.Квітки-Основ’яненка, автора „Історії театру в Харкові”, 
„відставний Санкт-Петербурзького театру дансер Іваницький”, який 1778 р. відкрив у Харкові 
балетну студію, де майбутні танцівниці „усі з харківців” опановували основи класичного танцю [12]. 

Починаючи з першої половини ХІХ ст., коли на зміну кріпацькому приходить “вільний” 
театр, театральні трупи, які працювали на Україні (О.Ленкавського, І. Штейна, Л. Млотковського), 
продовжують ставити різні за жанрами класичні балетні спектаклі, що за своєю тематикою і 
хореографією були близькі до поширеного в той час у Західній Європі балетного репертуару [4]. 

27 жовтня 1867 р. відкрився постійний Київський театр, де у 1893-1909 рр. працювала 
балетна трупа під керівництвом польських балетмейстерів С.Ленчевського та М.Ланге. З 
приходом до Київської опери балетмейстера і танцівника Варшавського театру С. Ленчевсь-
кого трохи збільшена балетна трупа спромоглася показати в сезоні 1893-1894 рр. одноактні 
дивертисментні вистави “Приморське свято”, “Малоросійський балет” і “Жнива в Малоросії”, а 
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також класичні вистави “Фея ляльок”, “Коппелія” (1903) і ін.. У цих виставах С. Ленчевський 
досить широко використав елементи українських танців, які виглядали дещо стилізовано і 
виконувалися під українські пісенні й танцювальні мелодії, підібрані балетмейстером і дири-
гентом Д. Пагані. В 1895 р. Ленчевський також здійснив одноактні балетні спектаклі “Свято 
угорських циган” та “ Космополітана”, але найкращою його роботою (до складу Київського 
балету він ввів вісім пар кордебалету і двох солістів на чолі з примою–балериною М. Ланге) 
були темпераментні й ефектні польські танці в опері М. Глінки “Життя за царя” (“Іван Суса-
нін”), поставлені у вересні 1901 р. під орудою диригента І. Паліцина [8].  

Саме на початку ХХ ст. набули поширення в балетмейстерській творчості переважної 
більшості українських труп тенденції до театралізації та технічного удосконалення українських 
народних танців, репрезентованих професійною діяльністю Х.Ніжинського. Одним з найак-
тивніших пропагандистів принципів театралізації хореографічного фольклору був учень 
Х.Ніжинського, талановитий український балетмейстер і віртуозний характерний танцівник 
М.Соболь, який 1895 р. закінчив Варшавську балетну школу по класу відомого педагога 
М.Кулещі.  

Почавши свої виступи 1910 р. великою програмою, ансамбль М.Соболя гастролював 
по містам України, а з 1914 р. працював у Харкові. Його програми складалися з театралізо-
ваних сюїт “Весілля на Україні”, “Запорізькі козаки”, “Російське весілля”, “Картини в горах 
Кавказу”, “Польський бал”, “Українські дівочі хороводи”. Найбільший інтерес становили сюїти 
на українському хореографічному матеріалі, в яких М. Соболь послідовно утверджував технічно 
складний танець, однак віртуозність ніколи не була для нього самоціллю. Постановки 
М. Соболя широко використовували балетмейстери українських труп, часом перекручуючи і 
спотворюючи його творчі знахідки. Захопившись театралізацією і надмірною віртуозністю, 
вони інколи перетворювали народний танець на демонстрацію присядок, повзунків, обертань 
і стрибків, роблячи його суто розважальним вставним дивертисментом, який відомий фольк-
лорист і хореограф В. Верховинець назвав “еквілібристикою в українській одежі під немож-
ливо швидкий темп українського козачка” [2]. 

У більшості випадків образна виразність танцю в українському драматичному театрі 
засновувалася на його природних емоційних особливостях: танок підкреслював радісний на-
стрій учасників народного свята чи гуляння, свідчив про буйну веселість, повноту життєвих 
сил того чи іншого персонажу. Лише в окремих випадках він набував більш тонких образно-
смислових відтінків.  

Багатобарвний, емоційно наповнений іскрометний і задушевно-поетичний танець став 
окрасою українських спектаклів, користувався величезним успіхом у глядачів, особливо під 
час гастролей українських труп у Москві, Петербурзі та за кордоном. Так, зокрема, під час 
гастролей 1893 р. української трупи Г. Деркача у Парижі, де були показані “Наталка Полтавка” і 
“Назар Стодоля” Т. Шевченка з вокально-танцювальною картиною “Вечорниці” П. Ніщинсь-
кого (поставлені учнем М. Кропивницького здібним режисером О. Русловим), танцювальні 
епізоди справили на публіку надзвичайно велике враження. “Особливо були захоплені всі у 
третьому акті масовими малоросійськими танцями”, – писав рецензент після вистави “Наталка 
Полтавка”. Остання картина мала колосальний успіх: співаків і танцюристів викликали по 
кілька разів і навіть примусили знову повторити народні танці” [7].  

Саме з “Наталки Полтавки” беруть свій початок реалістичні традиції українського ак-
торського мистецтва, засновані М. Щепкіним, який першим приніс на сцену “справжню ма-
лоросійську народність з усім її гумором і комізмом. До нього ми бачили в театрі тільки гру-
бі фарси, карикатури на співучу поетичну Малоросію, яка дала нам Гоголя! Щепкін тому міг 
це зробити, що його дитинство і молодість минули на Україні, що він зріднився з її звичаями 
і мовою. Чи можна забути Щепкіна в “Москалі-чарівнику” чи “Наталці Полтавці”?!”[11]. 
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Геніальний російський актор був, безперечно, й одним з фундаторів народних тради-
цій сценічного виконання українського танцю, підпорядкованого розкриттю характеру пер-
сонажа і подій вистави. Про щепкінський “танець в образі” писав згодом професор Москов-
ського університету Д. Крюков: “Якою мірою художність руху тіла важлива для створення 
сценічного образу, свідчить живий приклад нашого незрівнянного Щепкіна, коли, граючи 
роль старого козака (виборного Макогоненка. – Ю.С.) у “Наталці Полтавці”, він, приспівую-
чи, танцює на сцені. Скільки простоти і добродушності в цьому танці! Який простір душі ви-
являється в кожному русі, й до того ж скільки благородства в кожній позі!.. Треба сказати, 
що цей козак у танці граціозніший і образніший, аніж багато добре вихованих героїв трагедії 
і всі водевільні джентльмени нашої сцени” [5]. 

Реалістичні й глибоко народні акторські традиції Щепкіна, зокрема традиції сценічно-
го виконання українських танців, відродилися й розвинулися в натхненній артистичній твор-
чості великих корифеїв національного класичного театру. Тільки в останній чверті ХІХ ст. у 
багатогранній, справді синтетичній акторській діяльності М. Заньковецької, М. Кропивниць-
кого, М. Садовського, П. Саксаганського щепкінські традиції виконання народних українсь-
ких танців “в образі” розквітли й утвердилися на театральній сцені.  

З розвитком української музичної режисури безпосередньо пов’язаний складний процес 
становлення балетмейстерського мистецтва. Саме в оперних, опереткових і музично-драма-
тичних спектаклях М. Старицького, М.Кропивницького і М.Садовського формувалися художні 
принципи, стильові риси і танцювальна лексика сценічної хореографії, котра вбирала усі ба-
гатства народного танцю. Велике значення для розвитку українського балетмейстерського 
мистецтва мало співдружність і танцівника Ф.Ніжинського з М. Кропивницьким і хореографа-
фольклориста В.Верховинця з М. Садовським. 

Створюючи танцювальні картини обидва балетмейстери прагнули, щоб танець не був 
вставним дивертисментом, а відповідав образно-режисерському рішенню спектаклю і сприяв 
виявленню змісту твору. До рішення єдиних художніх завдань хореографи йшли різними 
шляхами. Ніжинський, відштовхуючись від фольклорних зразків, театралізував танець, 
ускладнюючи його віртуозними рухами, запозиченими з класичної хореографії. Верховинець 
старанно переносив на сцену зразки народних танців і обрядів, записаних їм у селах, присто-
совуючи їх до стилю спектаклю. Про це свідчить порівняльний аналіз танцювальної картини 
“Козак” Ніжинського в “Катерині” Кропивницького і танців, поставлених Верховинцем у 
“Наталці Полтавці”, “Утопленій”, “Чорноморцях” Садовського. 

Процес формування стильових і жанрових особливостей українського класичного теат-
рального репертуару чітко визначив його музично-драматичну основу. У творах І. Котлярев-
ського, Г. Квітки-Основ’яненка та їх численних послідовників балетні номери стали важливим 
компонентом драматургічної побудови, значною мірою допомагали художньому розкриттю 
образів та характерів, відтворенню емоційного змісту і колориту дії. Пильна увага до побуту 
народу, його звичаїв і обрядів, щедра етнографічна орнаментація сюжету традиційно визна-
чили особливе місце танцювального фольклору в цих п’єсах. 

Прагнучи передати поетичну душу народу, життєрадісність його світосприймання, ав-
тори народно-побутових драм, комедій зверталися саме до танцю. Він виконувався по ходу 
дії окремими особами, а ще частіше танець використовувався як барвиста кінцівка масових 
мізансцен і фіналів. 

Так, хором і танцями завершується “Сватання на Гончарівці” Г. Квітки- Основ’яненка 
(1836), часто виконувана свого часу на сценах домашніх театрів оперета П. Котлярова “Любка, или 
Сватанье в селе Рихмах” (30-40-і роки ХІХ ст.), окремі дії в “Чарах” Кирила Тополі (1834) тощо. 

Танцювальні традиції українського драматичного театру остаточно утвердилися в 
другій половині ХІХ ст., в період діяльності видатної плеяди корифеїв української сцени: 
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М. Кропивницького, І. Карпенка-Карого, М. Садовського, П. Саксаганського, М. Заньковецької, 
Г. Затиркевич-Карпинської та інших. Незважаючи на вкрай несприятливі умови, заборони і 
утиски, українське театральне мистецтво розцвіло в той час сузір’ям блискучих талантів – 
акторів і драматургів, котрі піднесли рівень вистав на професійний рівень. Побутові драми з 
піснями, музичні комедії займали в репертуарі театру чільне місце. Цей специфічний своєю 
образністю, принципами поєднання музики та слова жанр драматичних вистав став цінним і 
неповторним надбанням демократичної культури, особливим видом творчості, що дав широ-
кі можливості показати на сцені народні типи та характери, змалювати щедрими, соковитими 
барвами картини народного побуту. 

Народні традиції розвивалися, поступово засвоюючи досягнення світової класичної 
хореографії і музики. Проте особливості вітчизняного фольклору стали важливою опорою 
для кристалізації національної специфіки української балетної творчості, її оригінальних 
стильових особливостей. 

Проникнення народних танцювально-лексичних елементів на балетну сцену в ХІХ ст. 
цілком закономірне. На них базувалися характерні танці, вставні жанрово-побутові епізоди, 
фольклорними хореографічними інтонаціями забарвлювалися партії головних дійових осіб.  

Традиції української танцювальної драматургії знайшли особливо яскраве втілення в 
творчості М.Кропивницького. Хореографічні номери в творах – це невід’ємна частина вира-
жальних засобів, котрі допомагали авторові змальовувати народні типи, звичаї, побутові де-
талі сюжету. В п’єсах Кропивницького танець найчастіше вписується в розвиток дії як влуч-
ний штрих, як додаткова характеристика позитивних постатей, відмічених явною симпатією 
автора і глядачів: одчайдушного, задерикуватого запорожця, чумака, невгамовних бурсаків. 

Музичним супроводом до танцю у Кропивницького переважно виступає жартівлива 
пісня в хоровому або ж сольному виконанні. Серед пісень переважають широко розповсю-
джені в побуті гопачкові та козачкові мелодії: “Гоп, мої гречаники”, “Якби мені або сяк, або 
так, якби мені запорізький козак” (“Вій”), “Ой чи так, чи не так”, “Ой так чини, як я чиню” 
(“Невольник”), “Не тепер, не тепер по гриби ходити” (“Пропавша грамота”) та ін. У “Пропав-
шій грамоті”, наприклад, запорожець танцює, водночас приспівуючи і граючи на бандурі. 

Для творчості видатного українського драматурга є характерним широке використан-
ня образів і засобів народного мистецтва, вірність етнографічним деталям, що знайшли своє 
вираження і у використанні танцювальних номерів.  

Особливо цікавою балетмейстерською роботою В Верховинця стали розгорнуті ба-
летні сцени в опері–сатирі М. Лисенка “Енеїда” за І.Котляревським, майстерно поставленій 
М. Садовським (1907). Тут хореограф не тільки зумів підпорядкувати “вірні копії” народних 
танців яскраво-комедійному й гостро-сатиричному режисерському рішенню, а й надати хореогра-
фічним епізодам виразної характерності, розкрити через них певні риси персонажів опери [9]. 

Розгорнуті танцювальні картини в “Енеїді” були досягненням національної народно-
сценічної хореографії і, певною мірою, закладали художні засади майбутнього українського 
балетного театру. Мріючи про український професіональний балетний театр, який “мусить 
бути народним, своєрідним, а таким стане він тоді, коли в нього ввіллється багатство народного 
танцю, з його мальовничими фігурами й широкою, нічим не обмеженою фантазією думок...”, 
В. Верховинець не лише вводив зібрані й записані народні танці у спектаклі М. Садовського, 
а й створював самостійні танцювальні вистави-дивертисменти, називаючи їх тематичними 
хореографічними вечорами [1]. 

Так поступово – від окремих танців у музичних і музично-драматичних виставах до 
танцювальних картин і своєрідних спектаклів-дивертисментів – розвивалися на сцені націо-
нального класичного театру українська народно-сценічна хореографія і балетмейстерське 
мистецтво. Утверджуючись у своїх двох, майже протилежних тенденціях – широкій театралі-
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зації народного танцю і перенесенні на сцену автентичних його зразків – українська сценічна 
хореографічна культура поступово виявляла власні стильові особливості. 

Вдале поєднання драматичних та музично-танцювальних засобів сприяло виникненню 
високохудожніх театральних п’єс, що ввійшли в скарбницю вітчизняного демократичного 
мистецтва. “Наталка Полтавка” І. Котляревського, ”Сватання на Гончарівці” Г. Квітки-
Основ’яненки, твори М.Кропивницького та М.Старицького ознаменували виникнення своє-
рідного, позначеного яскравим національним колоритом жанру драматичної п’єси з музикою, де 
вміле й гнучке використання пісні й танцю значно збагатило засоби драматургії, посилило 
соковиту насиченість сценічного малюнка. 

Сценічне танцювальне мистецтво у творчості українських діячів минулого – це знач-
ний етап розвитку вітчизняного балету, який був тісно пов’язаний з драматичним театром і 
нерідко являв собою музично-танцювальне оформлення популярних драм і комедій. Твори 
Миколи Лисенка і Кирила Стеценка, Михайла Вербицького і Сидора Воробкевича побутували 
в хореографічній практиці театру.  

Отже, український сценічний танець, котрий бере свій початок від народних танців, 
був відомий ще в XVII в. (інтермедії, аматорський театр). Його подальший розвиток тісно 
пов’язаний із творчістю М. Кропивницького, М. Заньковецької, П. Саксаганського, Н. Са-
довського й ін.: у театрах, де вони працювали, були закладені основи українського балетного 
мистецтва.  

З 80-х років ХІХ ст. українське народне хореографічне мистецтво широко входить у 
музичні й музично-драматичні вистави національного класичного театру. Танець, як не-
від‘ємна складова частина художньо-цілісної синтетичної театральної дії, стає промовистим 
засобом розкриття ідейно-образного змісту спектаклю і характерів персонажів. Разом з роз-
витком українського класичного театру, його режисури й акторського виконавства, утвер-
дженням його реалістичної, глибоко народної естетики відбувся складний, часом досить су-
перечливий процес формування стильових особливостей і форм національної сценічної 
хореографії. М. Кропивницький, М. Старицький, М. Садовський, П. Саксаганський та їх учні 
знали й постійно вивчали багатющі скарби українського народного танцю, майстерно пере-
носячи його зразки на сцену, тактовно театралізуючи їх. 

Відтак народний танець уже в першому періоді становлення українського національ-
ного балету набув повного “права громадянства” на театральній сцені, перетворився у важ-
ливий засіб драматичної виразності. Введення в театральні вистави народного танцю, пере-
творення його в танець артистичний і пов’язане з цим пристосування народної танцювальної 
музики до вимог професійного мистецтва значною мірою сприяло розвитку української ба-
летної культури. 

Загалом, незважаючи на те, що в українській музично-драматичній літературі ХІХ – 
початку ХХ ст. немає завершених, самостійних балетних творів, чіткий музичний профіль 
українського музично-драматичного театру певною мірою компенсував відсутність націона-
льної оперно-балетної сцени – необхідної бази розвитку професіонального хореографічного 
мистецтва.  

Формування характерних рис національної балетної музики і класичної хореографії 
виразно накреслилось у численних дивертисментах і окремих танцювальних номерах, що 
розцвічували українські класичні опери, оперети і водевілі. Особливо плідними і перспектив-
ними виявились намагання українських композиторів і хореографів театралізувати різні жанри 
і види танцювального фольклору. Народний танець і танцювальна музика влилися могутнім 
струменем у музично-драматичне мистецтво, збагатили його образні і структурні засоби, набува-
ючи, в свою чергу, – відповідно до вимог театральної сцени і традицій класичного балету – 
нових якостей і форм.  
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З ІСТОРІЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ 

(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) 
 
Останнім часом увагу краєзнавців та мистецтвознавців привертає культурне життя на 

півдні України. Проте музична освіта – вагома його складова – ще не знайшла висвітлення як 
окрема історико-культурна проблема. Накопичений бібліографічний матеріал стосується пе-
реважно розвитку музичного професіоналізму в Одесі: це дослідження Р.М.Розенберг [12], 
статті одеських музикознавців і педагогів, присвячених 100-річчю Одеського музичного учи-
лища [9], історія Одеської державної музичної академії імені А.В.Нежданової, ґрунтовно 
описана колективом авторів до 90-річччя з дня її заснування [10]. Про створення окремих 
музичних навчальних закладів в Україні йдеться у відповідних розділах «Історії української 
музики» [2 та 3 томи. – Київ, 1989]. В «Нарисах історії культури Південного Прибужжя» 
краєзнавців О.Ковальової та В.Чистова [8] є цінний фактологічний матеріал про створення 
музичних шкіл і училища в Миколаєві. Історія музичної освіти на півдні України стосується 
не тільки формування професіональних музичних осередків в окремих містах. Вона охоплює 
також музичну справу в загальноосвітніх закладах всіх рівнів, творчі контакти й зв’язки між 
представниками музичної освіти у регіоні тощо. Погляд на предмет музичної освіти як зага-
льну культурно мистецьку цілісність з урахуванням його регіональної специфіки визначив 
мету статті.  

Музична освіта тлумачиться нами як культурна інституція, що передбачає різні 
напрямки та, відповідно, цільові установки. Це, з одного боку – набуття певної сукупності 
загальних елементарних знань з музики (початкова нотна грамота, спів по нотах, деякі навички 
гри на музичних інструментах тощо), з іншого – ґрунтовне опрацювання музичного мистецтва, 
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з метою набуття професіональних вмінь для цілеспрямованої роботи у даній галузі. Розвиток 
музичної освіти на півдні України на етапі її становлення (др. пол. ХІХ ст.) відбувався у по-
єднанні цих двох соціокультурних напрямків діяльності, кожна з яких була зумовлена своїми 
ціннісними пріоритетами і функціональним призначенням. Перший був пов'язаний із музичною 
справою у початкових і середніх загальноосвітніх закладах, другий – з формуванням системи 
спеціалізованих музичних шкіл, училищ та консерваторії. 

Перший напрямок мав свою змістовну специфіку, яка зумовлювалася загальнодержавною 
концепцією освіти і передбачала релігійний акцент. Співи у школах Одеського навчального 
округу (до нього входила Херсонська губернія з містами Одеса, Миколаїв, Херсон), вивчались 
як обов’язковий предмет, функціонально пов'язаний з богослужбовою практикою. Мережа 
початкових навчальних закладів у регіоні працювала за загальними «Правилами церковно-
приходських шкіл», завдання яких полягали «в затвердженні православного віровчення й віри, 
християнської моралі». До керування музичною справою частіше допускалися регенти цер-
ковних хорів, професіональний статус яких на той час був найбільш високим у галузі співацько-
хорової практики. На державному рівні (починаючи з директорства Придворною капелою 
О.Ф.Львова у 1830 р.) діяла система підготовки регентів за трьома ступенями з відповідними 
градаціями їх прав і обов’язків [1, 42–43]. Кожні чотири роки проводилась їх фахова перепід-
готовка із складанням іспитів та видачею атестатів. У приходських школах сіл й невеликих 
містечок півдня працювали переважно спеціалісти третього (низького) рівня, які мали право 
«навчати тільки простому церковному наспіву». Нотним матеріалом прислуговувалися ви-
дання 1815 р. («Простое пеніє божественной літургії Златоустого»), 1830 р. («Круг простого 
нотного пенія» на два голоси – дискант і бас), 1869 р. («Обіход Бахметьєва», «Обіходь Київського 
розспіву»), а вивчення нової нотної церковної літератури дозволялося лише регентам другого та 
третього рівня. До учнів ставилися певні вимоги – знати кодекс головних літургійних пісне-
співів, молебнів та основних молитов, співати народний гімн («Боже, царя храни»). Нестача 
професіональних кадрів у регіоні, яка стала особливо відчутною наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст., 
сприяла залученню до викладацької діяльності у школах випускників вчительських і жіночих 
курсів, які складали додаткові іспити на місцях на право ведення церковного співу.  

У початкових навчальних закладах при інонаціональних релігійних громадах спів та-
кож використовувався як необхідний компонент релігійно-містичного виховання. Зокрема, 
співаному виконанню молитов надавалося першорядне значення в єврейських початкових 
училищах товариства «Талмуд-Торе» [4], у школах німецьких колоніальних округів, у при-
ходських недільних школах католицької та лютеранської конфесій. Рівень елементарних му-
зичних знань серед населення регіону можна уявити лише у загальних рисах, посилаючись 
на дані про грамотність, яка на 1897 р. складала, зокрема, в Одесі 42,2%, Херсоні 43%, Ми-
колаєві 45% [7, 183], Асканії 16%, Ольвіополі 26%, Вознесенську 35%, Очакові 38% [ 11, 13]. 

Музика як світська галузь культури протягом 70–90-х років ХІХ ст.. стає вагомим 
компонентом навчально-виховної роботи у середніх закладах регіону. Її викладання було по-
ставлено на значний рівень у навчальних закладах Одеси: у Рішельєвському ліцеї, де існував 
оркестр ліцеїстів, у гімназіях, де працювали відомі постаті музичної культури – композитор 
П.І.Ніщинський (вчитель музики М.М.Аркаса), оркестровий диригент М.Кленовський, активний 
музично-громадський діяч А.Ф.Федоров та ін. Останній домігся у попечителя одеського на-
вчального округу запровадити у місті план обов’язкової загальної музичної освіти [12, 51–52]. 
Нестача професіональних кадрів у регіоні призводила до залучення осіб без фахової підгото-
вки. Так, у Миколаївському вищому початковому училищі імені О.С.Пушкіна за даними 
1900 р. посаду вчителя співів обіймав унтер-офіцер Ослобоєв С.Н. з домашньою музичною 
освітою [11, 10]. Музика була постійною складовою естетичного виховання в Миколаївській 
чорноморській штурманській роті (вона викладалась з 1853 р. поряд із церковним співом, 
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фехтуванням і танцями), залізничному та комерційному училищах (з дня їх заснування на 
поч. ХХ ст.), Олександрійської та Маріїнської гімназіях Миколаєва. У Новобузькій вчитель-
ській семінарії (за даними 1916 р.) уроки музики проводились 8 годин на тиждень. Внаслідок 
загальних процесів секуляризації суспільства на початку ХХ ст.. за наказом Міністерства 
освіти церковний спів як предмет був виключений з навчальних програм початкових і серед-
ніх закладів (див. газету «Южанин» від 30 листопада 1901 р.). Проте його продовжували ви-
вчати у ряді закладів за рішенням керівників та педагогічних рад. Викладати церковний спів 
дозволяли вчителям, що отримували додаткову спеціалізацію і складали відповідні іспити зі 
співів. Так, по закінченні педагогічних курсів при Миколаївському Першому вищому почат-
ковому 6-ти класному училищі церковний спів (окрім російської мови та арифметики) міг 
викладати випускник Іванець Іван, про що свідчить відповідний протокол №19 від 26 лютого 
1913 р. [3]. Протоколом №24 (від серпня 1913 р.) цього ж закладу зазначалося «ввести ран-
кову молитву для учнів православного віросповідання, частину молитов читати, частину ви-
конувати училищним хором, народний гімн співати усім учням». До того ж училище при-
дбало 10 скрипок та набір духових інструментів для сорока осіб й виділило кошти на платню 
вчителю музики (за 6 уроків на тиждень протягом навчального року), на ремонт інструментів 
та на придбання партитур [3]. 

Позначені факти є ознаками загальних тенденцій в галузі музично-освітньої справи, 
що розумілася як чинник творчого, духовного, патріотичного виховання. Не виключається з 
порядку денного в системі загальної освіти релігійний аспект щодо викладання молитовного 
співу, що сприяло залученню до глибин духовної спадщини, до ціннісних морально-етичних 
пріоритетів різних національно етнічних груп населення, що мешкали на півдні України.  

Проблема теоретичного й практичного забезпечення музично освітньої справи у регіоні 
почала вирішуватися завдяки розвитку професіоналізму в цій галузі, починаючи з 60-тих ро-
ків ХІХ ст., й набула рис динамічної спрямованості на початок ХХ ст. Історично це співпало 
із загальними тенденціями демократизації суспільства у державі, потребами створити націо-
нальні композиторські та виконавські традиції. Розвиток позначеного напрямку в регіоні по-
чався з відкриттям перших музичних шкіл в Одесі (1866 р.) – при «Товаристві прекрасних 
мистецтв» та «Товаристві аматорів музики» [12, 33]. Їх випускники, як і вихованці приватних 
«Курсів композиції, генерал-басу та фортепіанної гри» (засновані Кестлером ще у 1854 р.), 
відігравали значну роль у музичному житті міста, працюючи оркестрантами, ансамблістами, 
хористами, вокалістами, викладачами музики. Близькі за змістом події музичного життя від-
бувались цього часу у Миколаєві, мистецька культура якого була пов’язана з військово-
морською специфікою. «Любов до музики у Миколаєві давно й міцно розвивається серед насе-
лення», – писав Г.М.Ге у нарисі до 100-річчя міста (1889 р.). У «Путівнику» на 1869 р. позначені 
адреси приватних вчителів музики: С.І.Бельвеса, А.І.Герземана, І.В.Буткевича, Плотнікова, 
Н.Д.Альбертаци, вчителя співу Бегатті, які заклали фундамент музичної освіті у місті. Важ-
ливою віхою на цьому поприщі було заснування у Миколаєві гуртка аматорів співу (1874 р.) 
та музичного гуртка (1876 р.).  

Події першорядного значення у плані формування засад професіональної музичної 
освіти у регіоні відбувались в Одесі – місті, що визначилося на той час культурним центром 
не тільки Новоросії, але й всієї імперії. Питання про заснування професіонального навчаль-
ного закладу було поставлено на нараді місцевих музикантів на чолі з А.Г.Рубінштейном. 
[«Одеський листок» 1883, від 22 квітня] – засновником Петербурзької консерваторії, якого з 
південним містом пов’язували міцні творчі та особисті стосунки. Створені 1886 р. музичні 
класи при Одеському відділенні (ОВ) ІРМО були розподілені на три курси: молодший, середній, 
старший, де вивчалась гра на всіх музичних інструментах, у тому числі й органі, функціону-
вали класи теорії та композиції, ансамблю та оркестрових інструментів. Нововведенням було 
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відкриття педагогічного відділення, що мало позитивно впливати на якість викладання у спе-
ціальних і в загальноосвітніх закладах. З призначенням директором музичних класів ОВ ІРМО 
професора петербурзької консерваторії піаніста Д.Д.Климова (1888 р.), був прийнятий свій 
устав, організована педрада, стали працювати духовий і симфонічний оркестри, учнівський хор.  

Відкриттю Миколаївського відділення (МВ) ІРМО та музичних класів при ньому 
(1892 р.) у значній мірі сприяла представниця вже сформованої одеської генерації музикантів – 
піаністка Е.М.Милевська, яка стала головою першого професіонального музичного закладу у 
Миколаєві. Її активна музично-просвітительська та педагогічна діяльність серед жителів міс-
та засвідчувала міцну виконавську практику сольної та камерно-ансамблевої гри, здобутої в 
Одесі, і викладацький досвід. Директором музичних класів при МВ ІРМТ був призначений 
Л.О.Щедрин, випускник Петербурзької консерваторії – піаніст з дипломом вільного худож-
ника, диригент, композитор, педагог. Викладання у МВ ІРМТ спочатку було за трьома спеціаль-
ностями – класу рояля, скрипки та сольного співу, обов’язковими були хоровий спів, теорія 
музики, сольфеджіо, історія музики. У перші роки у Миколаєві існували тільки два курси – мо-
лодший і старший (по два роки кожний), всього термін навчання тривав чотири роки. І в 
Одесі, і в Миколаєві використовувались програми музичних класів Петербурзької консерва-
торії. У Миколаєві платня за навчання складала на нижньому курсі – 40–50, на середньому – 
50–70 рублів на рік, в Одесі – на всіх курсах 100–120 рублів на рік (для встигаючих – 80 руб.). 
Певна частина контингенту в Одесі вчилася безкоштовно (переважно у класах оркестрових 
інструментів, оскільки потреба міста в оркестрантах була дуже значна) за рахунок навчаль-
ного закладу, меценатів, дирекції ІРМТ, т. зв. «коробочного збору» тощо. Було запроваджено 
4 стипендії на кожний оркестровий клас, крім того, одна стипендія імені А.Г.Рубінштейна і 
одна від міста. Обов’язковою вимогою до учнів і викладачів музичних класів як ОВ, так і МВ 
була їх безпосередня участь в усіх заходах навчального закладу – музичних вечорах і ранках, 
творчих звітах, ювілейних урочистостях, інших культурно-громадських зібраннях. Виступи 
викладачів проводилися систематично (двічі на місяць, іноді щотижня) у різних жанрах кон-
цертної практики – сольних, ансамблевих, камерних, хорових і оркестрових. 

Помітне місце в системі музичної освіти причорноморських міст наприкінці ХІХ – 
початку ХХ ст. посіли приватні музичні школи. В Одесі – музичні класи Д. Ресселя, музичні 
курси К.Ф.Леглера, Г.Рахміля, Р.Гельма, М.Шмідт, Я.Кауфмана, І.Супруненка (останнього з 
оперного співу). Популярними у місті були курси гри на скрипці А.П. Фідельмана та 
П.Столярського (останні відкриті у 1911 р.) [12, 78–80]. В Миколаєві працюють приватна 
музична школа Д.В.Казакова (1892 – середина 1900 рр.), школи фортепіанної гри вільної 
художниці О.К.Петерс (з 1905 р.) та А.Л.Ферштера (1909–1911 рр.), музичні курси лауреата 
Петербурзької консерваторії А.І.Рахманова – Гуровича і З.Ф.Гурович – Медведєвої (з 1910 р.). 
Останні працювали за методикою відомих піаністів Т.О.Лешетицького та А.М.Єсипової, на-
лічували 8 класів, які розподілялись на нижчі, середні та вищі, крім основного класу рояля 
викладались всі музично-теоретичні предмети.  

Значним явищем музичної освіти у Миколаєві на межі ХІХ–ХХ ст. стала «Приватна 
музична школа Д.В.Попова» (заснована 1891 р.). Відкрита колишнім капельмейстером Мико-
лаївського портового оркестру на базі курсів фортепіанної гри (1890 р.), школа стала відомим 
у місті закладом підготовки піаністів, скрипалів, віолончелістів, вокалістів, виконавців на 
дерев’яних та мідних духових інструментах, у ній викладалися теорія, сольфеджіо, гармонія, 
класи оркестрової та камерної музики. Д.В.Попов організував процес навчання за програмами 
Петербурзької консерваторії, яку він закінчив з дипломом вільного художника. Школа мала 
8 класів і підготовче відділення, куди набирали дітей з 7 років. По закінченню 6 класів фор-
тепіанної гри, випускників приймали до консерваторій на вищий курс. Платня за навчання 
стягувалася помісячно: 8–12 руб. по класу фортепіано, 8 руб. – по класу віолончелі і сольного 
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співу, 6 руб. по класу скрипки. Як і в школах ІРМТ бажаючі мали пільги по відбуванню військо-
вої повинності, на право вступу на державну службу, а також складання іспитів екстерном на 
отримання атестату у будь якому училищі ІРМТ (газета «Южанин», №15, від 18 серпня 1906 р.). 
У зростанні престижу школи відігравали творчі стосунки з одеськими музикантами. Так, попе-
чителем закладу був директор музичних класів ОВ ІРМТ професор Д.Д.Климов, який щороку 
у травні приїжджав до Миколаєва як голова екзаменаційної комісії, а її членами були викладачі 
ОВ ІРМТ. Після екзаменів влаштовувались концертні виступи Д.Д.Климова – вже відомого 
на той час представника вітчизняної музичної культури, який пройшов школу фортепіанної 
гри у класах В.В.Пухальського та Т.О.Лешетицького. Такі контакти позитивно впливали на 
процеси розбудови професіональної музичної освіти в Миколаєві, визначали перспективні на-
прямки музичної педагогіки і виконавства у провінції. 

Тяжіння до музики у регіоні набуло активного характеру на межі ХІХ–ХХ ст., тому 
залучення до спеціальної освіти в цій галузі мистецтва ставало одним із соціально-
пріоритетних сфер діяльності серед широких верств населення. Знайомство з різними джере-
лами дозволяє узагальнити, що в числі учнів музичних шкіл переважали діти різночинців: в 
Миколаєві – чиновників, купців, збіднілих дворян, військових, осіб духовного стану, значно 
менше – ремісників та селян, в Одесі – діти маклерів, крамарів, службовців банків, торговель-
них й пароплавних контор, нерідко дрібного «ділового люду». 

Наступним важливим етапом розвитку професіональної музичної освіти на Півдні 
України стала реорганізація музичних класів у музичні училища: в Одесі – 1897 р., у Мико-
лаєві – 1900 р. В такий спосіб процеси виховання музикантів у регіоні набули систематичного, 
структурованого й чітко визначеного соціально-культурного характеру за змістом і якістю. 
Це позитивно вплинуло на розвиток музичної культури й педагогіки у регіоні, на рівень му-
зично-естетичної справи у загальноосвітніх закладах. Новостворені заклади музичної освіти 
працювали за статутом ІРМТ Петербургу і Москви, де відзначалося: «Музичні училища, 
засновані ІРМТ, мають на меті виховання виконавців на музичних інструментах, співаків, 
учителів музики і керуючих (диригентів) хорами». Викладання проводилось за предметами 
художнього та наукового (загальноосвітнього) напрямків. До першого належали гра на музич-
них інструментах, спів, теорія та історія музики. До другого – російська мова, арифметика, 
географія, загальна та російська історії, іноземні мови, каліграфія. Все в обсязі чотирьох класів 
чоловічої гімназії (прогімназії), крім стародавніх мов. Навчання музичним предметам кош-
тувало від 100 до 50 руб., у наукових класах – від 60 – до 40 руб. Програми розподілялись на 
молодше, середнє та старше відділення і відповідали віку учнів. Крім дітей до училищ зарахо-
вували й дорослих. Право на навчання мали усі верстви населення не залежно від соціального, 
релігійного й громадянського статусу. Учні, що закінчували училище по першому розряду, 
користувались пільгою першого розряду відносно військової повинності, що закінчували по 
другому розряду – пільгою другого розряду. В Одеському училищі були влаштовані стипен-
дії (від А.Г.Рубінштейна, дійсних членів ІРМТ, дирекції, Товариства розповсюдження освіти 
серед євреїв тощо). У перший навчальний рік (1897-1898) в Одеському училищі вчилося 239 
учнів. З них по класу фортепіано – 121, класу скрипки і альта – 52 учня [9, 40]. Миколаївське 
музичне училище, створене на базі музичних класів при МВ ІРМТ, на травень 1902 р. налі-
чувало 111 осіб. З них по фортепіано – 48, скрипці – 25, інші – з сольного співу, духових 
інструментів, віолончелі. Першим директором став Л.О.Щедрин (викладав спеціальне фор-
тепіано і обов’язковий клас оркестрової гри), інспектором – вільний художник, випускник 
Петербурзької консерваторії Я.В.Дюмін (вів обов’язкові класи з історії музики, ансамблю, 
оперного й хорового співу). Викладацький склад училищ мав ступеневу ієрархію: вільний 
художник, ординарний викладач, старший викладач, викладач.  

Інтерес до музичної освіти у регіоні привернув увагу багатьох здібних педагогів-
музикантів – вітчизняних і іноземних, які прийняли активну участь у розбудові музичної 
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культури і заклали фундамент музичного професіоналізму на півдні України. У музичному 
училищі Одеси викладали італійські співаки, зокрема колишній соліст італійської опери 
Дельфіно-Менотті; у Миколаєві в школі Д.В.Попова – співачка Ф.А.Роккіджані. Значний 
внесок у становлення струнно-смичкової школи у регіоні зробили чеські музиканти – педагоги: 
Й.Й.Карбулька, Ф.Ступка, І.Перман, Я.Коціан, Є.Мислівечек, В.Алоіз, Л.Зеленка. Виклада-
цький склад училищ поповнювався випускниками вітчизняних консерваторій – Петербурзь-
кої, Московської – та зарубіжних, у т.ч. Віденської, Лейпцігської, Паризької, Берлінської. У 
популяризації віолончельного виконавства у Миколаєві значну роль відіграв відомий росій-
ський викладач М.Г.Палянічевський, що працював свого часу в Київському училищі ІРМТ. 
Розвитку музичного професіоналізму в Херсоні сприяла педагогічна діяльність чеських 
музикантів – братів Стернардів – В’ячеслава (скрипаля, випускника Празької консерваторії) 
та Алоіза (віолончеліста, випускника Брюссельської академії музики).  

Музична освіта у регіоні живилася творчими контактами педагогів. Вони полягали у 
наданні методичної допомоги (Д.Д.Климов школі Д.В.Попова), в організації концертних ви-
ступів, зокрема у відділеннях ІРМТ. Серед активних гастролерів кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
були представники Одеси, Миколаєва, Херсону, - скрипалі Й.Карбулька, А.Фідельман, віо-
лончеліст В.Алоіз, співак І.Супруненко, піаністи Д.Климов, Л.Щедрин, С.Юферов та багато ін.  

Намагання удосконалити церковний спів у регіоні зумовило створення приватних 
регентських курсів у Одесі під керівництвом Н.Ф.Марценка, який, враховуючи широкий 
культурно-освітній напрям, організував при цьому закладі «Одеську симфонічну капелу» – у 
виконанні її звучали твори М.Березовського, О.Ласо, Д.Палестрини тощо [12, 79].  

Музично-освітній напрям формувався при учительському інституті Миколаєва з часу 
його заснування (1913 р.), де на посаду вчителя музики був запрошений О.М.Погодаєв – до-
свідчений викладач Миколаївського музичного училища ІРМТ, випускник Петербурзької 
консерваторії по класу М.А.Римського-Корсакова. У Правилах випускних екзаменів на звання 
вчителя вищого початкового училища зазначалося (Примітка 2 до підрозділу 19), що той, хто 
складав іспит зі співів (у межах відповідної програми), міг викладати цей предмет. Першою 
випускницею закладу, що отримала диплом вчителя співів, стала Марія Кубеш – уродженка 
Одеси, яка закінчила свого часу Одеське училище ІРМТ [5].  

Загальне піднесення музичної культури у регіоні, високий рівень підготовки учнів 
Одеського музичного училища при ІРМТ зумовили заснування в Одесі 1913 р. консерваторії. 
Цей навчальний заклад став осередком музичного професіоналізму на Півдні України і важ-
ливим чинником розвитку традицій музичної освіти надалі. Її випускники з дипломом «віль-
ного художника» (як виконавці) та «вчителя музики» (як педагоги) відповідали вимогам пев-
ного громадського стану і матеріального існування у суспільстві. Так, на початку ХХ ст. 
музична освіта в регіоні набула чітко вираженого структурованого вигляду й соціального 
призначення завдяки функціонуванню професіональних навчальних закладів різного рівня, 
активізації інтересу до музики у загальноосвітніх школах, училищах та гімназіях, взагалі у 
культурі й мистецькому побуті. Система музичного виховання живилася творчими контак-
тами представників музичної освіти регіону, а також їх зв’язками з музикантами інших куль-
турних центрів. Загальна тенденція професіоналізації музичної культури на півдні України 
позначилася на вдосконаленні навчання регентів та вчителів співів для народних шкіл. Інтерес 
до музичної освіти в регіоні сприяв популяризації газети «Музична освіта», яку видавав в Одесі 
Я.С.Кауфман з 1900 до 1908 р. Багатопланова діяльність у даній сфері сприяла загальному 
зростанню рівня культури на півдні України, проте відсутність єдиних програм і вимог, ціле-
спрямованих методик, а також незабезпеченість професіональними кадрами багатьох сільських і 
міських шкіл провінції були серйозними вадами у розвитку музичної справи у регіоні на да-
ному історичному етапі. 
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ІНСТИТУТ ГОСТИННОСТІ  

ЯК ОБ’ЄКТ ІСТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
На сьогодні туризм – це потужна галузь, яка дає можливість досягати економічних цілей 

на основі надання послуг подорожуючим з некомерційною метою. 
Згідно з Законом України ”Про туризм”, туристські послуги – це послуги суб’єктів ту-

ристичної діяльності щодо розміщення, харчування, транспортного, інформаційно-рекламного 
обслуговування, а також послуги закладів культури, спорту, побуту, розваг тощо, спрямовані 
на задоволення потреб туристів [3, 6]. Комплекс туристичних послуг, необхідних для задово-
лення потреб туриста під час його подорожі, складає туристичний продукт. Отже, можна 
сказати, що кожен з видів туристичних послуг є елементом, що забезпечує прийом гостей 
(відвідувачів з інших міст та місцевостей), а в сукупності з суб’єктами діяльності, які ці по-
слуги надають, ці елементи складають сферу сучасної гостинності як соціального інституту. 

Дослідження розвитку інституту гостинності, на нашу думку, потребує чіткої визна-
ченості методології дослідження, з’ясуванню якої і присвячується наша стаття. 

Інститут гостинності має давні традиції у світовій культурі. Кожен народ виробив свої 
звичаї прийому гостей, надання послуг людям, що перебувають за межами місця їх постійного 
проживання. В Європі формування цього інституту розпочалося з часів Давньої Греції, де він 
постає у вигляді так званої проксенії. 

Між деякими містами укладалися договори про взаємну гостинність – проксенію, згі-
дно з якими прибулими опікувався проксен – офіційна особа, яка відповідала за дотримання 
умов договору, який зобов’язував надавати притулок і захист громадянам полісів, між якими 
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існували угоди. Проксеном міг бути лише місцевий мешканець. Посада проксена могла ус-
падковуватися або діставалася тому, кого сімейні або дружні узи пов’язували з ким-небудь з 
громадян держави, які підлягали його опіці як прибулі [1, 71].  

Якщо грек збирався до міста, з яким не було проксенії, він брав із собою запаси харчів 
та одягу. Існували постоялі двори, трактири, де можна було переночувати, проте особливим 
комфортом вони не вирізнялися. Господар гостинного двору – пандокевтр – пропонував їжу, 
проте, якщо вона гостя не влаштовувала, він повинен був сам закуповувати харчі на ринку, 
приносити їх трактирнику для того, щоб той приготував для нього ту страву, яку він замовляв. 
Тому часто подорожуючих греків супроводжував раб. Ксенофонт писав: “Добро і корисно 
побудувати біля пристаней міські готелі.., а для купців – відповідні місця для купівлі та про-
дажу, а для тих хто йде до міста – такі ж готелі у місті” [1, 72]. Божеством – покровителем 
гостинності – вважався Зевс гостинний. 

На відміну від Греції у Римі не існувало особливого “права на гостинність”, не було 
спеціальних угод між містами про проксенію. В Римі мандрівник, як правило, зупинявся у 
рідних та знайомих, хоча були тут і готелі, постоялі двори, трактири вздовж шляхів. 

Готелі у великих містах розташовувалися поблизу міських брам або в центрі, або не-
подалік від пристані, якщо це були портові міста. На вивісках було написано ім’я володаря. 
Наприклад, у Помпеях були відомі готелі Гая Губіна Фірма і Сітія. Іноді користувалися 
спеціальними назвами. Написи біля входу сповіщали про те, які послуги надавалися у цьому 
готелі, і запрошували ними скористуватися. Наприклад: “Тут розташований готель трикліній 
на три ложа з усіма зручностями” [1, 96]. 

Рекламувалися і заклади харчування або готелі, що надавали подібні послуги. 
“Володарі готелів та постоялих дворів не користувалися доброю славою: їх вважали 

спритниками. Про жінок, які володіли готелями, говорили, що вони займаються чаклунством” 
[1, 97]. Так зобразив своє уявлення про готелі Апулей у творі “Золотий віслюк”. 

Залежно від категорії, в готелі були слуги: сторож, двірник, приватник, трактирний 
слуга. На кухні один з рабів розпалював та підтримував вогнище, повар готував страви. Іноді 
утримували ковбасника – ботулярія, кондитера – крустулярія. У кімнатах, де гості обідали, 
також з’являлися написи на стінах, які відображали ставлення гостей до якості наданих послуг. 
Проте часто самі гості зловживали вином, і тоді доходило до сварок. Приводом до цього час-
то була гра в кості. Таких гостей попереджали про можливі примусові дії, які могли бути до 
них застосовані з боку власника задля дотримання порядку [1, 97–98]. 

Отже, подорожуючим надавалися основні послуги: у притулку і харчуванні. Установи, 
які це забезпечували, – постоялі двори, трактири і готелі – згодом поповнювалися і урізно-
манітнювалися: харчевні, таверни, корчми, заїжджі двори, гостинні двори, караван-сараї, по-
дорожні будинки, поштові двори і станції. 

Розважальні послуги, щоправда, забезпечувалися подорожуючими за власний рахунок: 
це могли бути гра в карти, пияцтво тощо.  

Послуги з розміщення (притулку) та харчування доповнювалися транспортними – 
установи поєднували у собі надання кількох послуг і у проживанні, і у харчуванні, а згодом і 
транспортні: поштові станції (ями) в Росії.  

Отже, поступово формувалося розуміння того, що прибула людина потребує з послуг, 
і у відповідь на це формувалася інфраструктура гостинності. У кожну добу в певних суспіль-
ствах ця інфраструктура набуває конкретно-історичних форм, але водночас формується інва-
ріантне ядро інституту гостинності, який з кінця ХІХ століття виявляється міцно поєднаним 
із туризмом. 

Безумовно, поняття гостинності і туризму не тотожні. По-перше, з точки зору формальної 
логіки, по-друге, з точки зору історичного розвитку. Гостинність поширюється і на представ-
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ників своєї спільноти: цей бік стосунків представників однієї соціальної групи, мешканців 
однієї територіальної громади оформлюється у гостьовому етикеті, який визначає правила 
прийому, частування і навіть проводу тих, хто тимчасово відвідав домівку, родину тощо. 

Прийом представників іншої територіальної спільноти також підпорядковується певним 
правилам. Проте ці представники можуть бути водночас і представниками іншого етносу, 
іншої культури в цілому. Зрозуміло, що правила, які регулюють їх прийом, відрізняються від 
правил гостинності щодо представників першої категорії гостей. 

Туризм як явище доби індустріального суспільства є продовженням тих практик по-
дорожування, яким відповідали представники другої гостьової категорії. Це завжди предста-
вники інших територій: міст, містечок, регіонів, країн, а часто – і культур, відмінних від тієї, 
до якої належали представники, що репрезентували приймаючу сторону. 

Між обома категоріями гостьового прийому існує спільне: це завжди вшанування, на-
магання створити приємну, святкову, радісну атмосферу (певна соціально-анімаційна про-
грама, програма застілля, а інколи і короткотермінового притулку, а також певна розважальна 
програма (показ гостям музеїв, визначних пам’яток історії та культури рідного міста тощо). 

Водночас між “домашньою” або приватною гостинністю і індустрією гостинності, що 
сьогодні тісно пов’язана з туризмом, є суттєві відмінності як кількісні (масштаб діяльності), 
так і якісні. Щоб їх з’ясувати, слід чітко визначити, що таке туризм. 

Туризм – це масова практика, що починає формуватися наприкінці ХІХ ст., а у світо-
вому масштабі остаточно складається вже у ХХ столітті.  

Термін “туризм” набуває широкого вжитку в ХХ столітті, коли стає різновидом індустрії 
відпочинку. До цього він мав свої історичні попередні форми, такі як мандрівництво, піліг-
римство, прочанство. Про туризм починають вести мову коли він охоплює широкі маси на-
селення і набуває низки специфічних ознак: має комерційний характер з боку тих, хто надає 
туристичні послуги, і водночас позбавлений такого характеру з боку самих туристів, 
обов’язково передбачає отримання цих послуг поза місцем постійного проживання, має певні 
часові межи. 

У сучасних визначеннях туризм розглядається як вид рекреаційної діяльності, що не 
обмежується відпочинком для поновлення життєвих сил і зміцнення здоров’я, а задовольняє 
потреби в розширенні знань, в естетичному задоволенні у вільний час, поза місцем постійного 
проживання і роботи. В Законі України “Про туризм” він визначається як “тимчасовий виїзд 
людини з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних або професійно-ділових 
цілях без заняття оплачуваною діяльністю” [3, 5]. Відповідно до цього визначення, турист – 
це “особа, яка здійснює подорож по Україні або в іншу країну з різною, не забороненою за-
коном країни перебування метою на термін від 24 годин до шести місяців без здійснення 
будь-якої оплачуваної діяльності та з зобов’язанням залишити країну або місце перебування 
у зазначений термін” [3, 5]. Відтак, під туризмом слід розуміти не тільки засіб поновлення 
сил, а й засіб задоволення пізнавальних, соціальних, професійних, естетичних та інших потреб 
людини. Таке розуміння туризму дає змогу розглядати його в історичному плані як продов-
ження традицій різних видів подорожей, у тому числі тих, котрі за своїми цілями і функція-
ми були далекі від відпочинку й розваг. 

Серед вітчизняних науковців існують певні розбіжності з приводу думок щодо фор-
мування інституту туризму. Так О. Любовець вважає, що до середини ХІХ ст. можна вести 
мову про передтуризм, який в подальшому, тобто з другої половини того ж століття, перехо-
дить вже у власне туризм [5, 92]. 

Щодо туризму в Україні, на думку В.Федорченко і Т.Дьорової, витоки вітчизняного 
туризму простежуються вже за часів утворення та існування першої давньоруської держави 
“Руська земля” [7, 8 ].  
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Проте, якщо питання щодо витоків та становлення туризму, у тому числі на Україні, 
виглядає спірним, то значно більш очевидним уявляється питання щодо формування та ево-
люції сфери гостинності, яка, на нашу думку, набагато випереджає туристичну діяльність в 
історичному часі. 

Поняття гостинності ширше від поняття сфери гостинності і від поняття туризму. 
Оскільки гостинність, як вже зазначалося, це й вшанування як прийом гостей, що є своїми 
співмешканцями, співгромадянами (одного міста чи поселення), тобто – гостьовий етикет, то 
варто розрізняти поняття гостинності і поняття сфери гостинності, яка, хоча й надає аналогічні 
послуги, на сьогодні орієнтована на туристів (приїжджих) і є сферою професійної діяльності.  

Розвести послуги гостинності на послуги суто туристам і послуги іншим категоріям 
споживачів інколи буває досить не просто. По-перше, щодо закладів харчування. Хоча пере-
важна більшість готелів має свої ресторани, кафе, на сьогодні турист може скористатися по-
слугами будь-якого ресторану, кафе чи їдальні, тобто тих закладів, що обслуговують і місце-
вих мешканців. Тому виникає питання щодо критерію залучення закладів, що надають 
послуги харчування, до туристичної сфери гостинності. 

Для окремих категорій подорожуючих існували специфічні заклади тимчасового роз-
міщення і харчування. Відомо, що ще Карл Великий заснував дома відпочинку для пілігри-
мів. Послуги гостинності для пілігримів на їх шляху до святих місць надавали і лицарські 
ордени. Наприклад, один з таких домів – абатство у Ронсевальській ущелині – обіцяв подо-
рожнім гостинний прийом, безкоштовний хліб, послуги цирульника і чоботаря, фрукти і 
горіхи з запасів абатства, навіть дві лікарні для безнадійно хворих та місце для поховання. 
Монастирська їжа було простою. Овочі і скот ченці вирощували самі. Крім того, вони вели 
жорсткий облік продуктів, що сприяло дешевизні харчів. Для пілігримів також завжди були 
відкриті двері міських гільдій. Умови проживання у них були не гірші, ніж у монастирях. У 
тому числі це були і гільдії трактирників. В Італії 1282 р. трактирники Флоренції заснували 
власну гільдію. Трактири належали місту, яке здавало їх на умовах тендеру. 1290 р. кількість 
членів гільдії сягнула 86 членів [6]. 

В Англії по дорозі карети робили зупинки у таверн чи постоялих дворів, які називалися 
поштовими станціями. Умови постоялих дворів були примітивними. Часто спали на матрацах 
горілиць на підлозі. Їв кожен своє або купували у хазяїна. Харчувалися, як правило, хлібом 
та м’ясом (рибою чи куркою). Запивали пивом [6]. 

Разом із зростанням кількості подорожуючих, зростала кількість закладів розміщення 
та харчування, а також підвищувалася якість послуг, що ними надавалися. Поступово розви-
ваються так звані харчевні, які водночас виконували роль засобів розміщення і засобів хар-
чування. 

За часів Відродження Італія вкривається мережею тогочасних готелів – харчевень, які 
надають і тимчасовий притулок мандрівникам, і послуги з харчування. Крім харчевень, роз-
повсюджується і мережа так званих заїжджих дворів [6]. 

Сімнадцяте століття закріплює цей стан і в інших країнах Західної Європи, що знай-
шло відображення і в художній літературі. Цікава деталь – протягом роману О.Дюма “Три 
мушкетери” дія кілька разів переноситься до готелів: саме там знаходить д’Артаньян своїх 
друзів Араміса і Атоса після повернення з Англії. Слідуючи сторінками роману, дізнаємося 
про те, що трактирники ХVІІ століття так само махлювали, як і за часів Цицерона та Овідія.  

Середньовічні готелі слідують традиції, що склалася у готельному господарстві ще з 
античних часів: верхні поверхи відведено під постоялі номери, а на першому поверсі розта-
шовано трактир.  

На сьогодні мережа закладів сфери гостинності є вельми розгалуженою. Як правило, 
всі послуги намагаються зосередити готелі, що вже склади всесвітньо відомі готельні мережі. 
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Проте цей процес мав свої витоки, регіональні і культурні відмінності, в решті-решт, різний 
стан. 

Відтак, дослідження історії розвитку сфери гостинності обов’язково передбачає засто-
сування історико-генетичного методу для з’ясування питання щодо витоків, еволюції форм 
установ, які надають (надавали) основні послуги, яких потребують подорожуючі: у тимчасо-
вому притулку і харчуванні.  

Другою проблемою історичного дослідження сфери гостинності є проблема сервісу: 
якості обслуговування у відповідній сфері, котру можна визначити як культуру гостинності. 
Тут також постає питання щодо термінології, оскільки під культурою гостинності можна розумі-
ти весь інститут гостинності, але можна використовувати і вузьке значення – його складову, 
тобто культуру обслуговування в сфері гостинності. Саме в останньому, на нашу думку, варто 
використовувати цей термін, тобто як характеристику надання послуг з точки зору їх якості, 
або культуру обслуговування в сфері гостинності. 

При дослідженні цієї характеристики варто застосовувати історико-порівняльний метод, 
оскільки це дасть можливість з’ясувати еволюцію культури гостинності як в історичному, 
так і в просторовому вимірі. Як правило, цю складову можна дослідити на основі мемуарної 
літератури, літератури епістолярного жанру, а за радянських часів – із звітів ,у тому числі 
неформалізованої звітної документації (звітів керівників туристичних груп), а також з даних 
соціологічних опитувань. Робота з подібним матеріалом передбачає експлікацію необхідної 
інформації, яка може у ньому міститися.  

Третьою складовою сфери гостинності є послуги, здатні задовольнити пізнавальні, 
релаксаційні та інші потреби подорожуючих, мандрівників, згодом туристів, що передбачає 
вивчення діяльності тих структур, що відповідають за формування і реалізацію розважально-
релаксаційних програм: туристсько-екскурсійні бюро або інші структури та їх підрозділи, що 
відповідають за ці функції. Це і екскурсійна діяльність, що забезпечувала і рекреативний, і 
розважальний, і пізнавальний моменти, і діяльність закладів культури, спорту, санаторно-
курортних і лікувальних установ, а також інших установ, що надавали супутні послуги з влас-
ним асортиментом та рівнем якості. 

Заклади відпочинку та рекреації є дуже важливою складовою сфери гостинності. На 
сьогодні вони представлені мережею санаторно-курортних закладів, а також будинків і баз 
відпочинку, пансіонатами тощо. За кордоном існує спеціалізація готелів, які відомі як hotel-
resort. 

Нарешті, транспортні послуги (у тому числі самі засоби та шляхи сполучення) та по-
слуги зв’язку завжди були необхідною передумовою здійснення будь-якої подорожі, а турис-
тичної тим більше. Ця складова також потребує свого дослідження, адже без неї реконструкція 
історичного етапу в розвитку сфери гостинності не може вважатися повною. 

Отже, вивчення еволюції сфери гостинності спирається на застосування історико-
проблемного методу, історико-генетичного, історико-порівняльного, а також на принципи 
об’єктивності і системності. Застосування цих методів має свою специфіку при вивченні віт-
чизняної сфери гостинності різних історичних періодів, зокрема дорадянських, радянських і 
незалежних часів.  

У дорадянський період заклади, які можна було б віднести до сфери гостинності, зде-
більшого перебували у приватній власності, оскільки їх засновниками, а також замовниками 
будівництва й інвесторами були приватні особи. Як правило – купці, міщани, чиновники, 
відставні військові, інколи заможні селяни, колоністи. Піддані Російської імперії і іноземці. 

Наприклад, у шістдесятих роках ХІХ ст. у м. Миколаєві налічувалося два готелі. “Золо-
тий Якір”, що належав купцю Карлу Монте і розташовувався за адресою вул. Рождественська 
№ 1. Це був перший готель міста, який був побудований батьком Карла Монте ще в середині 
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ХІХ століття. До речі, Карл Монте 1881 р. поряд з готелем побудував ще й театр, відомий як 
“Театр Карла Монте”. Другий – “Петербурзький готель” –утримувався Сибером і розташову-
вався на Купечеській вулиці №57 [4, арк.65]. 

У 70-ті роки у місті з одинадцяти постоялих дворів три належали колоністам – Філіпу 
Гернеру і Леонару Мартену, а один – іноземцю Генріху Ретлінгу, чотири – міщанам, один 
чиновнику, один купцю. Соціальний стан одного власника не визначений,1 харчевня і 1 кафе-
ресторан належали, відповідно, відставному денщикові і міщанину [2, арк.7–8 ]. Поряд з 
приватними існували і заклади гостинності корпоративної власності. З’являлися і об’єкти 
власності муніципальної. 

Щодо радянського періоду, то, оскільки гостинність цього періоду постає в контексті 
туристської діяльності, при дослідженні розвитку закладів тимчасового розміщення, які ви-
користовувалися для туристів, слід враховувати, що ця база була в досліджуваний період ви-
ключно внутрішня і навіть місцева, а крім того, різного відомчого підпорядкування, частково 
орендованою. Тому саме співвідношення складових і якість цієї бази здатні надати уявлення 
про генезис та динаміку розвитку цієї складової сфери гостинності. Наприклад, за радянсь-
ких часів ця сфера стає виключно державною, а туристська справа зосереджувалася у трьох 
основних інституціях СРСР: ВАТ “Інтурист”, або Державному комітеті з іноземного туризму, 
ВЦРПС, а з 1958 р. Бюро міжнародного молодіжного туризму “Супутник” ЦК ВЛКСМ. 

ВАТ “Інтурист” займався виключно іноземним і зарубіжним туризмом. Під іноземним 
туризмом розуміється виїзд зарубіжних туристів на територію певної країни, а під зарубіж-
ним, навпаки, виїзд за межі країни.  

Профспілки також займалися виїзним, тобто зарубіжним туризмом, відправляючи за 
кордон радянських туристів. Проте до їх відання відносився також і внутрішній туризм, тобто 
туризм в межах СРСР. 

Нарешті, БММТ “Супутник” здійснювало як зарубіжний та іноземний, так і внутрішній 
туризм. Проте мало свою категорію туристів: на відміну від профспілок, туристи, які були 
клієнтами “Супутника”, були молодіжної вікової категорії. 

Крім цих основних на той час туристичних операторів, внутрішнім туризмом також 
займалися Державний комітет з професійно-технічної освіти, Міністерство освіти та їх регі-
ональні структури. 

Кожен з цих туроператорів прагнув мати власну матеріальну базу, яка забезпечувала б 
надання туристських послуг, насамперед розміщення, харчування, транспортних. 

Найбільш потужною була матеріально-технічна база “Інтуриста”. Лише в Україні в 
70-ті роки ХХ ст. (період, який деякі вітчизняні фахівці вважають “зоряним часом радянсь-
кого туризму” [7, 87 ]) було побудовано нові готелі “Інтуриста”: у Києві – „Либідь” і „Брати-
слава”, у Харкові – „Інтурист”, „Мир” і мотель „Дружба”, у Львові – „Дністер”, в Ужгороді – 
„Закарпаття”, в Одесі – „Чорне море”, у Запоріжжі – „Запоріжжя”, у Полтаві – мотель „Інту-
рист”, у Чернівцях – „Черемош”, у Херсоні – „Фрегат”, у Ялті – „Ялта-Інтурист”. Наприкінці 
70-х – початку 80-х років до ХХІІ літніх Олімпійських ігор було побудовано ще кілька готе-
лів для „Інтуриста”, у тому числі готель „Русь” у Києві [7, 88–89 ]. 

З 1970 р. до 1980 р. готельний фонд „Інтуриста” збільшився майже в 4 рази, переви-
щивши 50 тис. місць. З них 10 096 готельних місць знаходилося в Україні [7, 88]. А всього за 
період 1970–85 рр. кількість місць у готелях цього відомчого підпорядкування збільшилася з 
10 до 55 тис. Всього Держкомінтуристу підпорядковувалося понад 100 готелів, мотелів, кем-
пінгів, а також численні ресторани, бари, кафе і понад 3 тис. одиниць автотранспорту [7, 90].  

Власну матеріально-технічну базу для розвитку туризму мали профспілки. Вона скла-
далася не тільки з готелів, а насамперед з санаторно-курортних оздоровчих і лікувальних за-
кладів, оскільки відповідна справа знаходилася у віданні ВЦРПС. Сюди також відносилися 
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бази відпочинку, які використовувалися для внутрішнього і навіть місцевого туризму. Якщо 
в 1970 р. в Україні було 58 туристських баз, їхніх філій і притулків, то у 1983 р. – 25 готелів, 
75 турбаз, 4 туркомплекси, 11 притулків, 6 кемпінгів, 36 стоянок і наметових притулків. 
Усього 156. 1985 р. система Центральної ради туризму та екскурсій мала у своєму підпоряд-
куванні 965 туристських об’єктів, здатних прийняти одночасно майже 400 тис. відпочиваю-
чих. Крім цього, планувалося протягом 1986–90 рр. будівництво туркомплексів, готелів, баз і 
кемпінгів по лінії ВЦРПС на 40 тис. місць [7, 91–92].  

Проте для інших туристичних операторів Радянського Союзу питання власної матеріально-
технічної бази вирішувалося не так ідеально. Відомчих закладів розміщення і харчування не 
вистачало. Так, хоча БММТ “Супутник” і мав власну матеріальну базу для здійснення турис-
тичної діяльності (наприклад, у 1986–90р р. по лінії “Супутника” планувалося будівництво 
молодіжних центрів, таборів і готелів на 3,3 тис. місць (для порівняння, по лінії ВЦРПС на 
цей же період було заплановано будівництво туркомплексів, готелів, баз і кемпінгів на 40 тис. 
місць [7, 92])), проте вона була доволі обмежена, внаслідок чого ця структура та її обласні 
підрозділи були змушені звертатися до інших установ – часто за підтримки партійних органів: 
обкомів та райкомів КПРС – за допомогою в розміщенні туристів або на умовах квотування 
місць, або на умовах оренди та угод. 

На умовах укладених угод між цими туроператорами, насамперед „Супутника” і рад з 
туризму та екскурсій обласних рад профспілок, що були структурними підрозділами Україн-
ської республіканської ради з туризму та екскурсій – УРРТЕ, з підприємствами харчування 
та транспорту, часто здійснювалося і харчування туристів і транспортне обслуговування. 
Тому, щоб скласти більш повну картину стану сфери гостинності за радянських часів, слід 
враховувати і цю її особливість.  

Що стосується Міністерства освіти і Державного комітету з професійно-технічної 
освіти, то їм підпорядковувалися туристичні станції, екскурсійно-туристські станції та бази, 
а в якості бази тимчасового розміщення використовувалися гуртожитки технікумів, училищ, 
шкіл-інтернатів, а інколи – у період канікул – і шкільні класи та навіть спортзали.  

Бази відпочинку, піонерські табори, пансіонати і дома відпочинку мали і окремі під-
приємства та виробничі об’єднання. Частина місць із цих закладів інколи залучалася для на-
дання послуг з розміщення туристів. Отож зрозуміло, що за рівнем якості, комфорту і мате-
ріально-технічного оздоблення ці заклади суттєво відрізнялися залежно від відомчого 
підпорядкування. 

Відтак, щоб сформувати цілісне уявлення про еволюцію сфери гостинності навіть у 
певний часовий період, необхідно системно розглянути всі її складові, відстеживши транс-
формацію їх організаційних форм, кількісних і якісних показників тощо. 
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 Ірина Володимирівна Поліщук 
здобувач Державної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв  
 

МОЛОДЬ І МОЛОДІЖНІ ГРОМАДСЬКІ ТА ТВОРЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ  
У РОЗБУДОВІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ  

90-х років ХХ століття  
 
Питання збереження та розвитку української національної культури набувають особ-

ливої ваги в умовах реалізації завдань розвитку культури незалежної України. Кожний народ 
нагромаджує певний досвід і відображає його в неповторній системі культурних надбань. 
Культура виступає водночас і мірилом цивілізованості етносу, і формою та змістом внутріш-
нього зв’язку поколінь. Процес творення, накопичення та передавання всього найкращого, 
формування культурних традицій є своєрідною потребою кожної нації [10, 3]. Культура є іс-
тинним багатством окремої людини та людства в цілому. Вона виступає як організований 
досвід, який містить програми реалізації людських здібностей, можливостей тощо. Культурні 
здобутки нації впливають на подальший розвиток суспільства.  

Однією з ознак цивілізованості країни, свідченням залучення суспільства до світової 
спільноти є рівень розвитку духовності молоді. Українське суспільство, як і будь-яке інше, 
зацікавлене у власному відтворенні у наступних поколіннях, що зумовлює актуальність про-
блем, пов’язаних із процесами соціалізації української молоді, тобто процесами, кінцевим 
результатом яких є засвоєння молоддю системи цінностей, норм та культури, притаманних 
певному суспільству.  

У даній статті на підставі осмислення такого поняття, як “молодь”, зроблено спробу 
з’ясувати сенс цієї дефініції у контексті ролі молодіжних організацій у розбудові культурно-
політичного життя суспільства. Зроблена також спроба осмислення позитивних і негативних 
чинників, що впливають на формування свідомості сучасних молодих українців.  

Проблема розбудови українських молодіжних організацій стала одним з пріоритетних 
напрямків діяльності як органів влади, так і громадсько-політичних об’єднань. Це має вагоме 
значення, оскільки молодь – це той могутній потенціал нації, який крок за кроком займає 
своє місце у всіх сферах суспільного життя.  

Низка науковців вивчали дану проблематику, однак їхні праці переважно були при-
свячені аналізу суспільних та політичних процесів перехідної доби українського суспільства. 
Менше уваги вони приділяли питанням молодіжної культури та молодіжним організаціям. 
Серед найбільш вагомих наукових досліджень даного питання особливої уваги заслуговують 
праці В. М. Шейка “Історія української культури”, М. Ф. Юрія “Соціокультурний світ України”, 
Л. Губерського, В. Андрущенка та М. Михальченка “Культура. Ідеологія. Особистість. Ме-
тодологічний світогляд, аналіз”, де йдеться про процес гуманізації діяльності новостворених 
громадських формувань через відродження національної культури шляхом вивчення крає-
знавства, української та світової культури, мистецтвознавства, історії українського народу, ор-
ганізації художньо-мистецьких акцій, всебічної підтримки творчості обдарованої молоді. 

Українська держава й українська молодь – невіддільні. Тому вихід молодої незалежної 
України з кризи, в якому опинилося суспільство, сьогодні неможливий без активної участі 
молоді. Водночас вирішення проблем суспільства неможливо, якщо не вирішуються нагальні 
молодіжні проблеми. У цьому діалектичний зв’язок життя молоді й життя суспільства.  

                                                 
 Поліщук І.В., 2007 

Історія   
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Відомо, що молоді люди, які менше підпадають під вплив традицій та стереотипів ма-
сової свідомості, динамічно реагують на світ, шукають власні підходи у вирішенні проблем 
та намагаються скерувати власне життя, крок за кроком перетворюючись у гармонійно роз-
винені особистості. Одним із факторів, який свідчить про економічний та соціальний прогрес 
суспільства, є рівень освіченості молоді, який вона набуває вдома, в родині й за її межами. 
Культурно-дозвіллєва діяльність серйозно впливає на процеси формування духовності та мо-
ральних цінностей, притаманних молодіжному середовищу, яке водночас знаходиться під 
істотним впливом найближчого оточення. 

Важлива роль у сфері духовного життя суспільства відводиться особі. Надзвичайно 
великою є культуротворча роль особи. Вона може впливати на перебіг історичних подій, 
зумовлювати їх прискорення чи уповільнення. Цей процес відбувається лише за умови всебіч-
ного та гармонійного розвитку молоді [1, 80–81].  

В українському суспільстві поки що не знято всієї гостроти проблем молоді. Витоки 
такого становища варто шукати у соціально-економічних та політичних процесах, які пере-
живає суспільство [3, 22].  

Молодь завжди належить до сучасного їй суспільства. Основним чинником виховання 
молоді має бути безпосередня її участь у політичному, громадському та культурному житті 
держави. Державотворчі процеси, що відбуваються в перехідний період у будь-якій країні, 
характеризуються підвищенням інтересу до проблем виховання підростаючого покоління. 
Нова політична ситуація вимагає критичного осмислення мети, напрямків, методів та форм 
виховання, які враховували б історичні й культурні особливості та ментальність нації [7, 25]. 

Видатний вчений В. Т. Лісовський одним із перших дав визначення поняттю “молодь”. 
1968 р. він писав, що молодь – це покоління людей, що проходять стадію соціалізації, засвою-
ють, а в більш зрілому віці вже засвоїли, освітні, професійні, культурні та інші соціальні функції. 
Залежно від конкретних історичних умов вікові критерії молоді можуть коливатися від 16 до 
30 років [4]. 

Згодом більш конкретне визначення запропонував І. С. Кон. Відповідно до його ви-
значення, молодь – це соціально-демографічна група, яку вирізняють на підставі сукупності 
вікових характеристик, особливостей соціального становища, зумовлених і тим, і іншим, а 
також соціально-психологічних ознак [4, 186]. 

Сьогодні відповідно до Закону України “Про молодь” під поняттям “молодь” розумі-
ється соціально-демографічна група з віковими межами від 14 до 35 років. Ця група виокре-
млюється на підставі сукупності таких характеристик, як соціально-економічне становище та 
соціально-психологічні особливості. Надзвичайно важливим чинником, що також характеризує 
дану групу, є рівень її культурного розвитку.  

Відомо, що молодь, як найбільш чутлива і мобільна група, першою сприймає нові форми 
розвитку сфери дозвілля з усіма позитивними й негативними явищами. Офіційно існуюча 
система соціокультурних інститутів ніколи не задовольняє інтереси й потреби молодіжного 
середовища ні в Україні, ні в інших країнах світу. Це є однією з передумов задля об’єднання 
молоді в різноманітні групи [6, 188].  

Молодь завжди прагне спілкування з ровесниками, намагається втекти від духовної 
самотності, яка інколи складається в окремих родинах, у суспільних інститутах, іноді – це 
спроба піти від суспільства загалом.  

Певна тенденція щодо розвитку молодіжного руху сьогодні спостерігається і в Україні. 
Причому цей рух набуває рис різнобічності за певними видами своєї діяльності. Зокрема, це 
чітка позиція молодіжних організацій переходити до опозиції щодо існуючих структур влади 
під час політичної чи економічної кризи. Сучасний молодіжний рух прагне зайняти чільне 
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місце в політичний системі суспільства, отже, дуже активно консолідується, згуртовується 
відповідно до політичних або інших інтересів [8, 6].  

Розквіт молодіжних організацій збігається з кризою суспільних цінностей політичних 
та економічних систем. Трансформаційні процеси, що характеризують наше суспільство на 
зламі ХХ і ХХІ століть, також зумовили появу великої кількості альтернативних форм куль-
тури у молодіжному середовищі [6, 187]. Передусім йдеться про молодіжні політичні органі-
зації, в яких молоді люди беруть активну участь і вважають свою діяльність формою впливу 
на економічне, політичне та культурне життя України. Саме у цей період історії стає надзви-
чайно важливою роль творчої молоді у житті українського суспільства.  

Сьогодні в Україні налічується понад 300 молодіжних громадських організацій. Майже 
всі вони активно співпрацюють із творчою молоддю. А це понад 25 тисяч молодих митців та 
358 тисяч майбутніх митців, що сьогодні є представниками мистецьких навчальних закладів 
[2]. Активна позиція творчої молоді є свідченням її багатого внутрішнього потенціалу. Значна 
частина багатьох молодіжних рухів належить саме до творчої молоді.  

В Україні переважна більшість молодіжних громадських організацій культурно-
мистецького спрямування зосереджена у західному регіоні, зокрема у Львівській, Тернопіль-
ській та Івано-Франківській областях. Досить активно діють аналогічні організації в таких 
густонаселених областях, як Дніпропетровська, Донецька й Київська, а також в Автономній 
республіці Крим. 

Аналіз спрямованості регіональних молодіжних мистецьких формувань дає змогу 
виокремити напрямки роботи цих об'єднань: розвиток окремих видів мистецтва, підтримка 
талановитих митців, організація фестивалів та конкурсів тощо. 

Всеукраїнською громадською організацією є Спілка творчої молоді України "Liga Artis". 
Ця організація була створена у листопаді 1993 р. з метою пропаганди мистецтва молодих 
українських митців, традицій національного мистецтва. Вона проводить виставочну, концертну, 
кінематографічну, театральну діяльність в Україні та поза її межами.  

Спілка також готує та проводить цікаві мистецькі акції та фестивалі. Так, у листопаді 
1997 р. разом з Київським театром драми і комедії на лівому березі Дніпра була заснована 
галерея молодих театральних художників "Бельетаж". "Liga Artis" об’єднує близько 500 
дійсних членів Української академії мистецтв, Київського інституту театрального мистецтва 
ім. І.Карпенка-Карого, Національної музичної академії ім. Чайковського, Української академії 
легкої промисловості, Національного університету Києво-Могилянська академія [9, 126–136]. 

Львівське обласне об'єднання громадян Мистецький центр "Срібна підкова" зареєст-
ровано управлінням юстиції у березні 1996 р. Мета центру – організація молодіжних фести-
валів акустичної музики та авторської пісні, концертів, виставок та презентацій [9, 126–136].  

Координаційний центр "Молодь" міста Маріуполь Донецької області займається ство-
ренням умов для інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її твор-
чого потенціалу. Об'єднує центр 400 осіб. Подібні організації, що створюють гуртки, секції 
любителів мистецтва, організовують пересувні виставки, проводять концерти, є в кожній об-
ласті. Зокрема: дитячі організації "Товариство любителів мистецтва", "Дорога у XXI століття" 
(Крим), Асоціація творчої молоді Волині, Запорізьке обласне творче об'єднання "Південно-
український центр сучасного мистецтва", дитяча організація "Аталія" (м. Івано-Франківськ), 
Одеська обласна дитячо-молодіжна організація "Родник", Тернопільський обласний клуб творчої 
молоді, Український молодіжний авангард (м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області), 
Молодіжна асоціація "Мир. Краса. Культура" (м. Херсон) та багато інших [9, 126–136]. 

Особливо важливим напрямком діяльності молодіжних громадських організацій у 
сфері розбудови української культури є підтримка молодих митців. Ця робота проводиться 
Фондом підтримки студентської та учнівської молоді "Молоді надії України" (м. Київ), регіо-
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нальним молодіжним фондом "Молода Галичина" (Івано-Франківська область), громадською 
організацією "Веселкове сузір’я" (м. Миколаїв), Доброчинним фондом "Ніка" та Центром 
допомоги дітям "Ковчег" (м. Одеса). Найбільш відомою організацією, що переслідує таку 
мету, є Всеукраїнський мистецький молодіжний центр "Перлини сезону". З часу його ство-
рення (1995 р.) концертні заходи фестивалю проходили на площах Донецька, Одеси, Херсону, 
Дніпропетровська, Рівного, Луцька. Фінал традиційно відбувається у листопаді місяці у Києві і 
завершується великим "Гала-шоу" [9, 126–136].  

Переважно розвитку мистецьких напрямків присвячують свою діяльність такі органі-
зації, як "Асоціація молодих художників" (м. Запоріжжя), зареєстрована у вересні 1993 р., 
основний напрям діяльності організації – залучення молоді до оволодіння образотворчим 
мистецтвом; Турійська літературно-мистецька студія "Гроно", створена у грудні 1995 р. задля 
сприяння молоді в її творчій самореалізації, а також проведення літературних фестивалів та 
конкурсів; Бучацьке районне літературне об'єднання, створене у жовтні 1994 р.  

У Дніпропетровську ще в 1975 р. було засновано обласне об'єднання клубів авторсь-
кої пісні. Пізніше, в 1997 р., воно легалізувалось як громадська організація, що займається 
творчим розвитком молоді, знайомить молодих людей з історією культури та національно 
пісенною спадщиною. 

Особливо популярним напрямком розвитку культури і мистецтва серед молоді стала 
молодіжна танцювальна культура. Про це свідчить діяльність численних хореографічних ко-
лективів по всій Україні, в яких займаються тисячі молодих українців. Скажімо, з червня 
1995 р. діє Асоціація спортивного танцю Криму, яка ставить за ціль й успішно вирішує проблему 
об'єднання фахівців галузі хореографії з метою естетичного і фізичного виховання молоді у 
сфері спортивного і бального танцю. З листопада 1992 р. успішно діє танцювально-спортивний 
центр "SPORT-ДАНС" та клуб спортивного танцю "Славутич-Стар", створений у березні 1997 р.  

У квітні 1997 р. зареєстровано Луганську обласну федерацію вуличних танців, діяльність 
якої спрямована на організацію дозвілля і вільного часу молоді. Федерація проводить щорічні 
фестивалі вуличного танцю, турніри і конкурси молодіжної гри "Денссейтінг" [9, 126–136].  

Отже, як бачимо, протягом 90-х років ХХ ст. в Україні з’явилася низка молодіжних 
організацій, об’єднань, асоціацій, які включилися в процес розбудови української культури. 
Однак варто зазначити, що система ціннісних орієнтацій сучасної молоді насичена розважаль-
ними, споживацькими установками життєвого самовизначення, що породжує певну трансфор-
мацію потреб в умовах нерозвиненого культурного середовища та засилля масової культури.  

Пасивні форми проведення дозвілля, які мають інформаційно-розважальну спрямова-
ність, – прикмета 90-х років. Недостатній доступ молоді до культурних цінностей також не-
гативно позначився на її культурно-мистецьких уподобаннях. Скорочення та недосконалість 
матеріально-технічної бази існуючих культурно-мистецьких закладів призвела до того, що 
вони перестали виконувати свою основну роль у суспільстві – розвиток духовності громадян, 
що передусім позначилося на вихованні молоді.  

Суспільство 90-х років розділилося на масу людей, які не долучилися до виховання 
засобами мистецтва, та малий відсоток культурних й інтелігентних людей. Відповідно, про-
слідкується тенденція до підтримки більшою частиною молодіжного середовища тих ідей, 
переконань, мистецьких течій, які їм зрозумілі, але не варті шанування як високе мистецтво. 
Особливо помітна така тенденція серед молодіжної музичної культури (техно, рейв, реп, "ки-
слота", психоделіка).  

Переважаючими видами мистецтва, які розвиваються молодими людьми у громадсь-
ких організаціях, є часові (музика, театр, хореографія) та площинні (образотворче мистецтво, 
живопис, графіка). Найменш популярними є просторові види (архітектура, скульптура). Отже, у 
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вигіднішому становищі знаходяться ті види мистецтва, які вивчаються у загальноосвітній 
школі [9, 126–136].  

У цілому, розбудова громадських мистецьких об'єднань, що відбувалася протягом 
90-х років ХХ століття, свідчить про активність творчої молоді у розвитку українського мис-
тецтва та культури. Можна засвідчити, що події кінця ХХ століття та початку ХХІ ст. проде-
монстрували небайдужість більшості представників молодої спільноти до процесу розбудови 
української держави в цілому та української культури зокрема.  
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ФІТОКУЛЬТУРА РУСИЧІВ 

 
Серед поширених засобів лікування в народній медицині русичів основними були рос-

линні. Наша фітотерапія має свою специфіку, свою історію, свій, зумовлений географічними 
факторами набір рослин, свої сформовані віками методи лікування і релігійно-філософське 
та культурологічне обгрунтування.  

Загальне визнання отримали такі відомі діячі фітокультури, як Б.Айзенман, С.Басова, 
А.Бондаренко, Г.Денбновецький, Н.Дербенцева, М.Носаль, І.Носаль, В.Кархут, С.Зелепуха, 
О.Озерецковська., О.Попов, Ф.Мамчур, Г.Смик, О.Ганич, П.Димков, А.Тебякіна, Б.Токін, 
А.Філатова та багато інших, у працях яких детально описано ботанічні та лікувальні власти-
вості рослин. Окремо слід відзначити видатних академіків, які згадували або ретельно вивча-
ли питання пов’язані з цією темою. Це І. Мечников, В. Купревич, О. Опарін, В. Сукачев, 
Н. Холодний, І.Чекман.  

Століттями вироблялися певні навички, традиції, пов'язані зі збиранням лікарських 
трав, їх сушінням, зберіганням, способами виготовлення. Народ приділяв увагу часові зби-
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рання рослин, який значною мірою залежав від того, яку частину рослини використовували 
для лікування. Якщо квіти або цілу рослину, то їх заготовляли, як правило, в період цвітіння, 
листя – перед цвітінням. Якщо корені, то багатовіковий досвід підказував, що викопувати їх 
краще наприкінці літа або восени, бо саме тоді в них нагромаджується найбільший запас по-
трібних для лікування речовин. Плоди і насіння збирали після їх достигання, кору і бруньки – 
ранньою весною в період руху соків у деревах. 

У народній уяві зі збиранням лікарських трав пов'язано чимало легенд і повір'їв, низка 
яких має загальнослов'янський, загальноєвропейський характер. Широке загальноєвропейське 
побутування мала давня традиція приурочувати збирання лікарського зілля до свята Івана 
Купала. Так, за зіллям вирушали далеко на полонини, спішили назбирати «до схід сонця», 
поки на ньому ще не встигла висохнути роса. Зібрані на Купала трави навіть називали «Іван-
ками», вважали цілющими, зберігали протягом цілого року, вживаючи у вигляді відварів, 
настоїв – як внутрішнє чи зовнішнє – або використовуючи «для підкурювання» при певних 
захворюваннях («ляк», «уроки» та ін.). Подекуди уточнювали, що збирати лікарські трави 
можна за тиждень до Івана Купала і ще тиждень після нього. У більшості випадків купальське 
зілля необхідно було посвятити в церкві – тільки тоді воно набувало цілющих властивостей. 
Християнську основу мали звичаї пов'язувати збирання лікарських трав з іншими релігійними 
святами. В них знайшла відбиття регіональна специфіка, що, безперечно, мало певний зв'язок з 
місцевими природно-кліматичними умовами. Поряд із загальнопоширеним звичаєм збирання 
лікарських трав на Купала (в цей день зривали звіробій, званий «святоянським зіллям», чор-
нобиль, полин, лопух), їх заготовляли ще напередодні або в день свята Матері Божої Зільної. 
Ще збирали у русальний тиждень, найчастіше в п'ятницю (перед Зеленою неділею), хоча ці-
лющими вважали рослини, зібрані в інші свята (Купала, рідше Спаса) або і в несвяткові дні. 
В останньому разі рекомендували до лікарських рослин додавати трошки «Іванків». Переважно 
на Трійцю заготовляли лікувальне зілля і словаки. 

На значній території Русі збирання лікарського зілля, крім інших свят, пов'язувалося 
із святом Маковія, позначеним особливим поетичним колоритом в деяких місцевостях. На-
передодні жінки і дівчата на городі, в садках, лузі та лісі збирали квіти і трави, в'язали їх у 
пучки, перевивали вінками з жита і пшениці, втикали всередину воскову свічку і несли на 
Маковія після обідньої служби в церкві до криниці, де святили воду, якою окропляли зібрані 
трави («маковейники»). Вірили, що саме свячена вода надає їм цілющої сили. Із зілля, зібра-
ного в цей день, перевагу віддавали городнім культурам (мак, морква, кріп, коноплі) та куль-
тивованим рослинам (м'ята, любисток, рута). Регіональний характер має звичай приурочувати 
збирання лікарського зілля до свята Симона Зилота, який, на думку населення, був покровите-
лем рослин, розпоряджався ними і надавав їм цілющої сили. Звичай цей, зберігаючи локальні 
своєрідності, набув поширення в центральних та східних областях Русі. Більшість лікарських 
рослин, особливо у випадках, коли з лікувальною метою вживали квіти і траву рослин, заго-
товлялись у період найактивнішого цвітіння, а він припадав на літній період. Така місцева 
диференціація, як приурочення заготівлі лікарської сировини до релігійного свята Матері 
Божої Зільної чи до Симона Зилота пов'язана з місцевими традиціями, які обумовлюють спе-
цифіку народної медицини і до певної міри пояснюються кліматичними умовами. Щоправда, 
за деякими літературними джерелами ще в XIX ст., магічне та лікарське зілля на Русі збирали 
протягом чи не цілого року. Траву «нечуйвітер», за даними М.Маркевича, яка в народній 
уяві має здатність охороняти від водяної стихії, шукали взимку з 13 грудня по 1 січня на 
берегах рік та озер. А зілля «прикрит», знане як оберіг від чарів та «уроків» у весільній обря-
довості, збирали з 15 серпня по 1 листопада [1]. 

Пора дня і місце збирання теж, за народними уявленнями, відігравали неабияку роль. 
Відзначали різну ефективність рослин, зібраних в різну пору дня («до схід сонця», «опівдні», 
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«на молодику», «як повний місяць» тощо). Загальнопоширеною була традиція, що подекуди 
збереглася до сьогодні, збирати зілля рано-вранці «до схід сонця», по росі, бо після обіду, 
воно вже не має такої сили. «Копають зілля до схід сонця, поки роса не опаде на зіллі, бо тоді 
вже не поможе од усякої хвороби». Напередодні свята Івана Купала люди вже від півночі 
поспішали в гори, щоб перед сходом сонця назбирати всякого зілля [2, с.95]. В ряді регіонів 
часові межі були дещо ширшими.  

Широко побутувала традиція збирати зілля там, «де не чути голосу півня», «куди не 
доноситься собачий гавкіт». Не знаючи про біоритми природи, на основі багатовікового до-
свіду виробляв правила — коли і де збирати ті чи інші трави. І виникають спільні слов'янам 
традиції збирати лікарське зілля у відлюдних місцях, далеких лісах. Існував ще цілий ряд за-
стережень, своєрідних правил. Широко побутувало, наприклад, повір'я, що не кожен може 
збирати лікарські трави, а тільки той, хто вміє їх розрізняти, знає, яке зілля треба давати не-
одруженим, а яке жонатим, яке чоловікам, а яке жінкам. Поширеними були вірування про 
необхідність зберігати чистоту тіла тому, хто мав намір збирати лікарське зілля (напередодні 
він звичайно мився та одягав чисту білизну), йти, нічого не ївши, «платити» землі за зірвані 
цілющі трави. У таких віруваннях дійшли до нас добре збережені елементи язичництва [2, 32]. 

В окремих місцевостях вважали, що збирати лікарські трави можуть лише старі жінки 
і дівчатка, тобто «чисті» (ті, у яких вже немає або ще немає місячних), а молоді жінки («ті, 
які перуться», «які цвітуть») — ні. Однієї трави не можна було рвати голою рукою, а тільки 
«через чисті плати і рушники», щоб «не сполохати цілющого духу», іншу повинен був рвати 
сам хворий. Іноді процес зривання супроводжувався певними магічними діями. Так, щоб 
морква, яку вживали для лікування жовтяниці, мала цілющі властивості, йти на грядку за 
нею треба було читаючи молитву, і обов'язково освятити її на Спаса. За повір'ям, поширеним 
у всіх східних слов'ян, дія того чи іншого рослинного засобу значною мірою залежала від 
способу його добування [2, 83]. 

Багатством і різноманітністю відзначалися рослинні лікарські форми (водяні відвари 
та настої), порошки, мазі, компреси, відвари на вині, молоці, сироватці), а нескладна техно-
логія виготовлення — певною оригінальністю. Найпоширенішими були водяні відвари та 
настої з висушених або свіжих рослин, що мали кілька способів приготування. Поширеними 
були такі лікарські форми, як порошки з коренів трави або квітів висушеної рослини, їх 
використовували як присипки при ранах та наривах, вживали внутрішньо при шлунково-
кишкових та легеневих недугах, запиваючи водою, квасом, посипаючи на чорний хліб, до-
даючи до страви в процесі варіння. Свіжі рослини — листя, квіти, плоди, сік — теж часто 
застосовувались у вигляді компресів при шкірних недугах. Нерідко відвари готувалися на 
молоці або сироватці. 

Знала народна медицина і відвари та настої на вині. За даними М.А.Носаля, при тубер-
кульозі легень пили відвар чорнобилю на білому вині, до якого в процесі варіння додавали 
мед. А при болю в грудях у цій же місцевості рекомендували горілчаний відвар конвалії, 
рваної з коренем у святу середу [8]. 

У народній медицині українців завжди віддавалася перевага суміші кількох трав. Ві-
ками нагромаджений досвід переконував, що дія однієї рослини менш ефективна, ніж поєд-
нання кількох. Цей же досвід підказував, що при основній хворобі завжди бувають супутні 
захворювання і тому треба лікувати не один хворий орган, а весь організм. Багатокомпонентні 
рецепти часто знаходимо на сторінках давніх травників та порадників. Для підкурювання 
теж частіше використовували суміш різних трав. Кількість рослин у багатокомпонентних ре-
цептах часто набуває магічного значення, їх переважно «З» або «9», іноді «7». Наші предки 
вірили в їх світоглядне значення, зокрема Свята Трійця, 7 таїнств, 7 Вселенських соборів, а 
тому: «Слабому важно трійне зілє», «Лучше брати 7 зільов». Готуючи настій зелених плодів 
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горіха — давній перевірений в'яжучий засіб, рекомендували брати по три плоди з дев'яти го-
ріхових дерев. Важливим є застосування з лікувальною метою овочів, зернових і технічних 
культур декоративних рослин. У народній медицині, крім дикорослих лікарських трав, ши-
роко використовувалися харчові рослини. Деякі з уживаних у народній медицині городніх та 
технічних культур вважались універсальними засобами від найрізноманітніших захворю-
вань, інші застосовувалися для лікування окремих недуг.  

Рослиною надзвичайно широкої лікувальної дії був часник. Його цілющі властивості 
були відомі ще давнім єгиптянам та грекам. Відомий «Кодекс Еберса» — лікарський порад-
ник, складений 500 років тому в Єгипті, подає 22 випадки вживання з лікувальною метою 
часнику. В Київській Русі часник використовували як охоронний засіб від «морового повітря». 
Компресами з потовчених свіжих головок часнику лікували гнійні рани, лишаї. Вітологи для 
таких цілей застосовували мазь з узятих порівну часнику, цибулі городньої, перцю, солі і меду. 
Часник був популярним лікуванням при підвищеному тиску крові. З цією метою рекоменду-
вали вживати один-два зубці часнику щоденно або готувати спиртовий настій і приймати по 
чайній ложці перед їдою. У багатьох місцевостях в Русі часник вживався як протидія укусові 
гадюки, скаженого собаки, укусам бджіл. Відвар часнику рекомендували п'яницям після 
перепою. Проте найпоширеніша лікувальна функція часнику — протизапальна. Він був не-
замінним засобом при захворюваннях простудного характеру, а народні рецепти відзначалися 
своєю оригінальністю й різноманітністю. Вітологи, наприклад, його вживали вареним на меду 
або на молоці. При сильному кашлі рекомендували часник з калиною. При простуді вживали 
часник і зовнішньо. При сильному кашлі, наприклад, рекомендували натирати часником ступні 
ніг або протягом години стояти на розтертому і розведеному у гарячій воді часнику. При не-
житі вдихали пару з суміші потовчених головок цибулі та часнику [14]. Широко вживався 
він як лікувальний засіб при інфекційних захворюваннях — тифі, холері, чумі. Ним натирали 
тіло, вішали на шию тощо. Сильні протимікробні властивості часнику спричинили, що в на-
роді здавна приписували йому магічні функції. Вірили, що він охороняє від злих очей.  

Таке ж різностороннє застосування мала цибуля. Способи приготування ліків з цибулі 
мали певну своєрідну специфіку, залежно від місцевості. Її споживали або сирою, або пече-
ною. Скрізь цибуля, свіжа подрібнена, або печена вважалася універсальним засобом при лі-
куванні виразок, фурункулів, ран, бородавок. Іноді вона вживалася з іншими компонентами. 
Так, гоїли чиряки, прикладаючи розтерту з медом цибулю, соком свіжої цибулі Її рекоменду-
вали їсти сирою з хлібом при жовтяниці.  

Популярними в народній медицині були й інші городні культури. Досить різноманіт-
ною була сфера застосування капусти, рослини, добре знаної в арсеналі народної медицини 
багатьох народів. Свіже її листя клали на чоло та скроні як засіб, що знижує температуру, 
прикладали до гнійних ран, виразок при варикозному розширенні вен, а варене у молоці — 
до набряків. Соком квашеної капусти гоїли вражені коростою місця, пили при шлункових 
захворюваннях, розбавленим з водою лікували опіки. Свіжий сік рекомендували при ожи-
рінні, авітамінозах, діабеті, пониженій кислотності шлунка. З подібною метою вживався бу-
ряк — листя, коренеплід, сік, квас.  

Велику роль відводила народна медицина моркві. Як і в інших слов'ян, вона, за свід-
ченням К. Мошинського, перевірений засіб від жовтяниці. При захворюваннях нирок радили 
щодня обов'язково з'їдати кілька морквин. Морквяний сік рекомендували при туберкульозі 
легенів, ослабленні зору, нозіборам, старим і дітям — як глистогінне, вживали як зовнішнє 
для виведення бородавок. Терту моркву клали до ран, наривів, злоякісних виразок, гоїли 
тріщини на п'ятах.  

Петрушка скрізь на Русі вважалася сечогінним засобом і застосовувалась у виді відварів 
при захворюваннях нирок та сечового міхура. Її, наприклад, рекомендували давати породіллям. 
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Відомий знавець лікарських трав Г. Смик зараховує петрушку до розряду рятівних рослин 
від радіації, здатних зміцнювати імунну систему організму та виводити радіонукліди [14]. 

Бобові, зокрема квасоля, застосовувалися при захворюваннях нирок. Тут, очевидно, 
певною мірою діяв принцип імітативної магії «подібне лікує подібне», а зерно квасолі за фор-
мою нагадує нирку. Відвар лушпиння квасолі вживали як сечогінний засіб при водянці, пили 
при ревматизмі, в суміші з листям чорниці при діабеті. Таким відваром лікували рани від по-
різу. Компреси зі свіжого листя прикладали до голови, коли боліла. Мазь із перепаленого на 
попіл насіння квасолі і вершкового масла вважалась ефективним засобом при золотушних 
висипках. Хворих на туберкульоз дітей купали у відварі горохової соломи. Огірковий напый 
пили при шлункових захворюваннях, лишаях, вживали для натирань при епідемічних захво-
рюваннях.  

Квашеними огірками обкладали обморожені місця. Всюди на території Русі, як і в інших 
слов'янських народів, у практиці народного самолікування використовувалися пряні рослини — 
кріп, кмин. Лікувальна дія їх аналогічна і скрізь тотожна. Обидві рослини застосовувалися 
при шлунково-кишкових захворюваннях як збуджуючий діяльність шлунка та вітрогінний 
засіб, особливо в практиці дитячого лікування, у вигляді відвару (одна столова ложка насіння 
на одну склянку окропу). Інколи кріп і кмин вживались у суміші. Зерна обох рослин варили 
на молоці, пили тричі на день при колючих та ріжучих болях шлунка, а також голови. Таким 
самим відваром промивали очі, коли боліли. Також в аналогічних випадках рекомендували 
відвар зерен кмину на молоці.  

При низці захворювань (найчастіше у вигляді натирань, компресів) широко застосо-
вувалися хрін, редька, гірчиця тощо. Особливо широку лікувальну дію з багатством оригіна-
льних лікарських рецептів мав хрін. Повсюдно він уживався при болях ревматичного харак-
теру, був незамінним засобом при простудних хворобах, болях голови простудного 
характеру. В останньому випадку його нюхали, тертим клали на потилицю (дія, аналогічна 
гірчичникам), рекомендували їсти при кашлі.  

У давнину зафіксовано оригінальний рецепт виготовлення так званих «редькових кра-
пель» від серця. З цією метою верхівку чорної редьки зрізали, видовбували середину, наси-
пали туди цукру, заліплювали тістом і ставили у теплу піч. Одержаний сік зливали і пили при 
болях у ділянці серця. Такий сік є також ефективним засобом від кашлю[6]. Велике місце займали 
зернові та технічні культури, що випливає з основного заняття населення — землеробства. 
При радикулітах, ревматичних болях для нозіборів на уражені місця клали мішечки, напов-
нені вареним або спареним у гарячій воді вівсом. При болях горла на ділянку шиї клали ком-
прес з густої замішки вівсяного борошна. У цій місцевості при простудних захворюваннях 
вдавалися до таких дій: хворого, щоб пропотів, клали, добре укривши, на печі, на шар зерен 
вівса. Деякі замість зерен брали вівсяну солому, яку, розстеливши на печі, поливали гарячим 
буряковим квасом. Поширеними були і купелі у відварі вівса. Подекуди до нього додавали 
інші компоненти. Так, на ванну брали горщик житніх висівок та горщик вівса. Такі купелі 
рекомендували при простуді, а також хворим, ослабленим після важкої недуги, малокров-
ним, тим, хто постійно скаржився на холод у ногах тощо. При болю, зубів робили своєрідні 
інгаляції — хворий дихав парою гарячого відвару вівса. У відварі вівса рекомендували мити 
голову, щоб росло волосся. У деяких випадках поєднували вживання препаратів з вівса як 
внутрішнє і зовнішнє.  

Так, за свідченням С. Верхратського, дуже поширений спосіб лікування скарлатини 
вівсом. Хворого поїли юшкою з вівса і вигрівали на печі, яку вистеляли соломою і поливали 
відваром вівса. Відвар вівса додавали до першої купелі немовляти, «щоб було багатим і плід-
ним, як овес». Інші зернові — жито, пшениця, ячмінь, просо, гречка — в основному застосо-
вувались як фітотерапевтичні засоби у вигляді компресів, водяних та парових ванн [9]. Зігрі-
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вальні компреси з гарячих пшеничних висівок були популярними ліками при болях зубів, 
вух, шлунка. У відварі житніх висівок рекомендували промивати місця ударів, подряпини, 
ослаблених важкою недугою купати у відварі житньої соломи. Зафіксовано цікавий рецепт, 
застосовуваний при укусі гадюки. Суміш жита, пшениці і просяної соломи варили, проці-
джували, солили і промивали місце укусу. Як зігрівальні вживалися компреси з ячмінної або 
гречаної каші, особливо в практиці дитячого лікування — при захворюваннях горла, свинці, 
а також при набряках в результаті вивихів тощо. Повсюдно на Русі гречане борошно використо-
вувалось як присипки немовлятам, попіл спаленої рослини пили від печії, відваром радили 
напувати хворих тифом. Свіже гречане листя прикладали до гнійних ран і наривів. Настій 
гречаного цвіту вживали при сухому кашлі. При нежиті підкурювалися гречаним борошном 
або пшоном. Розтерте пшоно в суміші з яєчним білком вважалося ефективним засобом при 
опіках. Порошком з перепаленого жита присипали сухий лишай, а житнє борошно разом з 
бузиновою корою застосовували при набряках. Пшениця, зокрема пшеничне борошно з ме-
дом, застосовувалося повсюдно у вигляді компресів при чиряках та наривах. Прикладали до 
болячок теплу перетоплену суміш борошна, льону, білків, меду, воску.  

Окремі лікувальні властивості приписували хлібові. Свіжі рани заліплювали хлібною 
м'якушкою, в разі опухання залоз при золотусі застосовували викачування нею, що було 
своєрідним масажем, який разом з теплом викликав певну доброчинну дію. Гарячий житній 
хліб клали до лишаїв, бородавок, в дупло болючого зуба. Про цю його функцію згадують ще 
лікарські порадники ХІІІ – XVIII ст.  

З технічних культур лікувальним засобом, вживаним при багатьох хворобах, був льон. 
Ця давня землеробська культура знаходила широке застосування в Київській Русі. Як свідчать 
давні пам'ятки медичної літератури, лляну олію використовували для мазей і втирань при 
шкірних захворюваннях, разом з попелом вживали. При опіках, рекомендували внутрішньо 
як проносне. Нагріте лляне сім'я застосовували як припарки, лляне полотно — як перев'язу-
вальний матеріал, листя льону прикладали до наривів. У лікарських порадниках до XVIII ст. 
маємо відомості і про вживання насіння льону як засобу від кашлю. Вивихи («звихи») та 
удари лікували, прикладаючи компреси з клоччя льону, спареного окропом або намоченого в 
солоній воді. Вживали його і в лікувальній магії [12]. Згідно з сучасними даними, насіння 
льону має здатність виводити радіонукліди. Подібну лікувальну дію приписували насінню 
коноплі. Його використовували у вигляді компресів, пережареним і стертим на порошок 
присипали попечені місця. Відвари приймали при шлункових хворобах. 

Маємо дані про широке використання в фітотерапії хмелю, рослини, добре знаної усім 
слов'янським народом. Лікувальна функція його скрізь однакова. Водяний настій шишок 
хмелю вживався для заспокоєння нервової системи, при безсонні. В останньому випадку радили 
спати на подушечці, наповненій шишками хмелю. Його рекомендували поєднувати з коренем 
валеріани. У ряді місцевостей настій шишок хмелю застосовували при запаленні нирок та 
сечового міхура, жовтяниці. Наприклад, жовтяницю лікували, вживаючи настій, для приго-
тування якого дві столові ложки сухих потертих шишок хмелю заливали двома склянками 
суміші гарячого кип'яченого окропу та молока, взятих порівну, ніч настоювали і випивали 
протягом дня. Весною або влітку замість шишок брали дві столові ложки соку молодих паго-
нів або гілок хмелю. Хміль відомий і як засіб, що сприяє зміцненню волосся. У відварі його 
шишок, іноді в суміші з іншими компонентами, рекомендували мити голову при випаданні 
волосся. 

Знаходили застосування в фітотерапії й декоративні рослини, вирощувані у квітниках 
біля хати. Матеріали свідчать про широку лікувальну дію в народній медицині нагідок, шавлії, 
барвінку, рути, лілії білої, любистку, меліси, мальви, півонії тощо. Так, лікувальні властивості 
такої поширеної рослини, як нагідки, були добре відомі ще в Давній Греції. Греки вживали її 
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при захворюваннях печінки, жовтяниці, спазмах шлунка, гіпертонії, серцевих неврозах. На-
гідки належать до рослин, що заслуговують на увагу при ракових захворюваннях. З невели-
кими відмінностями її застосовували при хворобах шлунково-кишкового тракту, захворю-
ваннях печінки, жовтяниці, болях голови. Нагідки вважали добрим засобом від безсоння. З 
цією метою квіти рослини добавляли дітям у купелі, клали під голову, давали пити з моло-
ком, вживали для підкурювання. Як радикальний засіб від веснянок пропонували мазь зі 
смажених на сметані нагідок. Напар квіток давали замість чаю золотушним дітям, купали 
новонароджених, «аби були ладні», мили голову, коли боліла. Настій нагідок був і є популяр-
ним лікувальним засобом від гіпертонії. Зафіксовано вживання нагідок у виді примочок при 
очних захворюваннях. 

Здавна відома шавлія. Скрізь на Русі рослина застосовувалася для полоскань при за-
хворюваннях горла, ясен, зубних болях. Іноді її поєднували з іншими компонентами. Так, 
застуджене горло полоскали відваром такої суміші трав, взятих у рівній кількості: листя шавлії, 
аїру, кропиви та дубової кори. Також її вживали в суміші з травою полину. Одержаний відвар 
рекомендували при хворобах горла, ясен, шлунка та пропасниці. У такому ж відварі проми-
вали гнійні рани [8]. При бронхітах ефективним засобом вважався настій шавлії на молоці у 
співвідношенні: столова ложка шавлії на склянку молока. Суміш кип'ятили на слабому вогні, 
охолоджували, проціджували. Потім знову доводили до кипіння і пили гарячою перед сном. 
У відварі шавлії купали дітей із захворюванням лімфатичних залоз, рекомендували його для 
внутрішнього вживання при болях голови. Шавлію вважали засобом, що сприяє довголіттю.  

Цікаві дані занотовано про широку й різнобічну лікувальну дію барвінку. Відвар його 
давали пити хворим на жовтяницю, попелом спаленої рослини гоїло більмо. У відварі барвінку 
мили голову при головних болях, також в аналогічних випадках рекомендували горілчаний 
настій барвінку, відвар вживали у виді полоскань при запальних процесах ротової порожнини, 
ясен, давали хворим на епілепсію. У відварі весняного листя барвінку парили ноги, якщо вони 
боліли. 

З незапам'ятних часів відома меліса. Медичні пам'ятки ще до XV ст. характеризують її 
як засіб, що загострює розум, допомагає при закупорках судин мозку, зміцнює та веселить 
серце, зігріває шлунок і зміцнює печінку. Якщо з'їсти трошки (біля трьох грамів) свіжого листя, 
вважали давні зцілителі, то це буде корисно для шлунка і для серця, зігріє тіло, розвеселить 
душу й усуне шкідливу дію отрути. Якщо ж з'їсти забагато, викличе головні болі. За давнім 
повір'ям, хто постійно носить при собі висушену рослину (корінь, листя й насіння), того ша-
нуватимуть люди і радість буде супроводжувати його. До кого така людина не звернеться, 
кожен радо допоможе їй. Це мало значення до розробки теорії трикутників (європейського і 
світового). А народні фітолікарі радили настій меліси (столова ложка на склянку окропу) при 
болях в ділянці серця, гіпертонії, болях шлунка. Пили по склянці двічі на день [2]. Аналогічну 
дію мав і горілчаний настій меліси. Г. Смик вважає, що напій із свіжих листочків меліси — 
прекрасний засіб при недокрів'ї нарівні з кропивою та листям кульбаби [6]. 

Як ранозагоювальне застосовувалося листя квітів настурції, кануферу, бузку. Всі ці 
рослини в різних регіонах мали дещо ширшу лікувальну дію. Відваром кореня півонії ліку-
вали недуги, пелюстки квітів прикладали до хворих очей, а серцевину цвіту без пелюсток 
застосовували при нервових конвульсіях, причому форми застосування були найрізноманітніші. 
Відвар пили, мили в ньому голову, а висушену серцевину квітки вживали для підкурювань. 
Настоями пелюсток рожі або мальви полоскали простуджене горло.  

Різноманітними лікувальними властивостями наділявся добре знаний в усіх слов'ян 
любисток, рослина, оспівана в піснях та легендах. Назва його зумовлена приписуваною їй 
властивістю привертати кохання. Дівчата носили квіти любистку за поясом, відвар його да-
вали пити тому, чиєї любові бажали. Хлопці й дівчата дарували одне одному любисток, щоб 
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міцними були почуття, які зв'язують їх. Свіжі розім'яті листки його прикладали до скронь, 
коли боліла голова. В аналогічних випадках жували сушений корінь рослини. Відвар листя 
чи насіння любистку застосовували як глистогінне, додавали до купелі немовлятам, відвар 
кореня вживали при захворюваннях нирок, серця, шлунково-кишкового тракту. Гострий запах 
любистку породив ще одну властивість цієї рослини — ним натирали тіло, щоб уберегтися 
від гадюки. 

Чимало відомостей знаходимо про лікувальні властивості рути. Її вживали при захворю-
ваннях серця, підвищеному кров'яному тиску, утрудненому диханні. Русичі рекомендували її 
як добрий заспокійливий засіб [ 11]. 

Рута ввійшла до арсеналу знахарських, чудодійних трав, які народна уява наділяла 
чародійними властивостями. Згадки про це маємо в пісенній творчості: Відвар тої давали на 
«данє», тобто тому, на кого хотіли наслати якусь хворобу. 

Вищенаведений матеріал дає підстави зробити висновок про значне місце та широкий 
арсенал ліків рослинного характеру в фітотерапії русичів. Фітолікування використовувало 
дикорослі трави, овочі, зернові та технічні культури, декоративні рослини, кущі, дерева, лісові 
ягоди. Фітомистецтво русичів мало безпосереднє відношення до їх світогляду, до уявлень 
про добро і красу. Етика і естетика русичів відбивалися в їх фітомистецтві. Фітокультура русичів 
ХI–ХIII століть поєднувала елементи старих архаїчних звичаїв з більш сучасними загально-
європейськими християнськими світоглядними традиціями і стереотипами. В фітокультурі 
русичів знайшли відображення не лише лікувальні досягнення, а й уявлення про прекрасне і 
високоморальне, були відображені їх релігійні уявлення. Вивчення фітомистецтва русичів 
дає можливість краще зрозуміти їх картину світу, а досягнення стародавньої фітотерапії за-
слуговують на ретельне вивчення і глибоке наукове дослідження як з історичної і медичної, 
так із філософської, культурологічної і мистецтвознавчої точок зору.  
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 Ольга Григорівна Муслієнко 
викладач Горлівського державного 

педагогічного інституту іноземних мов 
 

МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ДОНЕЧЧИНИ: 
20–30-ті роки ХХ ст. 

 
20–30-ті роки ХХ ст. ввійшли в історію національної культури як період запеклої бо-

ротьби в політиці, період впровадження економічної реформи, а з іншого боку – це був час 
яскравого розвитку літератури, музики, театру та інших мистецтв. 

Цей період став предметом вивчення багатьох науковців. Проте автори розглядають або 
соціально-економічний, або суто історичний розвиток Донеччини, як в працях О. Кокорської, 
М. Трояна, А. Михненка, М. Мальцева, Ю. Клочкова; або загальнокультурні процеси цього 
періоду на Донеччині, як у працях І. Мартинчук, С. Гнітько. На особливу увагу заслуговує 
дослідження історика М. Шипович, яка висвітлює проблеми літературно-мистецької інтелі-
генції України 20-х років, проте в її поле зору зовсім не ввійшли музичне та театральне життя 
Донеччини. Саме у дослідженні цих проблем і полягає актуальність нашої наукової розвідки.  

Також джерельною базою дослідження стала низка цікавих праць про становлення 
і розвиток мистецтва на Донеччині. Скажімо, у дослідженнях О. Кулика, Н. Демидчук, 
Ю. Станішевського та спогадах Н. Тищенко зроблено спроби аналізу історії виникнення та 
творчості музично-драматичного театру імені Артема. Дослідження історії заснування Донець-
кого академічного театру опери та балету ім. А.Б. Солов’яненка здійснювали у своїх працях 
І. Біленька, Т. Тукова та С. Левик. 

Розвиток музичної культури даного періоду розглядали вчені-музикознавці Л. Архі-
мович, М. Гордійчук, М. Загайкевич, В. Довженко, О. Шреєр-Ткаченко, Т.Шеффер, Т. Кари-
шева та інші, проте вони майже не висвітлюють музичне мистецтво Донеччини. 

У Радянській Україні 20–30-х років засновано чимало драматичних шкіл і нових теат-
рів – як драматичних, так і оперних, але дати чітку відповідь, чи дійсно майстри українського 
театрального мистецтва цього періоду вже пережили добу провінційної побутової обмеженості й 
вийшли на широкий шлях театральної творчості, все ж таки важко. Вся театральна праця мала 
характер постійного експерименту з постійними змінами завдань [2, 23]. Отже, уявляється 
важливим дослідити музичне і театральне мистецтво Донеччини 20–30-х років ХХ ст. 

Гастролі Київського театру ім. І. Франка 1923 р. відіграли важливу роль у створенні 
театру на Донеччині.  

Робітники звернулися до дирекції театру з проханням створити в шахтарському театрі 
його філію. І 10 жовтня 1925 р. група акторів-франківців виставою «97» Н. Куліша відкрила 
театральний сезон в м. Артемівську. У Донецькій філії театру ім. Франко були показані спек-
таклі «Комуна в степах» Н. Куліша, «Ревізор» М. Гоголя, «Палії» А. Луначарського. На жаль, 
філія проіснувала недовго і не стала, як помилково вважалося дотепер [15, 115], основою 
Донецької державної української драми, хоча франківці і згодом чимало робили для станов-
лення українського театру на Донбасі. Про цей цікавий факт свідчать матеріали архіву Доне-
цького краєзнавчого музею.  

Ще на початку 1928 р. питання створення професійного українського театру в краї не 
було вирішеним. Свою історію донецькі театри ведуть з 1928 року. Першим у м.Сталіно (ни-
ні Донецьк) виник театр – Дондерждрама. Наступного року в колишньому Артемівському 
окрузі було засновано другий професійний колектив – Артемівський пересувний український 
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драматичний театр ім. Артема. Театри вирізнялися дуже активною гастрольною діяльністю. 
За вісім місяців роботи ними було обслуговано більше 60 тис. глядачів [15, 115]. 

Новий сезон був відкритий виставою «Кадри» І. Микитенка, поставленою Г. Юрою. 
Внаслідок реорганізації, що відбулася в колективі, театр став називатися Вседонбасівським 
державним українським театром. Очолив його режисер І. Крига, а потім Л. Клещеєв. У роки 
керівництва Л. Клещеєва театр в Україні був відомий як «Дондерждрама» (Донгосдрама), 
скорочено була поширена назва ДГД. З інших джерел офіційного документального підтвер-
дження назви театру Дондерждрама не існує [5, 8]. 

У 1929–1933 рр. тут були здійснені такі постановки, як «Лісова пісня» Лесі Українки, 
«Перша кінна» Ус. Вишневського, «Постріл» А. Безименського, «Дівчата нашої країни» 
І. Микитенка, «Мій друг» Н. Погодіна — добре прийняті глядачем і високо оцінені критикою 
[5, 8]. 

До 1933 р. театральне життя Донбасу в цілому являло собою надзвичайно складну і 
строкату картину. Тут працювало 14 колективів [5, 9]. Але, на жаль, рівень їх творчості був 
невисоким, хоча в кожному з них були талановиті особистості. Для збереження кращих ак-
торських сил на Донбасі Відділом мистецтв Наркомпроса УРСР було прийняте рішення про 
злиття деяких колективів. 

На початку 1933 р. в пресі дедалі активніше дебатувалися питання про необхідність 
створення стаціонарного українського драматичного театру в шахтарському краї, адже пере-
сувний Артемівський український драматичний театр не міг повністю задовольнити культу-
рних потреб населення. 

Для покращення і активізації театральної роботи, цілеспрямованого культурного 
обслуговування і естетичного виховання трудівників шахтарського краю за пропозицією На-
родного комісаріату освіти УРСР для виконання цієї почесної місії і був направлений на 
Донбас Червонозаводський театр з м. Харкова, який на цей час став зрілим творчим колективом, 
що мав великий досвід у роботі з робітничим глядачем. В ідейно-естетичній програмі свого 
колективу В. Василько ще у грудні 1932 року на сторінках «Літературної газети» зазначав: 
«Однією з основних творчих проблем є боротьба за якість. Ми ставимо вищі вимоги до якості 
драматургічного матеріалу. Ми підносимо якість сценічної інтерпретації п'єси і подачі зі 
сцени. Підносимо на вищий щабель нашу виробничу систему. Нарешті, підносимо якість ор-
ганізації і обслуги глядача не лише в театрі, а й безпосередньо на виробництві. Ми будемо 
надалі змагатися за свій мистецький авторитет». Цим пояснюється і невелика кількість нових 
вистав театрального сезону 1932/33 рр., бо колективу довелося повернутись до постановок 
минулих років, адже новий сезон повинен був показати розмаїття і багатожанровість худож-
ньої палітри новому глядачеві. У процесі підготовки до переїзду в м. Сталіно, де театру було 
виділено приміщення, виявилося, що колектив потребує істотної заміни акторського складу, 
оскільки частина акторів не могла виїхати на постійну роботу в Донбас, а отже, самі собою 
виникли питання акторських вводів, збереження вистав на необхідному художньому рівні [7, 18]. 

1935 р. на базі цих двох драматичних театрів (Артемівського українського драматич-
ного театру та Червонозаводського театру з м. Харкова) було створено Український музично-
драматичний театр ім. Артема, який перевели у м. Артемівськ 1936 р. За короткий строк театр 
розвинув активну творчу роботу. Від дня заснування у театрі працювало чимало досвідчених 
акторів. Художнє керівництво здійснював режисер Д. Шклярський. Провідними акторами 
театру були О. Плоскін та П. Рябцев, акторський шлях яких налічує до двох сотен ролей [14]. 

З 1936 р. художне керівництво театром здійснювали заслужений артист В. Василько, 
режисери Д. Лазуренко, М. Ковтуненко, директор театра М. Михайлов [6]. Трупу прикрашали 
провідні актори: Л. Гаккебуш, В. Добровольський, Г. Чайка, Р. Чалишенко, Ю. Розумовська, 
К. Евтимович, режисери В. Довбищенко і Д. Лазуренко, а також учні В. Василька із Харківсь-
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кого музично-драматичного інституту В. Гаккебуш, М. Смирнова, М. Ковтуненко, Т. Вечора, 
П. Степовий, К. Головченко, Г. Бєляєв. 

В. Василько, призначений художнім керівником і директором театру, проводив вели-
ку організаційно-підготовчу роботу. Разом з провідними акторами, режисерами постійно 
здійснювались поїздки в навколишні міста і промислові центри, де на підприємствах і шах-
тах митці знайомили своїх майбутніх глядачів з історією театру, його сучасним репертуаром, 
показували уривки з кращих вистав. Усе це сприяло значному підвищенню інтересу до творчої 
роботи самобутнього колективу, допомагало вже на цьому етапі створити той громадський 
актив, який так необхідний кожному театру. Іноді наслідком таких зустрічей ставало створення 
додаткових будівельних чи ремонтних бригад для проведення відповідних робіт і забезпе-
чення своєчасного відкриття театрального сезону [7, 18]. 

У репертуарі театру були такі вистави, як «Оптимістина трагедія» В. Вишневського, 
«На дні» М. Горького, «Приборкання норовливої» В. Шекспира, «Не было ни гроша, да вдруг 
алтын» М. Островського, «Майска ніч» за М. Гоголем. Багато відгуків отримала п’єса моло-
дого драматурга В. Гусєва «Слава». 

Вистави проходили не лише на Донеччині, а й у Кременчузі, Полтаві, Миколаєві, 
Херсоні [14]. 

Усвідомлюючи відповідальність перших творчих кроків у столиці шахтарського краю, 
В. Василько разом із режисером і провідними акторами уважно переглянули діючий репер-
туар, вирішивши значно розширити його за рахунок творів української й російської класики, 
нових п’єс української радянської драматургії. І поряд з виставами харківського періоду ре-
пертуар першого сезону на Донбасі поповнився новими творами, перелік яких хоча й виказує 
певну строкатість, але зумовлений прагненням охопити найширше коло глядачів: «Наталка 
Полтавка» І. Котляревського, «Ревізор» М. Гоголя, «Єгор Буличов та інші» М. Горького, 
«Чужа дитина» В. Шкваркіна, «Бастилія божої матері» І. Микитенка, «Загибель ескадри» 
О. Корнійчука [7, 18]. 

Цікаву інформацію ми отримуємо зі спогадів Н. Тищенко, яка пише про те, що до теа-
тру приїхали актори з інших драматичних театрів, художнім керівником був присланий 
Шнейдерман Юхим Львович, режисером – Василько Валерій Михайлович (справжне прі-
звище Миляев Василь Степанович), диригентом – З.Т. Остапенко.  

Трупа налічувала 40 осіб акторського складу, крім музикантів та інших працівників 
цехів. Театр працював у приміщенні палацу культури ім. В.І. Леніна. До складу трупи входили 
такі видатні актори, як народна артистка СРСР та УРСР П. Нятко, народний артист УРСР 
С. Онипко, а також А. Зірка, Т. Вечора, Г. Бобров, І. Коржа та ін. Театр вів активну гастрольну 
діяльність. Гастролі проходили у таких містах, як Маріуполь, Краматорськ, Славянськ та ін. 
[1, 11]. 

Після тривалих гастролей по південних областях України Вседонбасівський українсь-
кий драматичний театр ім. Артема одержує постійну прописку в м. Артемівську. І до початку 
Великої Вітчизняної війни в Донецькій області працюють два великих українські театри – 
Дондерждрама у м. Сталино та театр ім. Артема [5, 9]. 

Майже за вісім років роботи у столиці шахтарського краю колишній Червонозаводсь-
кий театр став провідним колективом Донбасу, одним із кращих театрів республіки. Найак-
тивніший зв′язок з життям, загальна висока культура, оригінальність репертуару були пере-
конливим свідченням творчої діяльності самобутнього колективу, здобули йому широке 
визнання громадськості і критики не лише в республіці, а й за її межами. За роки роботи на 
Донбасі завершилося формування творчого обличчя колективу, для якого характерними були 
тяжіння до романтичної тональності, виразне акцентування суспільної та естетичної функцій 
театру [7, 42]. 
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Усвідомлюючи важливість виховної та естетичної місії театру в шахтарському краї, 
колектив невдовзі після початку роботи, незважаючи на схвальні відгуки місцевої преси і 
глядачів, відчув необхідність удосконалення форм організаційної та культурно-освітньої 
роботи, встановлення найтісніших зв’язків з глядачем. Відсутність транспорту, виїздних ва-
ріантів художнього оформлення до вистав, які йшли в стаціонарному приміщенні театру, 
змусили шукати нові форми залучення глядачів до театру.  

Наприкінці сезону 1933/34 рр. колектив оголосив конкурс до студії, внаслідок якого 
було прийнято на навчання понад двадцять талановитих юнаків і дівчат. Значну частину з 
них після успішного навчання зарахували до основного складу. Крім того, вже в процесі на-
вчання студійці брали участь у масових сценах, виконували епізодичні ролі на сцені. Викла-
дачами студії стали режисери Д. Лазуренко, В. Василько, досвідчені актори Л. Гаккебуш, 
Р. Чалишенко, М. Ільченко, Ю. Розумовська. Та цією роботою театр не обмежувався. Тут бу-
ло створено ляльковий театр під керівництвом Л. Гаккебуш, колектив якого систематично 
готував лялькові вистави і постійно виїздив на підприємства, шахти, до навколишніх сіл. 
Створена за ініціативою М. Ільченка група акторів готувала тематичні концертні програми, 
які також мали у глядачів постійний успіх. Водночас за ініціативою Б. Оселедчика почав 
своє творче життя театр «Читець», який виконував окремі твори або літературні композиції, 
підготовлені самими акторами. 

Жанрова і тематична різноманітність творчості, студійна робота, діяльність груп 
лялькового театру і читців сприяли підвищенню загального професійного рівня акторів, широкій 
пропаганді мистецтва театру (як правило, перед кожним концертом чи виставою керівник 
групи знайомив присутніх із загальними творчими здобутками театру) [7, 23]. 

Донецький театр ляльок з’явився завдяки постанові сталінської міської ради від 1 грудня 
1933 року, відповідно до якої при драматичному театрі був створений невеликий театр ляльок, 
художнім керівником якого стала народна артистка України Любов Михайлівна Гаккебуш, а 
директором – народний артист СРСР Віктор Миколайович Добровольський. Актори, а їх бу-
ло всього вісім, самі виготовляли декорації і ляльок. У репертуарі театру були казки «Івасик–
Телесик», «Коза–дереза», «Троє поросят», «Казка про царя Салтана». У підводу, на яку занурю-
валося нехитре театральне майно, упрягали коня, і на цьому транспорті актори-кукольники 
відправлялися до юних глядачів, у яких їхні вистави мали величезний успіх, а у вихідні дні 
ставили ширму прямо на великій сцені.  

За спогадами Н. Тищенко, приблизно в 1936 або 1937 роках було організовано ще 
один український театр у м. Горлівка – робітничо-колгоспний пересувний театр, художнім 
керівником якого був Петро Авдійович Авдієнко [1,12]. 

Біографія Донецького театру опери та балету починається з 1932 р., коли на базі пере-
сувної опери правобережної України у м. Вінниці та Луганського театру опери та балету 
було створено Донецький театр опери та балету в м. Луганську, де 1 вересня 1932 р. оперою 
А.П. Бородіна «Князь Ігор» було відкрито перший сезон. 

У грудні 1926 р. в м. Бахмуті (Артемівськ) було засноване перше в області музичне 
училище. В ньому навчали грати на музичних інструментах викладачі П. Баєвський, І. Ротен-
берг, Я. Мадорський, Л. Французова та ін., але, крім цього, в училище був дуже добрий хор, 
який брав участь в усіх святах міста. 1935 р. відкрився музичний технікум у м. Сталіно 
(Донецьк). У ньому навчали грі на фортепіано, народних та духових інструментах, а також 
навчали сольному співу. І одночасно був організований симфонічний оркестр при радіокомітеті, 
яким керував О. Клімов, а потім очолював Н. Рахлін. Наприкінці десятиліття в місті активно 
працювала Донецька обласна філармонія, був створений Шахтарський ансамбль пісні і танцю 
«Донбас». 
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Значною подією в культурному житті Донеччини 30-х років стали гастролі таких ви-
датних театрів, як Ленінградський театр опери та балету, МХАТ, Театр імені Мосради. Все 
це підготувало грунт для формування власного театру опери та балету. 

Будівництво приміщення для нового театру почалося 1936 р. за проектом архітектора 
Л. Котовського, а 12 квітня 1941 р. Донецький театр опери та балету відкрив свій перший се-
зон. Значення цієї події вийшло далеко за межі окремого регіону. Народження осередку 
культури у шахтарській столиці привітали відомі майстри М. Рейзен, М. Гришко, 
В. Немирович-Данченко, які відзначали важливість саме синтетичної форми музичного теат-
ру. Так, В. Немирович-Данченко писав: «Від душі вітаю відкриття Донецького музичного 
театру. Не приховую, що ця форма театрального мистецтва найбільш близька моєму серцю 
як кращий шлях до синтетичного театру» [9]. 

Художнім керівником і головним режисером нового театру став Й. Лапицький. Його 
ім’я було відоме ще в дореволюційній Росії і набуло авторитету як невтомного експеримен-
татора в сфері музично-театральної драматургії. Й. Лапицький розглядав кожну оперу як му-
зичну драму, тому вважав постановника головною постаттю у створенні вистави, що має 
право підпорядковувати твір своїм художнім задумам, власному баченню вистави: перестав-
ляти епізоди, вводити додаткових дійових осіб, робити купюри (наприклад, у його постанов-
ці опери Дж. Верді «Ріголетто» відому пісеньку Герцога виконував новий персонаж). Така 
естетична платформа майстра відповідала принципам режисерського театру XX століття. 
Невипадково виникають паралелі зі сміливими творчими пошуками В. Мейєрхольда (згадає-
мо його постановки комедії М. Гоголя «Ревізор» та опери П. Чайковського «Пікова дама»). 

З другої половини 20-х років Й. Лапицький відіграє значну роль у розвитку музичної 
культури України, створюючи вистави на сценах театрів Харкова, Києва з українського і сві-
тового оперного репертуару. Свій багатий досвід і творчі плани, пов'язані з театром музичної 
драми, режисер прагнув втілити в новому культурному закладі на донецькій землі. Він нама-
гався створити колектив, який був би спроможним реалізувати найсміливіші творчі плани – 
постановки класичних оперних і балетних монументальних вистав, сучасних експеримента-
льних творів, а також оперет. 

З цього приводу дослідник українського театру Ю. Станішевський відзначав: «Тала-
новитий режисер і чудовий організатор Й. Лапицький поставив перед молодим, значно роз-
ширеним колективом складні і відповідальні завдання – створити справжній синтетичний 
театр, у якому б глибока внутрішня гармонія музики і драми привела до правди характерів, 
до переконливого розкриття життя «людської душі», до піднесеного громадянського звучан-
ня кожного спектаклю» [12, 177]. 

Фундамент творчого колективу Донецького музичного театру становили артисти Во-
рошиловградського оперного театру О. Мариніна, І. Верещагіна, Н. Лотоцька, О. Колобов, 
О. Стальниченко, П. Нікітенко, В. Десніцький, О. Мартиненко, Ю. Сабінін, Г. Шевченко та ін. 
В новий театр перейшли також режисер О. Здиховський, диригенти О. Ковальський, Є. Шехтмап. 

На той час, коли починалася діяльність театру в м. Сталіно, був розформований 
Вінницький театр опери та балету, і група співаків-солістів, артистів балету, оркестрантів 
переїхала до столиці Донбасу. Серед них були режисер Я. Пресман, співаки Т. Подольська, 
Н. Коп’єва, М. Константинов, солістка балету Н. Гончарова. 

Для дебюту театру була обрана опера М. Глінки «Іван Сусанін». Й. Лапицький вважав, 
що матеріалом для здійснення новаторських ідей повинні бути насамперед ті твори, в яких 
канонізувалися певні прийоми виконання, оскільки «позбутися зашкарублих традицій потрібно і 
можливо лише на давно знайомому матеріалі» [8, 568]. Прагнучи підкреслити героїко-
патріотичну ідею глінкінського твору, Й. Лапицький і Я. Пресман створили обрамлення: 
вистава починалася прологом – зверненням Мініна до народу – і завершувалася епілогом – 
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в’їздом Мініна на Червону площу під урочистий передзвін. У відгуках на виставу підкреслю-
валося: «Надзвичайно могутньо звучить хор і оркестр, <.. .> театру вдалося чудово передати 
цей внутрішній запал, гаряче дихання глінкінської музики» [10]. Великому успіху вистави 
сприяло високопрофесійне виконання провідними солістами Ю. Сабініним, І. Верещагіною, 
Н. Потоцькою партій Сусаніна, Вані, Антоніди, а також яскрава творча робота диригента 
О. Ковальського і художника Е. Ляховича. 

Виходячи з висунутого Й. Лапицьким положення, в перші місяці діяльності у репер-
туарі театру має переважати класика. Так однією з наступних прем’єр стала опера Ш. Гуно 
«Фауст». В рецензії на виставу зазначалося: «Музично-драматична партитура розкрита і роз-
роблена . Лапицьким з вражаючою майстерністю і винахідливістю. Жодна репліка дійових 
осіб, хору, оркестру не залишалася в тіні, <...> режисер надав всьому спектаклю хвилюючої 
життєвої правди, оминаючи так звані мізансцени, які обмежували творчість актора, відмови-
вся від трафарету звичайних оперних вистав» [11]. 

Окрім опери «Фауст», в той же період були підготовлені і побачили світло рампи опери 
«Севільський цирульник» Дж. Россіні, «Ріголетто» Дж. Верді, «Вертер» Ж. Массне, «Кар-
мен» Ж. Бізе, «Пікова дама» П. Чайковського, балет «Лауренсія» О. Крейпа. Розглядаючи 
свій театр як синтетичний, Й. Лапицький поєднував у виставах літературне першоджерело і 
оперний твір. Він називав «Фауст», «Ріголетто» мелодрамами, підкреслюючи, що в ці поста-
новки додатково введена проза геніальних творів Й. Гете і В. Гюго. 

Формуючи творчу позицію Донецького музичного театру, Й. Лапицький намагався не 
обмежувати репертуар лише популярними класичними творами. В статті «Наші творчі плани» 
він таким чином визначив перспективу діяльності колективу: «<...> головне, що ми будемо 
ставити – це нові або, вірніше, маловиконувані твори» [9]. 

Протягом короткого першого сезону, окрім названих, був створений спектакль «Чер-
воне сонечко» Е. Одрана, готувалася до постановки опера М. Римського-Корсакова «Золотий 
півник». У співдружності з композитором В. Юровським здійснювалася робота над романти-
чною оперою «Дума про Опанаса» за мотивами поеми Е. Багрицького. 

Художнє керівництво молодого театру прагнуло досягти високої культури виконання, 
повної єдності режисерського рішення і музики, гармонійного співвідношення вокального та 
оркестрового пластів [3, 66]. 

Отже, з перших кроків свого існування донецькі музичні театри формувалися на 
широкій естетичній платформі, вбираючи і узагальнюючи прогресивний світовий досвід та 
багатющі національні традиції. Репертуар театрів за 1934–1941 рр. свідчить, що керівництво 
продовжувало лінію Харківського Червонозаводського театру, перебудовуючись відповідно 
до нових вимог періоду завершення будівництва соціалістичного суспільства в Радянській 
країні. Водночас вже на ранньому етапі становлення колективи продемонстрували тяжіння 
до творчого експерименту, впровадження новітніх досягнень сучасної режисури, виконавських 
засобів, художнього оформлення вистав. 

Сталінський український драматичний театр, що був першим стаціонарним професіо-
нальним сценічним колективом у Донбасі, тільки протягом перших восьми місяців роботи 
показав дев’ять прем’єр, обслуживши до 60 тис. глядачів. У місцевій пресі, а також за межами 
Сталінської області, зокрема під час гастролей театру в столиці Радянської України Києві, в 
ряді міст РРФСР – Ленінграді, Горькому, Ростові на Дону, Азербайджанській РСР – Баку, 
Білоруській РСР – Мінську відзначалися інтенсівна творча діяльність колективу, злагодже-
ність трупи, висока майстерність виконання [15, 406]. 

У складі трупи тривалий час працювало чимало видатних акторів української сцени – 
Л. Гаккебуш, М. Ільченко, Р. Чалишенко, М. Орловський, Г. Ярошенко, Г. Петровська, 
С. Левченко, Н. Білодідова, Г. Чайка та ін. 
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У передвоєнний період на сцені театру проявився яскравий талант відомої актриси 
українського театру Л. Гаккебуш. Вона створила галерею оригінальних сценічних образів у 
ролях класичного і радянського репертуару. Л. Гаккебуш виявила себе і дуже здібним керів-
ником, саме завдячуючи їй у м. Сталіно з’явився ляльковий театр. 

Театри постійно виїжджают на заводи та шахти. При редакції газети «Сталинский рабочий» 
з активу робітничого глядача у місті було організовано гурток театральних рецензентів.  

Наприкінці 30-х років ХХ ст. було підготовлено підґрунтя для заснування нового 
музичного театру. Відкриття театру опери та балету 12 квітня 1941 р., яке було підготовлено 
протягом 30-х років, стало визначною подією у розвитку культурного життя Донеччини. 
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ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІММІГРАЦІЇ У ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ 

 
Попри те, що перші українські поселення у латино-американських країнах з’явилися 

близько 120 років, ця проблема вкрай слабко висвітлена у вітчизняній історіографії. Якщо 
праці на тему української еміграції до США і Канади стали об’єктом вивчення багатьох істо-
риків, то про переселення українців у Північну Америку написано небагато. Про переселення 
українців до Аргентини деяку інформацію ми знаходимо у невеличкій брошурі священика-
місіонера Степана Вапровича [2]. Він чи не вперше в історіографії здійснив спробу охаракте-
ризувати переселення українців у цю країну після закінчення Першої світової війни. Далі ми 
знаходимо відомості про переселення до Аргентини у праці «Українські поселення в Арген-
тині» Михайла Василика [3].  

Початковий етап міжвоєнної української еміграції до Бразилії певною мірою висвітлив 
відомий письменник Петро Карманський, котрий, як представник уряду ЗУНР, перебував у 
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цій країні протягом 1922–1931 рр.[6]. Він приділив значну увагу культурному та соціально-
політичному життю українців у Бразилії. Його публікації цінні тим, що ґрунтуються на осо-
бистих спостереженнях автора, які реально відображали становище української спільноти. 

Короткі відомості про еміграцію до Бразилії були опубліковані також у невеликих 
статтях Михайла Данилишина та О. Борушенко [1, 173]. Але в цілому історія української 
діаспори в Латинській Америці лишається білою плямою у вивченні української культури в 
умовах еміграції, що і зумовило написання даної статті. 

Звертаючись до проблеми розселення українців на південноамериканському контине-
нті та визначення їх соціодемографічних характеристик, доцільно зробити кілька попередніх 
зауважень.  

1. З об’єктивних причин, передовсім з огляду на кількість українських поселенців у 
конкретних країнах, ми зосередимося на питаннях історії і нинішнього стану вихідців з 
України та їх нащадків, які проживають у Бразилії та Аргентині.  

2. Вкрай складні економічні і соціальні умови, в яких відбувалося входження україн-
ських емігрантів у нове для них життя.  

3. Треба відзначити порівняно високу скупченість розселення груп українців у Латин-
ській Америці, що певною мірою допомагає аналізу.  

Говорячи про Аргентину, треба сказати, що українська спільнота з’явилася тут ще 
наприкінці XIX ст. Емігранти прибували сюди зі Східної Галичини й осідали переважно в 
Місіонес. Великих розмірів українська еміграція в Аргентині досягла в період після Першої 
Світовій Війні – від 1922 р. і особливо 1927 р., так, що на даний час кількість українських 
емігрантів в Аргентині досягає близько 100.000 чол. [8, 132]. Вони розкидані по всій країні й 
мало зорганізовані, осередком їх є Буенос-Айрес та його околиці, але найбільше українців 
проживає в провінції Місіонес. В останніх десятиліттях значно оживилось і культурне життя 
української спільноти. Осередком його є Українське Товариство «Просвіта» в Аргентині, за-
сноване в Буенос-Айросі 1 серпня 1924 р. В 1936 р. Товариство «Просвіта» нараховувало вже 
20 філій, при яких були бібліотеки, читальні, аматорські гуртки, жіночі секції, хори, школи 
тощо. Найбільш діяльними філіями «Просвіти» вважалися такі: в Беріссо, Док Суд, Трес, 
Капонес, Росаріо, Віжа, Ангеля, Колонії Дора та інші [8, 132].  

В Бразилії українців нараховується 40.000 [8, 132]. З’явилися вони тут, так само як і в 
Аргентині, ще в XIX ст. коли сюди почали прибувати незаможні виселенці з Галичини. Се-
лилися вони здебільшого в Південних Бразильських Штатах – в Санті, Катарині і Парані. В 
1898 р. в Куритибі вперше було заснувано українське товариство «Просвіта», яке тоді нажаль не 
розвинулося, але в 1902 р. воно було відновлено. Тоді ж було засновано в Куритибі й вечірні 
курси для молоді та хор. В 1907 р. почала виходити перша українська газета в Бразилії «Зо-
ря». В 1908 р. в Куритибі запрацювало товариство ім. Т.Шевченка, яке в своїй діяльності 
присвячувало багато уваги Рідній Школі й іншим культурним справам взагалі [8, 132].  

Треба зауважити, що процес становлення української імміграції в Аргентині і в Бра-
зилії відбувався в умовах відсталої економіки, постійних фінансових потрясінь, виразних пе-
режитків рабства, (це стосується здебільше Бразилії), смерті сотень прибуваючих від голоду і 
епідемій, нападів блукаючих бандитських угруповань та ін. Як писав дослідник історії украї-
нської церкви Ю. Федорів, «чи не найтяжчим з усіх місць нового переселення» перших укра-
їнців була Бразилія [11, 330]. Втікаючи від злиднів з рідної землі, українські іммігранти опи-
нялися в мало – або зовсім незаселених пустелях, преріях, бразильських пралісах і сельві, 
інших часто непридатних для нормального життя місцевостях. Селячись у таких цілинних 
зонах, кожен український іммігрант в Аргентині мав право за досить високими цінами при-
дбати до 50 га «червоної землі» (дві ділянки по 25 га – відповідно для рільництва і скотарства) 
[3, 32], а в Бразилії – значно більше [4, 334]. Власне, землі було досить багато, але фактично тре-
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ба було починати з нуля, тобто з цілини, що в тім, не завадило українцям ставати піонерами в 
організації фермерських господарств. Не рідко вони були змушені поповнювати лави бідую-
чих і, жебраків яких і так було достатньо в цих країнах. Інші працювали в бригадах по будів-
ництву залізниць, на промислових підприємствах і в портах, наймалися батраками на сезон-
ну роботу до власників кавових плантацій, ставали прислугою у місцевої знаті. 

Складний для адаптації і роботи, незвичний тропічний клімат, інші труднощі привели 
до того, що, як писав О. Кириленко, на своєму початковому етапі «еміграція до полудневої 
Америки була не корисна… і дуже охолола, коли довідалися люди про тамошні обставини» 
[7, 4]. 

Щодо початкового періоду української імміграції в Аргентині і Бразилії слід відзна-
чити відносно високу частку іммігрантів у складі їхнього населення. Так, протягом 1891–
1900 рр., тобто на першому етапі масової еміграції з України до Латинської Америки, в 
Аргентину прибуло 320 тис. переселенців, у тому числі і з Росії та Польщі; у 1901–1910 рр. – 
1120 тис., упродовж з 1891–1959 рр., тобто за час, коли тривала еміграція українців, 
з’явилося 3291 тис. поселенців з інших країн. До Бразилії ж лише в період між 1895 і 1900 рр. 
прибуло 645150 переселенців [13, 296]. 

Назвати перших поселенців з України на Латиноамериканському континенті дуже 
важко, але є підстави вважати, що відкрив Південну Америку для українців уродженець 
Ніжина, морський офіцер Ю. Ф. Лисянський, який у 1795 р. вперше побував на островах Ан-
тигуа і Невіс, а потім у складі експедиції І. Ф. Крузенштерна відкрив острів на Гавайях, який 
відтак носить його ім’я [9, 176]. 

Хоча початок імміграції українців у Латинську Америку прийнято датувати кінцем 
ХІХ ст., уже в XVII і XVIII ст. там зустрічались такі прізвища: Баделяк, Возняк, Добрий, 
Дорошенко, Семашко та ін. [12, 61]. Звідки і яким чином вони туди потрапили не відомо. 

Важко точно визначити відсоток українців серед загального числа новоприбулих в 
Аргентині і Бразилії до 1914 р., адже при переписах населення власті не включали у відповідні 
реєстри та анкети, питання про національно-етнічну належність. Орієнтація за країною по-
ходження здатна тільки заплутати дослідника, позаяк всіх вихідців із західноукраїнських 
земель записували австрійцями або угорцями, росіянами або поляками. Не рідко ситуацію 
ускладнювали й самі іммігранти байдужістю до самоідентифікації. Приміром, коли на початку 
ХХ ст. українець організував у м. Апостолес (Аргентина) приватну крамницю, то назвав її 
«Каса полака» (Польський будинок). Не завжди проливають світло й існуючи праці соціологів, 
так один з них, Ст. Пизик, приміром, мало не всіх емігрантів-словян, які приїздили в Арген-
тину до Першої світової війни, класифікував поляками, побіжно відзначаючи серед них людей, 
які розмовляли «рутенською мовою» [15, 236]. 

Однак, навіть за такої обмеженості джерельної бази є достатні підстави для обчислення 
українців, які приїхали до Бразилії та Аргентини до 1914 р. Українські переселенці на бра-
зильську землю починають прибувати з 1872 р. із Золочівського району Галичини, родини 
М. Морозовина [14, 292]. Масовий же приїзд розгорнувся в 90-ті роки ХІХ ст. [16, 161]. 
2 серпня 1892 р. бразильські власті підписали договір з транспортною компанією на ввезення 
в країну протягом 10 років 1 млн. іммігрантів [10, 21]. І лише за три роки (1895–1897) до Бра-
зилії було доставлено щонайменше 20 тис. українців, окремі з яких з вище означених причин 
повернулися в Галичину, а більшість розселилася у штаті Парана поблизу Прудентополіса, 
Мале і Куртіби. Протягом наступних 10 років в цю країну приїхало максимум 7 – 8 тис. укра-
їнців, а з 1907 р., коли починається набір робітників для будівництва залізниці Сан-Паулу – 
Ріо-Гранде-до-Суль, і до 1914 р. – близько 20 тис. Таким чином, з урахуванням рееміграції на 
початок Першої світової війни українська імміграція в Бразилії нараховувала до 45 тис. чо-
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ловік. А згідно з даними консула Польщі в Курітібі К. Глуховського, на початку ХХ ст. в 
Бразилії проживало 47310 українців [12, 62]. 

Початком українських поселень в Аргентині можна вважати 27 серпня 1897 р., коли 
до Буенос-Айреса прибуло 12 українських родин (серед них сім’ї Іллі Дутка, Івана Максимо-
вича та Мусія Томи з Долини, Теодора Письменного з Косова, Михайла Опиханого з Шуль-
ганівки), а до кінця 1898 р. в провінцію Місьйонес, за даними її губернатора, приїхало 250 
українців, у 1900 р. – 1600, у 1901 р. – 1700, у 1902 р. – 1600. Всього на 1914 р. у цій провінції 
мешкало приблизно 10 тис. українських поселенців. Ще близько 4 тис. поселилося у столиці 
країни та прилеглому до неї містечку Беріссо. Отже, перша хвиля української імміграції в 
Аргентину (1897–1914 рр.) охоплює приблизно 14 тис. чоловік [12, 63]. 

Відсутність освіченої верстви серед прибулих до Аргентини і Бразилії українців пер-
шої хвилі, незнання ними іспанської та португальської мов, розселення в безлюдних зонах, 
вели не лише до певної їх ізоляції в місцевому суспільстві, а й заважали адаптації в економіч-
них структурах цих країн, зійти на високі щаблі в політичному житті. Як писав Ю. Федорів, 
«життя било їх там, в Україні і не щадило їм гіркої долі й тут» [11, 323].  

За віросповіданням переважали серед українців греко-католики (уніати). За підрахун-
ками того ж Федоріва, їхня кількість дорівнювала майже 90% [11, 326]. Але й у цьому пи-
танні українцям було непереливки, бо місцеві католицькі проповідники в Аргентині переда-
вали їх під опіку польських єпископів-шовіністів (один з них Й.Маріянський заявляв: «Ви 
дістанете греко-католицького священика тоді, як у мене на долоні волосся виросте»), а в Бра-
зилії уніати підпорядковувалися бразильській римо-католицький ієрархії.  

Лише з прибуттям священиків з України (до Бразилії 1897 р. приїхали отці чернечого 
ордену Василіан, до Аргентини у 1908 і 1909 рр. – священики Климентій Бжуховський та 
Ярослав Карп’як ) становище змінюється на краще. Будуються перші церкви, каплиці, хати-
читальні. Однак матеріальна незабезпеченість відбивалася і у цій сфері. Приміром, делегований 
у 1911 р. А. Шептицьким до Аргентини із Станіслава священик Омелян Ананевич вже через 
рік, «втомлений злиднями», переїхав до Бразилії, де опіка отців-василіан трохи поліпшувала 
ситуацію для греко-католиків.  

Завдяки зусиллям єпископа І. Сенишина в Аргентині було засновано українську читальню 
в м. Азар, Соціальний клуб «Україна» в Апостолесі, а згодом і перший український сільсько-
господарський кооператив у цьому ж місті. З часом І. Сенишин став мером Апостолеса, а його 
ім’ям названа одна з вулиць міста. У свою чергу зусиллями української громади в цілому і 
релігійних діячів зокрема в Бразилії були створені Союз «Український центр» (Курітіба) і 
Товариство «Український театр» (Марешаль). Ще наприкінці ХІХ століття виникли значні 
українські поселення в бразильських містах Порту-Уніан, Ітаполіс, Курітіба, а рівень концентра-
ції українців у Прудентополісі і передмісті дав підстави назвати штат Парана «Українським». 
Через деякий час у штаті Сан-Паулу виникло поселення Нова Одеса, що його заснували по-
літичні іммігранти – учасники революційних подій на півдні України 1905–1907 рр. 

Продовжуючи нашу тему треба сказати, що у період між двома війнами українська 
імміграція в Аргентину і Бразилію характеризувалась дещо більшим розмаїттям за соціально-
класовою приналежністю і суспільним статусом. Це вже було радше колонізаторська (з огляду 
на освоєння нових територій), ніж суто заробітчанська імміграція. Але труднощі при розсе-
ленні були однотипні – епідемії і пошесті, укуси гадюк, напади бандитів, необхідність корчувати 
дерева, тощо. На бразильській землі через існування там жорстокого політичного режиму та 
відповідні заходи уряду Варгана щодо іммігрантів, особливо розселених у південних штатах 
Санта-Катаріна, Ріо-Гранде-до-Суль і Парана (контроль над пресою, заборона «рідних шкіл», 
яких лише в Прудентополісі у 1938 р. було понад 40, тощо), у міжвоєнні роки приплив з 
України майже припинився. Щодо Аргентини, то другою імміграційною хвилею у цей період 
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тут було охоплено за різними оцінками, від 70 тис. [3, 19] до 120 тис. українців [5, 68]. Роз-
ходження в оцінках можуть мати різні причини, приміром, проведення підрахунків у середо-
вищі тих, хто виїздив з України в Аргентину, але з різних причин потрапив в інші країни; 
можливе узагальнення кількості українських поселенців попередньої хвилі і ново прибулих; 
плутанина, викликана постійною рееміграцією тощо. Більш-менш об’єктивними і наближе-
ними до істини, є дані М. Василика [3]. Беручи до уваги широке коло джерел, слід відзначити, 
що у міжвоєнний період в Аргентині поселилося від 50 до 60 тис. українських іммігрантів. 
Серед них більше представників української інтелігенції, колишніх діячів УНР, «наставле-
них повернутися на батьківщину у випадку політичних змін», молоді, яка збиралась повер-
нутися додому після повного збагачення, тож і не дивно, що поселялися вони переважно в 
містах, передусім у Буенос-Айресі, займали відносно вище становище в місцевому суспільстві, 
сприяли розширенню мереж українських організацій і установ, економічного, допомогового і 
культурного характеру, шкіл, бібліотек та ін. 

Тим часом у Бразилії помітну активність проявляли в організаційному плані майже 
виключно українські церкви, хоча диктатура Г. Варгана (1930–1945) давалася взнаки: було, 
наприклад, заборонено проведення літургій і молитов українською мовою, греко-католикам, 
попри всі зусилля, не вдалося добитися призначення власного вікарія, а окремі з них змушені 
були перейти в підпорядкування бразильського архієпископа Дж. Камари. У 1926 р. виникла 
перша парафія УАПЦ в м. Янгада (Санта-Катаріна), а наступного року – ще одна у м. Йоакім 
Тавора (Парана). У 1929 р. православна громада в Іракемі (Санта-Катаріна) звернулася за 
сприянням до Києва, і невдовзі була утворена всебразильська парафія УАПЦ, розвитку якої 
сприяло прибуття у 1931 р. місіонера із США Д. Сідлецького: на 1938 р. УАПЦ мала 20 від-
ділень у Парані і Санта-Катаріні. Але в наступному році більшість священиків припинила 
діяльність або виїхала в сусідні країни, зокрема, до Уругваю. У 1940 р. уряд Варгана розпус-
тив усі іммігрантські організації. 

Одним з важливих кроків на шляху збереження етнічної самобутності слід вважати 
утворення 1924 р. в аргентинському місті Беріссо українського драмгуртка «Молода громада», 
який уже в лютому того року переріс у товариство «Просвіта» на взірець діючого в Галичині. 
Крім центральної управи по вулиці Солер у столиці країни, на кінець минулого століття воно 
нараховувало 16 філій в провінціях Буенос-Айрес, Місьйонес, Чако, Мендоса, Кордоба. При 
товаристві діють «рідні школи», мистецькі колективи, відпочинкова оселя для дітей і молоді 
«Веселка». 

30-ті роки для аргентинських українців характерні безробіттям і голодом, зростанням 
числа безпритульних. Праця здебільшого була каторжною, бо працювали у бразильських 
джунглях. 

Третя хвиля імміграції українців у ці країни відноситься до перших повоєнних років, а 
в наступний період туди приїздили хіба що поодинокі українці і не стільки з України, скільки з 
інших країн, де вже існували поселення. Головна відмінність цього потоку іммігрантів полягає 
в тому, що до виїзду штовхали здебільшого політичні причини. Як зауважив М. Василик, «це 
були особи, які або добровільно залишали свою батьківщину з огляду на свої політичні пере-
конання, або були вивезені насильно до Німеччини на працю під час німецької окупації 
України, або були військовими, які воювали проти радянських військ» [3, 19]. 

В цей період прибувають здебільшого люди з високим освітнім рівнем, висококвалі-
фіковані спеціалісти з дипломами західних університетів. Серед 5 – 6 тис. українців, які у 
1946 – 1950 рр. прибули до Аргентини, та 7–8 тис. до Бразилії, було чимало людей з високим 
рівнем національної свідомості. Спостерігалася тенденція до входження українців у більшій, 
ніж у попередні роки, мірі в середній прошарок місцевого суспільства, а подекуди і в його 
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еліту. Значно менше представників цієї хвилі та їх нащадків включилися в сільське госпо-
дарство. 

Доцільно, згадати тих українців, чий вклад у збереження доброго українського імені в 
Аргентині і Бразилії можна вважати особливо значущим, це і єпископ І. Сенишин; і професор 
історії університету Парана О. Борушенко; викладач права Аргентинського католицького 
університету та університету Бельграно Б. Галайчук, радник урядових установ; професор Арген-
тинського геологічного інституту Ю.Полянский; бразильські історики В. Зінько, В. Бурко, 
І. Вігоринський, автор художнього оформлення Національного театру в Буенос-Айресі, О. Климко, 
архітектори і скульптори Ю. Шульмінський, Б. Кульдин, І. Гріненко і багато, багато інших.  

Аналізуючи все вище сказане, ми прийшли до висновку, що не зважаючи на значний 
інтерес істориків до проблеми еміграції з Західної України, багато її аспектів досі залиша-
ються не дослідженими, більшість науковців розглядає еміграцію в контексті висвітлення 
економічного становища населення західноукраїнських земель. Дуже мало праць на тему 
мореплавних компаній та їх агентури, щодо переселення до Аргентини і Бразилії. Поза увагою 
дослідників залишаються проблеми формування і розвиток еміграційного апарату в Західній 
Україні та діяльність громадських об’єднань опіки над емігрантами. В наукових розробках 
не показано впливу законодавства США, Канади, Бразилії, Аргентини та інших країн на зро-
стання еміграційного потоку з західноукраїнських земель.  
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ЧИННИК ДІАСПОРИ В МІЖДЕРЖАВНИХ  
ВІДНОСИНАХ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

 
Українсько-російські відносини вже протягом довгого часу залишаються непростими: 

з одного боку, з низки принципових для обох держав питань намітилися позитивні зміни, що 
свідчить про явний прогрес у взаєминах; з іншого боку, історичний тягар надто тісних стосунків 
значно обтяжує і гальмує двосторонній діалог. Водночас обидві держави у низці документів 
декларують свої відносини як відносини стратегічного партнерства, підкреслюючи двосто-
ронню зацікавленість у розвитку рівноправного, продуктивного і взаємовигідного діалогу. 
Наразі нас цікавить гуманітарна складова міждержавного діалогу, а саме – чинник націона-
льних меншин у розвитку міждержавних відносин. У пропонованій статті робиться спроба 
окреслити місце та роль чинника діаспори у процесі розвитку українсько-російського міждер-
жавного діалогу на різних рівнях.  

Те, що Україна і Росія сьогодні є незалежними державами, зовсім не означає, що вони 
не залежні одна від одної, володіють якоюсь самодостатністю: в сучасному світі подібною 
самодостатністю принципово не можуть володіти держави, в яких була тривала спільна «ро-
дова та прижиттєва» історія [16, 10]. Ці країни самою історією приречені на тісне співробіт-
ництво, як наголошує С.Пирожков. Тут і географічне сусідство, і спорідненість народів, і ве-
личезна кількість людей однієї національності, які проживають на території іншої держави, і 
багато іншого. Вітчизняний політолог Г.Перепелиця наголошує, що українсько-російські 
взаємини є прикладом класичної асиметрії, де Росія переважає Україну за всіма основними 
параметрами: за територією – майже у 28 разів, за ВВП – у 7 разів, за кількістю населення – у 
3 рази, військова могутність Збройних сил РФ у 5 разів перевищує українську тощо. Російсь-
ка національна меншина в Україні кількісно значно переважає українську в РФ (відповідно, 
17,3% та близько 2,9% від населення Росії та України), що також відповідним чином впливає 
на внутрішньополітичну і зовнішньополітичну ситуацію. Отже, можемо говорити про те, що 
відносинам двох держав (як у ретроспективі, так і нині) притаманні такі риси, як нерівноправ-
ність, дисбаланс та диспаритет [11, 13]. Можна сміливо прогнозувати, що і в найближчому 
майбутньому подібний стан речей збережеться.  

Оскільки жодна держава не може успішно розвиватися, спираючись виключно на власні 
інтереси та ігноруючи геополітичні тенденції розвитку інших (насамперед сусідніх) країн, 
задля успішного розвитку двосторонніх відносин (а також у низці випадків – і внутрішньо-
політичних процесів) Україна в процесі реалізації власних національних інтересів повинна 
враховувати й усю систему глобальних інтересів Російської Федерації. Тут важливим виступає 
розуміння таких моментів: по-перше, Україна завжди посідала центральне місце в системі 
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геополітичних інтересів Москви. Нинішня ж зацікавленість нашого північного сусіда зумовлена 
рядом причин: по-перше, потребою розширення свого впливу на європейський континент (у 
даному разі українська територія є вигідною базою впливу); по-друге, загальною потребою 
російської влади і російського народу у відновленні імперської сутності РФ (історики під-
креслюють, що саме через втрату України у 1917 р. і 1991р. Росія розпалася як імперія).  

Ще одним дуже важливим моментом виступає потреба російської сторони у ресурс-
ному потенціалі: за прогнозами російських демографів, через проблеми у відтворенні насе-
лення у найближчі 25–30 років росіяни можуть стати національною меншиною у власній 
країні [4, 63], тому державі просто необхідно уважно відстежувати процеси, що відбуваються 
у діаспорі, а також підтримувати русифікацію сусідніх українців та білорусів. За таких умов 
очевидно, що офіційна Москва гостро зацікавлена у збереженні та подальшому поширенні 
свого впливу не тільки на етнічних росіян за кордоном, а й на українців (насамперед на ро-
сійськомовних українців), яких можна буде залучити до модернізації Росії у майбутньому.  

Діаспора, як і російськомовна частина населення української держави, важливі для 
нашого північного сусіда і ще з однієї точки зору. Вже згадуваний вітчизняний дослідник 
Г.Перепелиця підкреслює: сама історія довела, що руський етнос виявився не самодостатнім 
для побудови «держави-нації». Побудова держави цим етносом стала можлива при спиранні 
на інші народи та етноси, при «переплавлянні їх в російськомовних імперців», а відтак, для 
модернізації сучасної російської держави просто необхідним є потенціал російського і росій-
ськомовного населення, яке мешкає в Україні і Білорусії. Невипадково населення цих двох 
держав включене в основне ядро – оболонку великоросів, яке, за висловом російського до-
слідника М.Ільїна, однорідне і «…майже не має видимих розривів з іншими секторами і регі-
онами великоросійського ядра» [3, 91]. Враховуючи вищевикладене, неважко прогнозувати, 
що Росія і надалі активно та дієво прагнутиме зберегти домінування російськомовних ЗМІ, 
закріпити позиції російської мови як другої державної, запровадити російське громадянство – 
а відтак сприяти зміцненню серед населення України російської культурної ідентичності та 
розмивати українську ідентичність. Чимала роль в даному аспекті відводиться саме фактору 
російської національної меншини, яка активно підтримується російською стороною у різних 
процесах і на різних рівнях. Адже відомо, що чисельна та добре організована діаспора за 
умови активної підтримки етнічної батьківщини може стати важливим засобом впливу не 
тільки на розвиток двосторонніх відносин, а й на процес формування внутрішньої політики 
країни перебування.  

Нова концепція зовнішньої політики Російської Федерації пріоритетною сферою ви-
значає захист прав та інтересів російських громадян і співвітчизників за кордоном. Але слід 
зазначити, що Москва і до цього прискіпливо відстежувала і гостро реагувала на події в країнах 
перебування етнічних росіян, прагнучи не втратити там свій вплив. У «Стратегії розвитку 
діаспори РФ» записано: «...відмовляючись від своїх співвітчизників за кордоном, Росія доб-
ровільно відмовляється від власних територіально-ресурсних інтересів» [14].  

Особливий інтерес викликає тлумачення російською стороною самого поняття «спів-
вітчизники»: так, на думку колишнього посла РФ в Україні І.Абоїмова «…російськими спів-
вітчизниками є всі, хто вважає російську мову рідною…»; а такими, за підрахунками росій-
ських експертів думського Комітету у справах СНД і зв’язків із співвітчизниками, в Україні є 
до 80% населення України [17]. Такий підхід відкриває Москві широкі можливості для втру-
чання у внутрішні справи інших країн (тобто російською стороною здійснюється реальна 
спроба на законодавчому рівні регулювати правовідносини з особами, які проживають поза 
межами РФ і здебільшого перебувають в іноземному громадянстві). Щодо України, то, з 
огляду на чисельність (за даними перепису населення 2001 р. чисельність росіян становить 
17,3% загальної чисельності населення держави, а в АРК – 58,3% [7, 8–9]) та ступінь полі-
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тичної мобілізації російського населення (яку ми проаналізуємо нижче), така ситуація за 
певних умов може містити чимало небезпек, зокрема небезпеку територіальної цілісності 
країни, небезпеку соборності України, небезпеку громадському спокою тощо.  

Особливу увагу РФ до потреб етнічних росіян, які проживають поза межами держави, 
простежуємо за такими документами: Указ Президента РФ «Про основні напрямки держав-
ної політики РФ щодо співвітчизників, які живуть за кордоном» (11.06.1994р.), Постанова 
уряду РФ «Про засоби підтримки співвітчизників за кордоном» (31.08.1994)р., Федеральний 
закон «Про державну політику РФ по відношенню до співвітчизників за кордоном» 
(5.03.1999р.), Програма заходів по підтримці співвітчизників за кордоном, затверджена по-
становою уряду 17.05.1996 р. № 590, Указ Президента РФ від 13.04.1996 р. «Про створення 
Фонду по підтримці співвітчизників за кордоном «Росіяни» і ще низка законодавчих актів 
подібного плану. В даному контексті доволі промовистою є заява Держдуми РФ «Про права 
російського народу на самовизначення, суверенітет на всій території Росії і об’єднання в 
єдиній державі», де під «територією Росії» розуміється весь пострадянський простір [12] та ін.  

Офіційні кола РФ не раз використовували тему підтримки росіян за кордоном, підкрі-
плену суттєвими економічними важелями, як засіб політичного тиску на уряди пострадянсь-
ких країн. Москва продовжує застерігати Україну від політики, спрямованої на «українізацію 
держави і витіснення російської мови», Державна Дума РФ періодично робить заяви у зв'язку 
з «дискримінацією і утисками російської мови на Україні», що особливо посилюються у пе-
редвиборчі політичні моменти. В липні 1995 р. в Москві пройшов Перший з’їзд представни-
ків російських громад, центрів і організацій, що обрав консультативну раду співвітчизників 
при Держдумі РФ, яка на сьогодні залишається найбільш авторитетною та впливовою уста-
новою російської діаспори. Крім того, федеральний бюджет регулярно передбачає певні 
статті на захист прав вказаної категорії росіян: так, 2000 р. було виділено 50,2 млн руб. (1,6 
млн дол. США), 2001 – 90,2 млн руб. (2,9 млн дол. США) [17]. 

Щодо конституювання та організаційного оформлення російської національної меншини 
в Україні, то воно відбувається шляхом формування організацій трьох типів: політичних пар-
тій, громадських рухів і національно-культурних товариств. Особливістю ж усього процесу 
структуризації меншини є значний рівень політизації об’єднань будь-якого типу. Так, у серпні 
2000 р. російські національні товариства, що позиціонували себе насамперед як національно-
культурні товариства («Украинское общество русской культуры», «Русь», «Русское собрание» 
та ін.) прийняли рішення про створення «Русского движения Украины», метою діяльності 
якого, крім загальновідомих питань (як-то розвиток національної культури, надання російській 
мові статусу другої державної мови та ін.), організація як первинне завдання також ставить 
активне пропагування ідеї створення міждержавного союзу РФ, України та Білорусі. 30 березня 
2001 р. за її ініціативою була зареєстрована партія «За Русь єдину», яка 2002 р. увійшла в по-
літичний блок «Руський блок», що ставив за ціль активізувати етнічних росіян України під час 
виборів 2002 р. і створити у Верховній Раді України фракцію, яка пропагувала б приєднання 
України до Союзу РФ та Білорусі, закріплення єдиного економічного, інформаційного та 
культурного простору трьох держав та надання державного статусу російській мові, визнання 
росіян нарівні з українцями державотворчою нацією і позбавлення їх статусу національної 
меншини тощо [10, 18–23]. До того ж, як свідчать факти, жодна з акцій, які проводить російська 
спільнота в Україні, не обходиться без участі їхньої етнічної батьківщини.  

Окремо скажемо про «мовне питання», яке відіграє роль своєрідного консолідуючого 
ядра етнічних росіян не тільки на теренах України, а й у інших пострадянських державах, 
водночас виступаючи фактором напруги у міждержавних українсько-російських відносинах. 
Будь-які спроби України зміцнити статус української мови в державі неодмінно сприйма-
ються російською стороною як порушення прав російськомовного населення. Приклад – нота 
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МЗС РФ від 9.02.2000 р. щодо проекту постанови Кабміну України «Про додаткові заходи 
щодо розширення сфери функціонування української мови як державної», в якій підкреслю-
валось, що «…українська сторона провокує напругу в міжнаціональних відносинах … про-
довжується інтенсивне витіснення російської мови з інформаційного простору України» і 
робиться висновок про наявність в державі «рецидиву політики расової дискримінації» [13]. 
Звернення Держдуми РФ до ВРУ від 21.04.2004 р., в якому рішення проводити теле- та радіо-
мовлення в Україні національною мовою депутати назвали «…спробами адміністративного 
витіснення або заборони російської мови в Україні, які ігнорують традицію українсько-
російської двомовності, обмежують права громадян самої України і заслуговують критичної 
оцінки…» [2].  

Починаючи з 2000 р. «російський фактор» дедалі міцніше завойовує нові позиції у сус-
пільно-політичному житті України і водночас виступає незмінним чинником напруги у взає-
минах Києва з Москвою. Від якості вирішення мовного питання в Україні значною мірою 
залежить як характер розвитку соціокультурних процесів усередині країни, так і стан її від-
носин з деякими сусідніми державами. Крім того, ступінь виваженості в підходах до цієї 
проблеми великою мірою позначиться і на іміджі України, як європейської держави, яка 
керується демократичними принципами у сфері прав та свобод людини.  

Отже, успіхи РФ в соціально-економічній сфері та політична вага на світовій арені 
роблять позиції російської спільноти в Україні вагомішими і, маючи кількісно більшу діас-
пору, що характеризується значною національною свідомістю, російська сторона досить часто 
розглядає своїх співвітчизників в Україні як важіль тиску в сучасних міждержавних відносинах. 
З свого боку, російська меншина України активно допомагає Москві у цьому, маючи в своїх 
активах немало впливових осіб у різних сферах політики. У даному аспекті глибоке розуміння 
перспектив розвитку проблеми та активна позиція Москви, а також принципи діяльності на 
міждержавному рівні могли б стати своєрідним прикладом та орієнтиром для офіційного Києва 
у сфері піклування про національно-культурні права своїх співвітчизників на землях інших 
держав.  

Що ж до України, то вітчизняна нормативно-правова база підтримки української діаспори 
значно скромніша: на державному рівні прийнято Державну програму «Українська діаспора 
на період до 2000 р.», є конституційно закріплене положення щодо задоволення національно-
культурних і мовних потреб зарубіжних українців і проект закону про правовий статус зару-
біжного українця тощо. Можемо констатувати, що нині українці в Росії не є величиною сус-
пільно-політичної ваги, рівнозначною вазі російської діаспори в Україні: становлячи 2,9% 
загального населення країни, вони хоч і є другою за чисельністю національною меншиною в 
країні, але, зазнавши значної асиміляції в роки радянського режиму (нині лише 42,8% з них 
вважають рідною мовою українську), їх організаційне оформлення залишає бажати кращого 
[6, 358]. Подібна ситуація зумовлена не тільки низьким рівнем національно-культурної іден-
тифікації та відповідною байдужістю до збереження своєї етнічної самобутності, а й значною 
розпорошеністю, а також тим, що українці в російській державі й досі не мають такої держа-
вної підтримки, як росіяни в Україні, хоч їх значення для розвитку держави вже визнано на 
офіційному рівні. Про це не раз говорилося на найвищому рівні, зокрема екс-президент 
України Л.Кучма на Другому всесвітньому форумі українців (серпень 1997р.) підкреслював, 
що особлива увага має бути приділена українським общинам у пострадянських країнах, оскі-
льки вони можуть ефективно впливати на політику у регіонах проживання – особливо у тих, 
що мають стратегічне значення для держави (передусім йдеться про РФ, яка, незважаючи на 
наявність чималої кількості невизначеностей, залишається сферою життєвих інтересів Укра-
їни і потенційним стратегічним партнером) [5, 225]. До того ж, політична нестабільність та 
рівень економічного розвитку негативно позначається і на становищі нашої діаспори. Варто 
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вказати і на ознаки кризи національної свідомості, що охопила український народ в цілому. 
Це дає підстави російським офіційним колам обґрунтовувати відсутність українських шкіл 
небажанням самих етнічних українців зберігати свою самобутність: «Московська влада гото-
ва відкрити українську школу в Москві тоді, коли набереться достатньо бажаючих, щоб її 
укомплектувати» [8].  

Аналіз перебігу та результатів Року України в РФ (2002р.) ставила собі за ціль експе-
диція Української Всесвітньої Координаційної Ради, що у грудні 2002 р. здійснила маршрут 
автохтонними українськими землями Росії – Білгородщиною, Курщиною, Воронежчиною, 
Ростовщиною і Кубанню. За висновками фахівців-експертів, законодавством РФ у сфері прав 
національних меншин не задовольняється потрібний обсяг національно-культурних потреб 
української спільноти, хоча вона є найчисельнішою в державі після татар і робить значний 
внесок у розвиток російської держави. Громадяни РФ українського походження фактично не 
мають державної інфраструктури української освіти, культурно-мистецьких закладів, теле- 
та радіомовлення рідною мовою – вони позбавлені всього, чим на державному рівні забезпе-
чені національно-культурні потреби російської національної спільноти в Україні [15, 45].  

Водночас, маючи обмежені важелі впливу, українська громада все ж намагається не 
бути осторонь процесу формування російської законодавчої бази щодо національних мен-
шин: було проведено два Конгреси українців Росії, результатом чого стало звернення 
Об’єднання українців Росії до президентів обох країн, урядів та офіційних кіл держав з за-
кликами до більш конкретної державної підтримки своїх національно-духовних прагнень 
тощо. Але, на жаль, політики РФ, втім як і українські, залишають подібні заклики українсь-
кої діаспори без необхідної підтримки, тому важливим чинником формування та розвитку 
українсько-російських відносин їх назвати можна досить умовно.  

Водночас діаспора потрібна незалежній Україні, оскільки українці за кордоном теж 
формують уявлення про країну походження. Хоча наша діаспора нараховує десятки мільйо-
нів чоловік, але без допомоги держави їм важко створити вигідне для України становище в 
інформаційному полі. На діаспору також покладається роль посередника у налагодженні ді-
лових контактів у різних сферах життя. Отже, можемо констатувати, що на державному рівні 
є чітке розуміння того, що мільйони українців, які проживають поза межами української 
держави, можуть сприяти піднесенню її міжнародного авторитету і стати дійовим чинником 
розширення українського впливу як на внутрішньополітичні процеси країни проживання, так 
і на міждержавні взаємини, але немає відповідних активних дій щодо її підтримки.  

Сучасні українсько-російські гуманітарні відносини зумовлені переплетінням числен-
них і часто суперечливих чинників, що значно ускладнюють не тільки їх конструювання, а й 
неупереджений теоретичний аналіз. Значним чинником впливу є емоційне нагнітання про-
блем, що підсилюється стереотипним мисленням представників обох сторін: у більшості ви-
падків українське суспільство ще не забуло старі образи, а російське – не адаптувалося до 
сприйняття факту незалежності України. Саме на рівні незбігу національної психології, від-
значає американський вчений У.Гарнет, розвиваються найбільш глибокі розбіжності між 
двома країнами та народами: у той час, коли Росії необхідно визначити своє національно-
культурне обличчя, незалежність України сприймається російськими політиками як шок або 
як зрадництво [1, 73]. І досі зазвичай у російських мас-медіа домінує зображення всього 
українського як другорядного і меншовартісного: А.Гливаковський безапеляційно зараховує 
українців до числа «російських народів, який у післясталінські часи відколовся від цілого в 
результаті підриву центрального геополітичного простору Росії»; відповідним є бачення 
національних спільнот у державах і їх національно-культурних потреб. Нерідко відверто зне-
важливий тон російської політичної риторики щодо України супроводжується провокацій-
ними заявами і акціями окремих політиків – що спонукає українського вченого 
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Б.Парахонського до висновку, що Російська Федерація свою зовнішню політику намагається 
дедалі послідовніше будувати за зразком колишнього СРСР, де Росія була «старшою сест-
рою» (з відповідним рівнем прав та свобод), а Україна – молодшою [9, 179–180]. Ситуація 
ускладнюється ще й тим, що Україна у двосторонніх відносинах виступає пасивною сторо-
ною, а Росія діє на випередження, що відкриває перед нею можливості здійснення гуманітарної 
експансії на Україну. За таких умов українська сторона має два варіанти дій: або змиритися з 
фактичним станом речей, або вдатися до активних дій, які призвели б до усунення диспропорцій, 
що мають місце, і дали б змогу надати відносинам форми рівноправного співробітництва. 
Російська сторона, попри об’єктивні реалії, не бажає визнавати Україну як рівноправного 
учасника гуманітарного діалогу і, здійснюючи потужний інформаційний, релігійний та куль-
турний впливи на українське суспільство, намагається дестабілізувати внутрішньополітичну 
ситуацію в Україні, активно використовуючи при цьому діаспору. Загалом українсько-
російські відносини у вказаній сфері мають надзвичайно високий ступінь політизації, а через 
це – і конфліктності. Це, в свою чергу, вимагає двосторонніх поглиблених консультацій та 
розробки й укладання відповідних міждержавних домовленостей.  

Київ та Москва, розуміючи значення діаспор у міждержавному спілкуванні, вже не 
перший рік співпрацюють у сфері розробки міжнародно-правового механізму захисту прав 
національних меншин: укладаються угоди на міждержавному та міжвідомчому рівнях, пи-
тання забезпечення прав української національної меншини порушуються під час переговорів 
між представниками державних органів України та держав-партнерів тощо. Також діє стратегічна 
група з питань україно-російських взаємин, прийнято рішення координувати антикризові заходи 
між сторонами, досягнуто домовленості про обов'язкові телефонні консультації та неформальні 
зустрічі з врегулювання кризових ситуацій. Діаспори відіграють не останню роль у процесі 
становлення цих відносин, оскільки вони, як і державна влада, визначають напрямки діалогу 
України і Росії, вектори державної співпраці і перспективи розвитку міждержавного спілку-
вання тощо.  

Зважаючи на особливу актуальність проблеми забезпечення національно-культурних 
запитів українців у Росії та росіян в Україні, принципово важливим постає необхідність по-
слідовного переміщення цих питань із конфліктної площини політичних дискусій та декла-
рацій (нерідко спекулятивного характеру) у сферу предметного гуманітарного співробітництва. 
На часі ж актуальною є потреба усвідомлення офіційними колами обох держав, політиками 
та засобами масової інформації, що діаспори слід розглядати і використовувати як чинник 
співробітництва Росії та України, а не важіль тиску. На сьогодні їх потенційні можливості у 
сфері розширення і поглиблення стратегічного партнерства, виведення спірних питань із зо-
ни конфлікту у поле пошуку взаємовигідних рішень ще належним чином не оцінені і не ви-
користані жодною стороною. 
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УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ:  

РЕФОРМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 
У статті висвітлено перспективні кроки подальшого соціально-економічного розвитку 

України, орієнтовані на “ європейський” рівень життя. 
Однією з актуальних ознак європейського інтеграційного процесу є наполегливий 

пошук прийнятної моделі модернізації класичної європейської соціальної моделі. Договір 
про Європейський Союз розширив сферу дії національних інституцій. Передбачається пода-
льше сприяння соціально-економічному прогресу шляхом запровадження вдосконалених 
стандартів, але у такий спосіб, щоб забезпечити збалансований і рівномірний розвиток. 

Орієнтація на Європу, тобто орієнтація на Захід, відкриває перед Україною кращі перс-
пективи в плані формування в ній процесів, які забезпечують перехід суспільства від індуст-
ріального до постіндустріального етапу розвитку, а також у плані її входження до сучасної 
глобальної системи міжнародного поділу праці. 

Інтеграція України в Європу, її вростання у Західний світ потребує надзвичайно великих 
зусиль усього українського суспільства, адже поки що, окрім географічного розташування, 
дійсно “європейського” в Україні занадто мало. І справа тут не просто в тому, що для того, 
щоб стати європейською, Україні необхідно докорінно реформувати свій господарський 
комплекс, змінити засади його функціонування, забезпечити конкурентоспроможність своєї 
економіки на європейському ринку, європейські стандарти виробництва і рівня життя, а в 
тому, що цього не досягти виключно економічними реформами. Україні необхідно також по-
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будувати демократичне громадянське суспільство, змусити владу не на словах, а конкретни-
ми справами поважати громадян, які цю владу обирають і фінансують. Без цього інтеграція в 
Європу просто неможлива [16]. Для України останнє є поки що набагато складнішим, бо ще 
зовсім недавно вона була „відірвана» від європейської цивілізації. 

Дослідженням сучасних проблем історії, аналізу політичних процесів в новій незалеж-
ній державі присвячені праці В.Литвина, О.Бойка, Ю.Лукінова та інших [9, 3, 10]. Роботи цих 
авторів започатковують процес концептуального осмислення вітчизняної новітньої історії. Го-
ловні тенденції складного розвитку економічної реформи висвітлюються у дослідженнях 
С.Дзюбика та О.Ривака, В.Опришка [6, 11]. Процес європейського єднання докладно проана-
лізовано в працях А.Чубарьяна, В.Барановського, В.Шенаєва [17, 2, 18]. 

Цілком очевидно, що держави Євросоюзу значно далі просунулися в побудові соціально 
орієнтованого суспільства, ніж інші країни світу. Інститути Європейського Союзу довели 
свою здатність ефективно вирішувати проблеми координації та узгодження інтересів країн-
членів, враховуючи їх особливості й не порушуючи їх рівноправності. Вони довели, що вміють 
захищати спільні інтереси країн-членів, забезпечувати їх соціальну та економічну стабіль-
ність і розвиток. 

Інтеграція в ЄС означає для країни такий вибір її подальшого розвитку, який орієнто-
ваний на якісно новий, виший рівень життя для усього суспільства, а не лише для незначної 
його частини, і це має бути забезпечено за рахунок новітніх технологій, ефективного і безпе-
чного використання ресурсів країни. Інтеграція до Європи - це також інтеграція до найрозви-
ненішої на сьогодні євроатлантичної структури колективної безпеки [13]. У сучасному світі 
лише на шляху побудови системи спільної безпеки можна утвердити мир і демократію [1]. 

Слід зазначити, що конвергенція економік Заходу і Сходу (а Україна відіграє не 
останню роль в економіці Сходу) відкриває перспективу не лише різкого прискорення економіч-
ного розвитку східноєвропейських країн, а й створює додаткові можливості для зростання 
економіки Західної Європи. Ця інтеграція, модернізуючи економіку Сходу, водночас ство-
рює нові робочі місця у Західних країнах — тобто, вона являє собою спільний для Заходу і 
Сходу інтерес. 

Україна зацікавлена у підвищенні рівня життя, наближенні соціальних критеріїв (осо-
бистої безпеки, освіти, охорони здоров'я, якості інформації, екології, вільного руху трудових 
ресурсів) до високих європейських стандартів [5]. Водночас і країни ЄС зацікавлені у цьому 
ж, бо це обумовить розширення внутрішнього ринку України, зокрема і для європейських 
товарів, та зменшить потік до Західної Європи міграції маргінальних груп населення. 

На початку 90-х років минулого століття однією з головних причин, які призвели до 
широкого обговорення проблем зайнятості на загальноєвропейському рівні, було усвідом-
лення того, що економічні та соціальні складнощі, які виникли внаслідок енергетичних криз 
попередніх десятиліть, а також валютна криза 90-х, великою мірою корінилися всередині самого 
Співтовариства. В той час, як темпи європейської інтеграції в багатьох сферах зростати, об’єднання 
не мало ані достатньо ефективних інструментів, ані послідовної стратегії для подолання макро-
економічних потрясінь. Співтовариство не мало дієвих відповідей на проблему подолання 
стійких рівнів безробіття, що в подальшому загрожувало перетворитися на довгострокове 
безробіття та інші структурні проблеми на ринках праці. Такі проблеми не були лише резуль-
татом страху перед новітніми технологіями, зростання кількості осіб, що не мають роботи, него-
товності до глобалізації або конкуренції з боку країн третього світу. Великою мірою структурні 
кризи були пов'язані з прогалинами національної політики в галузі зайнятості і відповідаль-
ність за них покладалася цілком на держави-члени ЄС, враховуючи їх виключну компетенцію в 
даній сфері. Однак, загострення криз дало розуміння того, що їх ефективне подолання можливе 
лише за умови поглиблення координації політики зайнятості на загальноєвропейському рівні. 
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Протягом 90-х років відбувався активний багатосторонній діалог у сфері зайнятості, 
що супроводжувався розробками різних стратегій та уніфікацією підходів у відповідній сфері. 
Актуалізація проблеми зайнятості на європейському рівні призвела до включення відповід-
ного розділу до Амстердамського договору 1997 року, що набув чинності в 1999 році. Саме в 
цей період проблема зайнятості утверджується як один з ключових напрямків діяльності 
Європейського Союзу. 

1997 року було розроблено та введено в дію Європейську стратегію в галузі зайнятості 
з метою досягнення прогресу по боротьбі з безробіттям протягом наступних п'яти років. 
2000 року відбувся Лісабонський самміт Європейської Ради, яким було ухвалено ключовий 
стратегічний документ ЄС — «План економічного та соціального оновлення для Європи до 
2010 року», що в широкому вжитку отримав назву Лісабонської стратегії. 

Згідно з Лісабонською стратегією, передбачалося до 2010 року перетворити економіку 
Європейського Союзу на найефективнішу у світі структуру, орієнтовану на розвиток і залу-
чення високих технологій, шляхом: 

• створення консолідованої, динамічної та орієнтованої на високі технології економіки; 
• забезпечення прискореного й сталого економічного зростання; 
• забезпечення повної зайнятості як ключової мети економічної та соціальної політики, 

включаючи зниження рівня безробіття до того, якого вже досягнуто в найуспішніших країнах-
членах; 

• модернізацію соціальної політики. 
Отже, Лісабонською стратегією забезпечення повної зайнятості визначено ключовою 

метою економічної та соціальної політики, а її успішну реалізацію – одним з головних пріо-
ритетів Союзу. Відзначимо також, що після розробки Лісабонської стратегії саме на її вико-
нання було орієнтовано інші європейські програми в галузі зайнятості. Виконання високих 
цілей, поставлених перед об'єднанням, пов'язано з проведенням структурних реформ, що є 
об'єктом глибоких досліджень з боку провідних наукових та аналітичних інституцій, які 
здійснюються на замовлення структур Євросоюзу. 

В листопаді 2003 року було опубліковано звіт Робочої групи з питань зайнятості 
Європейської Ради. Цей звіт є проміжним підсумком реалізації Лісабонської стратегії. Остання 
була розроблена Європейською Комісією та схвалена Європейською Радою у 2000 році. 
Стратегія повинна реалізовуватись до 2010 року: Одним із головних пріоритетів Союзу, ви-
значених Лісабонською стратегією, є забезпечення повної зайнятості як ключової мети еко-
номічної та соціальної політики ЄС. 

Звіт Робочої групи покликаний дати оцінку ефективності інструментів політики зайня-
тості ЄС, які застосовувались на першому етапі реалізації стратегії. Ключовою метою Звіту є 
вироблення рекомендацій щодо вдосконалення політики зайнятості на другому етапі вико-
нання стратегії. 

Дані оцінки та рекомендації, на нашу думку, можна використовувати в процесі розробки 
нової програми зайнятості на 2005-2008 роки, вироблення стратегії наближення до європей-
ських стандартів та запровадження їх у вітчизняну практику. 

Головними проблемами у сфері зайнятості, з якими сьогодні зіткнулися у Європейсь-
кому Союзі, є потреба впровадження економічних реформ з метою пристосування сучасних 
європейських економік до об'єктивних змін, викликаних глобалізацією, а також демографічні 
проблеми, пов'язані передусім із процесом загального старіння населення, а, відтак, і скоро-
чення кількості осіб працездатного віку. 

Визначеними цілями реформування є підвищення рівня зайнятості та продуктивності 
праці зайнятих працівників. Впровадження зазначених глобальних перетворень вимагають 
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підпорядкування короткострокових заходів ширшим за змістом та важливішим структурним 
перетворенням. 

З метою досягнення Лісабонських орієнтирів та забезпечення динамічнішого й стало-
го розвитку в подальшому необхідно здійснити цілий комплекс структурних реформ у різних 
сферах суспільного життя, передусім у галузі економіки та в законодавчій сфері. 

Аналізуючи інструменти політики зайнятості, варто відзначити, що чимало завдань, 
які стоять перед ЄС вже давно сформульовані та взяті до виконання в українській політиці 
зайнятості. Такий збіг пов'язаний в першу чергу із реалізацією проектів технічної допомоги у 
сфері зайнятості та підтримки підприємництва з боку США (USA ID) та ЄС(TASIK). Тим не 
менше, можна стверджувати, що в Україні не враховуються пріоритети, передбачені для ЄС і 
в той же час актуальні для нашої держави. 

Наприклад, в питаннях усунення адміністративних та регуляторних бар'єрів, незва-
жаючи на значне сприяння з боку проектів USA ID, виконавча влада та місцеве самовряду-
вання не демонструють послідовності. Ще у 2001 році було розроблено пакети регуляторних 
актів, які сприяють вирішенню проблеми урегульованості підприємницької діяльності. За 
виключенням окремих міст, ці пакети не були запроваджені саме через пасивність місцевої 
влади, яка в свою чергу не може втрачати можливості наповнення бюджетів за рахунок дріб-
них підприємців. В цьому контексті варто забезпечити тіснішу співпрацю Державної служби 
зайнятості та Державного комітету з питань підприємництва та регуляторної політики. 

В питаннях розвитку мереж консалтингових структур, які надають підтримку у запо-
чаткувати підприємницької справи, то незважаючи на те, що створена знову ж таки за під-
тримки міжнародних організацій консалтингова мережа, не має належної підтримки з боку 
держави. 

Забезпечення фінансування та кредитування малих підприємств є більше декларативним, 
ніж практичним пріоритетом державної політики. Підтвердженням цього є незначна частка 
коштів страхування на випадок безробіття, спрямованих на започаткування безробітними 
власної справи. У 2003 р. тільки 5,5% зареєстрованих безробітних в Україні отримали одно-
разову допомогу на започаткування власної справи. Не вирішено питання із наданням піль-
гових кредитів комерційних банків. Зважаючи на те, що безробітні не можуть забезпечити 
заставу, а держава не дає необхідних гарантій, більшість безробітних позбавлені доступу до 
кредитних ресурсів [15]. 

Варто звернути увагу на такий інструмент політики зайнятості ЄС, як зменшення по-
даткових та страхових нарахувань на зарплати некваліфікованих працівників. З одного боку, 
існує прогресивна шкала, яка забезпечує порівняно низькі нарахування на мінімальну зар-
плату. Тим не менше, враховуючи те, що мінімальна заробітна плата забезпечує тільки 70% 
прожиткового мінімуму, витрати роботодавця на мінімальну зарплату на рівні 17% є надмір-
ними [7]. Варто також переглянути розмір неоподаткованого мінімуму. 

Щодо запровадження інноваційної політики розвитку економіки та ринку праці, варто 
відзначити, що в Україні такий пріоритет виконавчої влади сформувався не так давно, у 2001 році. 
Саме тому, давати оцінку реалізації цього пріоритету є передчасним. Тим не менше, знову ж 
таки за підтримки міжнародних організацій створення мереж для поширення інновацій стали 
реальністю української економіки. Актуальним завданням у розвитку цього напрямку зали-
шається активне залучення приватного капіталу для фінансування просвітницьких програм 
та розробки вітчизняних інноваційних технологій. Також необхідно продовжувати політику 
державної підтримки технопарків, збільшення бюджетного фінансування та ефективного ви-
користання коштів, спрямованих на підтримку наукової та винахідницької діяльності. 

В питанні забезпечення гнучкості ринку праці, європейські пріоритети значною мірою 
не співпадають з українськими. Проте, рекомендації Робочої групи щодо урізноманітнення 
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правових механізмів оформлення трудових відносин та сприяння частковій зайнятості є до-
сить актуальними для України. 

Концептуально, інструменти активізації політики зайнятості ЄС «легалізовані» в 
Україні. Щоправда, виконавча ефективність таких заходів на даний момент є сумнівною. 
Свідченням цього є найбільша ефективність такого інструменту зайнятості, як громадські 
роботи. Чисельність безробітних, які залучаються до громадських робіт постійно збільшу-
ється, при цьому такс залучення практично не забезпечує подальше постійне працевлашту-
вання. Потребують зміни підходи до застосування перекваліфікації безробітних, оскільки 
цей інструмент також не впливає на інтенсифікацію подальшого працевлаштування. 

Підвищення рівня знань та формування адаптивної робочої сили, що могла би адекватно 
сприймати виклики високотехнологічної економіки є головною запорукою продуктивності 
праці та зростання рівня зайнятості в умовах сучасної економіки. 

В той самий час відомо, що значній частині людей не вдасться здобути навіть базових 
навичок грамотності та здатності до кількісного мислення, що надалі супроводжується не-
адекватним рівнем оновлення старих та засвоєння нових знань. До того ж демографічні прогнози 
створюють додаткові підстави перейматися належним управлінням того людського капіталу; 
який існує: головне завдання сьогодні - попередження застарілості навичок та знань з метою 
якомога довшого перебування людей у лавах робочої сили, ідо передбачає необхідність пе-
реорієнтації професійного навчання на старших працівників та осіб з низькою кваліфікацією. 

У відкритих економіках, що базуються на високому рівні знань, існує низка вимог 
щодо інтелектуальної бази робочої сили. Такими базовими вимогами є персональні, технічні 
та теоретичні вимоги. Головне завдання в цьому напрямку - забезпечення наявності в сучас-
ної робочої сили щонайменше середньої освіти та принаймні базового рівня відповідності 
вимогам, викладеним вище. 

Серед іншого, необхідно надати кожному право і можливість доступу до здобуття се-
редньої освіти та мінімального рівня базових знань та навичок; скоротити кількість молодих 
людей, які рано закінчують шкільне навчання; сприяти доступу більшої кількості людей до 
вищих навчальних закладів; забезпечити людей професійним навчанням протягом усього їхнього 
життя, приділяючи особливу увагу працівникам з низькою кваліфікацією, літнім працівникам та 
співробітникам малих та середніх підприємств, які неспроможні витрачати достатньо коштів 
на навчання своїх кадрів, наприклад, у порівнянні з великим компаніями. Необхідно не допу-
стити суттєвого збільшення розриву в кваліфікації між працівниками малих та великих ком-
паній, як це відбувається сьогодні; створити досконалішу систему планування й визначення 
кваліфікацій, що мають/матимуть найбільший попит на ринку праці. З цією метою пропону-
ється об'єднати національні агентства з планування у Загальноєвропейську мережу. 

Розподіл витрат та відповідальності за збільшення інвестування в людські ресурси. 
Має бути створена база для постійного навчання всіх людей. Роботодавці повинні взяти від-
повідальність за професійну підготовку своїх працівників протягом всієї їхньої кар'єри так 
само, як і кожний окремий індивід має інвестувати у своє майбутнє. 

Серед соціальних партнерів головним учасником відносин з приводу навчання визна-
ється держава, яка має закласти підвалини систем постійного навчання, доступного для всіх. 
Державні кошти повинні використовуватись як головний засіб для сприяння розвитку таких 
систем. Причому окрема увага має приділятися також контролю за якісним використанням 
державних коштів. 

Державний сектор має першочергове зобов'язання вкладати кошти в обов'язкове шкільне 
навчання та базову професійну підготовку, що мають особливе значення для нормального 
функціонування освіченого суспільства та високої активності робочої сили. Державна влада 
також відповідає за забезпечення участі найуразливіших груп населення у процесі навчання. 

Політологія  Парахіна М.Б., Полушкіна Т.В. 



Вісник ДАКККіМ  2’2007  

 145

Це особливо стосується низько кваліфікованих працівників, безробітних, дорослих осіб із низьким 
рівнем базових навичок, старших працівників та осіб, що рано полишають шкільне навчання. 

Крім того, держава повинна постійно здійснювати контроль за якістю навчання та 
профпідготовки, встановлюючи систему відповідних стандартів і контролюючи їх виконан-
ня, включаючи питання дійсності та визнання кваліфікацій. 

Зацікавленість роботодавців у професійному навчанні їх працівників полягає в зрос-
танні конкурентноздатності та продуктивності їх роботи. Крім того, участь роботодавців у 
процесі навчання підвищує його ефективність, оскільки підприємства зазвичай мають чіткіше 
уявлення про сутність тих нових знань та навичок працівників, що будуть корисними саме 
для них. Активізації участі роботодавців у процесі професійного навчання можна досягти 
шляхом встановлення обов'язкових внесків, які мають сплачуватися підприємствами до фонду 
професійного навчання, а також надання переваги компаніям, які інвестують у людський ка-
пітал (надання податкових кредитів та допомога малим і середнім підприємствам у питаннях 
кадрових змін). 

Для того, щоб пропозиція відповідала попиту, необхідно, щоб постійне навчання було 
доступним і адаптованим до потреб працівників, які змінюються. З цією метою необхідно 
вдосконалити механізми визначення індивідуальних потреб та доступу до навчання. Цього 
можна досягти, якщо професійну підготовку винести на перше місце в договірних відноси-
нах працівників із роботодавцями, а також вдосконалити систему надання консультацій в 
процесі укладення персональних планів професійного навчання. Важливо також створити 
дієвий механізм визнання та присвоєння кваліфікацій. 

Підтримуючи попит на професійну підготовку, важливо також забезпечити й достатню 
пропозицію на цьому ринку. Це пов'язано з необхідністю подальшого реформування системи 
освіти. Школи та центри професійної підготовки повинні перетворитися на відкриті навчальні 
заклади, профільовані під інтереси та потреби конкретних цільових груп, з максимальним 
використанням можливостей сучасних технологій дистанційного навчання. 

Щодо заходів ЄС, спрямованих на інвестування у людський розвиток, варто відзначити, 
що чимало з них вже набули пріоритетності в Україні, і в цій сфері виникають специфічні 
національні проблеми [8]. Наприклад, повне забезпечення базовою середньої освітою, мак-
симальний доступ до вищої освіти для України не складають особливої проблеми. Для нашої 
держави більш характерні проблеми працевлаштування людей з вищою освітою, оскільки 
система освітніх послуг значною мірою не відповідає потребам ринку праці. 

Досить гостро стоїть проблема підвищення кваліфікації працівників. За даними Федерації 
профспілок України, періодичність підвищення кваліфікації становить один раз на 12,5 років, 
хоча в країнах ЄС підвищення кваліфікації відбувається раз на 2-3 роки [4]. Щоправда для 
вирішення цих проблем внесені відповідні зміни в законодавство щодо професійно-технічної 
освіти. Закон України № 1158-ІУ від 11.09.2003 «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів щодо професійно-технічної освіти» закріпив ряд положень, які дозволять покращити 
фінансування професійної підготовки, запроваджувати сучасні форми навчання (дистанційна 
освіта), розвивати мережу навчальних закладів різних організаційних форм та забезпечувати 
професійну підготовку відповідно до вимог ринку праці. Практично створена нормативно-
правова база для забезпечення можливостей постійного навчання та підвищення кваліфікації. 

В подальшому варто приділити увагу таким заходам політики зайнятості ЄС. як ство-
рення системи планування кваліфікацій та професій відповідно до вимог ринку праці, зміц-
нення та осучаснення матеріально-технічної бази професійної освіти. В рамках соціального 
партнерства необхідно встановлювати чіткі домовленості щодо фінансування, періодичності 
перепідготовки та підвищення кваліфікації. 
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Успішне впровадження реформ глибоко пов'язане з необхідністю рішучих кроків дер-
жавних інституцій в напрямку реалізації поставлених цілей. Зокрема, потрібно особливу увагу 
приділити формулюванню чіткої та зрозумілої національної політики з реалізації орієнтирів, 
встановлених на загальноєвропейському рівні [12]. 

Очевидно, що структура та практика реалізації політики зайнятості України цілком 
відповідає зазначеним пріоритетам ЄС. Застосування програмного підходу, використання 
соціального партнерства стали ключовими засадами української політики зайнятості. Водно-
час, відчутним є брак координації центральних органів виконавчої влади, особливо в питан-
нях галузевої, освітньої, економічної та регуляторної політики. Актуальною залишається 
проблема відповідальності за виконання домовленостей в рамках соціального партнерства. 
Ці фактори реально стримують формування ефективних партнерських мереж, які забезпечу-
вали б ефективну та прибуткову зайнятість населення. Потребує уваги проблема формування 
дійового громадського контролю за діяльністю служб зайнятості та якістю їх послуг. В забез-
печенні ефективності програмного підходу необхідні більш жорсткі вимоги до обґрунтування 
тих чи інших напрямків та інструментів політики зайнятості. 

Загалом, можна зробити висновок про суттєвий збіг пріоритетів у політиці зайнятості 
ЄС та України. Чимало актуальних для Європейського Союзу завдань вже здійснюються в 
нашій державі, а тому перспективи координації політики у сфері зайнятості є цілком реаліс-
тичними у найближчій перспективі [14]. 

Якщо ми хочемо бачити Україну суверенною, високорозвинутою, багатою державою, 
народ якої має всі умови для соціального, духовного, культурного розвитку, то маємо орієн-
туватися на євроатлантичну інтеграцію України і роботи все від нас залежне, щоб Україна 
утвердилася в Європі. 

Слід ще раз підкреслити, що наша євроінтеграція важлива лише за умови забезпечення 
незворотності демократичного розвитку нашої держави. А тому насамперед від політичного 
керівництва України нині залежить, чи зуміє наша держава довести право на повноцінну участь 
у створенні «нової» Європи. Лише комплекс економічних та політичних реформ в Україні 
дасть їй реальний шанс у найближчі роки стати повноправним членом європейської спільноти. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ТЕРОРИСТИЧНОГО РУХУ 
 
У сучасному вигляді тероризм представляє собою продукт еволюції, а в деяких випад-

ках – свого роду поєднання декількох основних напрямів, що історично склалися: лівий 
тероризм; правий тероризм; етновмотивований тероризм; релігійний тероризм та ін. 

Лівий тероризм орієнтується на численні ліві соціально-політичні доктрини (марк-
сизм, ленінізм, троцькізм, анархізм, маоїзм, кастроїзм тощо). Мішенню для лівих терористів 
стають представники пануючої політичної еліти, державні чиновники і співробітники органів 
безпеки, банкіри, бізнесмени, незалежні фахівці, що співпрацюють з урядом, функціонери 
проурядових політичних партій. Ліві терористи створюють підпільні бойові організації, здійс-
нюють координацію діяльності в міжнародних масштабах. Як правило, лівий тероризм акти-
візується тоді, коли виникає внутрішня криза. Бойові організації лівих терористів здебільшого 
діють порівняно нетривалий час.  

Найбільш відомими терористичними організаціями лівого спрямування були Фракція 
Червоної Армії (РАФ) у ФРН, "Червоні бригади" в Італії в 1970–1980 роках. На відміну від 
РАФ, що спиралася на ліворадикальну інтелігенцію, "Червоні бригади" проголосили метою 
боротьби пролетарську революцію й орієнтувалися на масштабну бойову діяльність. Сере-
дина 80-х років характеризується новим піднесенням тероризму – вже під антивоєнними гас-
лами. На відміну від тероризму сімдесятих, поширеного переважно в Італії і Німеччині, у ві-
сімдесяті досить енергійно з антивоєнними гаслами виступали французькі і бельгійські 
терористи. Майже всі угруповання терористів знищені поліцією. Уламки РАФ, "Червоних 
бригад" та інших груп, що залишилися, є малоактивними і зосередилися переважно на теоре-
тичній розробці стратегії подальшої збройної боротьби. 

У період "холодної війни" ліві терористи користувалися значною підтримкою країн 
соціалізму (СРСР, Куби, КНДР, КНР). У 70–1980-х роках ліві терористи більш активно, ніж 
їх опоненти з правого флангу, використовували тактику збройних нападів і подекуди вдава-
лися до вибухів, що призводили до численних випадкових жертв.  

Сучасним проявом тероризму лівого напрямку вважають спалах так званого “анти-
глобалістського руху”, що включає в себе різнорідні і численні троцькістські, маоїстські, 
анархістські та інші екстремістські угруповання, що є основними кадровими резервами лівого 
тероризму.  

Канадський дослідник Уоллер Р. Нетвелл відмічає, наприклад, що ідеї Фанона були 
взяті “на озброєння ідеологами Близького Сходу”. Багато лідерів шиїтської революції в Ірані, 
які повалили шаха і привели до влади Айятоллу Хомейні 1979 р., наслідували саме це відга-
луження марксизму. Ця ж суміш ісламського фундаменталізму та лівого марксизму знайшла 
відображення в ідеології Аль-Каїди, що була викладена Усамою бін Ладеном у маніфесті 
“Декларація війни проти Америки” (1996 рік) [5].  

Правий тероризм орієнтувався на традиційні для нації політичні доктрини і цінності, 
історично – на національних діячів минулого. Активізується на нетривалий час, у періоди 
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найбільшої загрози з боку лівих сил. Мішенню правих терористичних організацій виступа-
ють насамперед ліві політики й активісти профспілкового руху. Найбільш значні праві теро-
ристичні організації існували в Росії під час революції 1905–1907 рр., у Європі – після Другої 
світової війни у формі неофашистських груп, а у Латинській Америці – "ескадронів смерті". 

На сучасному етапі зростаюча загроза ісламського тероризму на фоні постійного збіль-
шення кількості мусульманського населення в Європі може призвести, а в ряді випадків вже 
призводить, до спалаху правого тероризму антиісламського спрямування в країнах Європи і 
США. В Росії викликає занепокоєння поява так званих “скінхедів”, поки що погано організо-
ваних молодіжних угруповань фашистського спрямування, які переслідують емігрантів із 
нових незалежних держав Центральної Азії та Південного Кавказу. 

Суб’єктами етнічного тероризму є групи, чий статус визначається етнічною приналеж-
ністю. Даний різновид тероризму є прагненням до зміни форми державного устрою, державо-
творення чи досягнення часткових змін у становищі відповідних етнічних груп [1, 151].  

У XX столітті, особливо в його другій половині, склалися декілька великих стійких 
вогнищ тероризму, що вмотивований етнічними чинниками. З початку XX століття швидко 
набирав силу сепаратистський тероризм у Північній Ірландії. До нинішніх зон етновмотиво-
ваного тероризму передусім відносяться Країна Басків в Іспанії, Північна Ірландія і зона 
проживання тамілів у Шрі-Ланці. У кожному з цих випадків етнічні чинники реалізуються в 
різних політичних програмах. Так, ЕТА, що діє в Країні Басків, домагається незалежності від 
Іспанії. Аналогічні установки характерні для Тигрів звільнення Таміл Ілама, що оперують у 
Шрі-Ланці.  

Сьогодні досить активними є терористичні угрупування, вмотивовані змішаними – 
етнічними і релігійними – чинниками. До них відносяться мусульманські терористичні гру-
пи, що діють в індійській частині Кашміру і ставлять за ціль приєднання його до Пакистану; 
сепаратистський рух в китайському Синьцзяні, що активно використовує мусульманські гасла.  

Питання про вплив і перспективи етновмотивованого тероризму залишається відкри-
тим, мають місце суперечливі тенденції. З одного боку, жодна з названих великих терорис-
тичних організацій цього напряму не має реальних шансів на успішну реалізацію своїх цілей. 
Але, з іншого — влада відповідних держав впродовж багатьох років не може їх подолати си-
лою або політичним шляхом усунути підтримку цих організацій з боку частини населення 
відповідних територій.  

Прихильниками релігійного тероризму є терористичні організації, об’єднані приналеж-
ністю до однієї конфесії. Однією з причин виникнення тероризму на релігійному ґрунті є фун-
даменталізм, притаманний у різних формах усім світовим релігіям. У результаті виникають 
такі терористичні організації, як “Всесвітній ісламський фронт боротьби проти іудеїв і хресто-
носців” Усами бін Ладена, який підтримали “Ісламська група” у Єгипті, “Збройна ісламська 
група” в Алжирі, “Харкатуль Муджахеддин” у Пакистані, Ісламський рух Узбекистану та ін. [2, 7]. 

Тероризм є найпоширенішою формою озброєної боротьби, яку ведуть екстремістські 
ісламські організації і рухи фундаменталістського спрямування за ствердження своїх ціннос-
тей і нормативної системи як в самому мусульманському світі, так і за його межами. 

Найвідоміша з перших організацій цього спрямування — “Брати-мусульмани”, що по-
ставила за ціль створення держави, заснованої на ісламських принципах і нормах, виникла в 
Єгипті 1928 р. Концептуальні установки, розроблені її засновником — Хасаном Аль-Банной, 
а згодом – провідним теоретиком Сеїдом Кутбом, заклали основи світосприйняття і стратегії 
дій сучасного ісламізму. Показово, що під час Другої світової війни “Брати-мусульмани” під-
тримували тісні контакти з нацистами, часто виступаючи у ролі прямої гітлерівської агентури на 
Близькому Сході. В арсенал методів політичної боротьби, що практикуються “Братами-
мусульманами”, був включений тероризм. Одним з перших терористичних актів, вчинених 
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цим угрупуванням, стало вбивство єгипетського прем'єр-міністра Махіра 1945 р. У 50-ті роки 
єгипетські “Брати-мусульмани” були розгромлені режимом Гамаль Абдель Насера, зокрема 
був страчений С. Кутб. Проте ліквідація цієї організації не могла усунути коріння і переду-
мови ісламського екстремізму фундаменталістського спрямування в Єгипті. Радикальні органі-
зації відродилися там у 70-ті роки, увійшли до опозиції правлячому режиму і взяли курс на 
активну терористичну діяльність. Зокрема, 1981 р. ісламістами був убитий президент Анвар 
Садат [6, 47]. 

З кінця 20-х років екстремістські ісламістські настрої і організації, багато в чому схо-
жі з “Братами-мусульманами”, виникають в Індії. Відразу після Другої світової війни вони 
відіграли чималу роль у Пакистані. Впродовж всієї другої половини XX століття радикальні 
рухи і настрої набирають силу практично у всіх країнах ісламського ареалу. Могутніми чин-
никами підйому екстремістських настроїв і терористичних рухів у всьому мусульманському 
світі стала так звана “ісламська революція” 1978–79 рр. у Ірані і війна в Афганістані. На по-
чатку 80-х років з'являються Палестинський ісламський джихад і підтримувана іранським 
теократичним керівництвом Хезболла. Остання стала піонером у використовуванні терористів-
самовбивць, заявивши про себе 18 квітня 1983 р. вибухом американського посольства в Бей-
руті, в результаті якого загинули більше ста чоловік. Вибух був вчинений за допомогою ван-
тажівки, за кермом якої сидів активіст Хезболли. 1988 р. була створена “аль Каїда”, що стала 
найвідомішою і, мабуть, наймогутнішою терористичною організацією ісламізму, що об'єдна-
ла навколо себе цілу мережу дрібніших угрупувань. 1998 р. її лідер Усама бін Ладен зміг 
вперше добитися формального об'єднання декількох великих ісламських терористичних ор-
ганізацій, діючих в Єгипті, Пакистані, Бангладеш і Афганістані в Міжнародний ісламський 
фронт боротьби з євреями і хрестоносцями [4, 180]. 

Отже, у другій половині ХХ століття ісламський тероризм перетворився в основну 
компоненту сучасного терористичного співтовариства. При цьому радикальні погляди фун-
даменталістського спрямування, що є ідеологічною основою ісламського тероризму, набу-
вають дедалі більш ширшого поширення в мусульманському світі.  

Аналіз таких даних демонструє, що терористичні угруповання базуються по всьому 
світу й постійно розширюють сферу власних інтересів. “Терористичний інтернаціонал” на-
магається дестабілізувати життєдіяльність як окремих країн, так і цілих регіонів. 

Основними ознаками сучасного тероризму можна назвати як загальновизнані (насильство 
та залякування), так і інтернаціоналізацію чи глобалізацію, що характерно для сьогодення. 

Поширення терористичних проявів та масштабність їхніх руйнівних наслідків дає під-
стави деяким дослідникам, зокрема єгипетському політологу М.Сід-Ахмеду, тлумачити по-
няття тероризму значно ширше, ніж було прийнято раніше. На його думку, технологічний 
розвиток, який досяг небаченого рівня у військовій галузі, призвів до того, що війна у класи-
чному сенсі цього слова стала неможливою, якщо не абсурдною. Оскільки абсурдність війни 
не означає закінчення конфлікту, боротьба тепер загрожує набути інших форм. Зі специфіч-
ної точки зору, тероризм може розглядатися як продовження війни, а не тільки політики, ін-
шими заходами. Порівняння тероризму з “війною ХХІ століття”, на тлі останніх подій у світі, 
вже не здається неймовірним [3, 34].  

Тенденцію до інтернаціоналізації тероризму чітко відображують визначення, що міс-
тяться в документах як окремих країн, так і міжнародних організацій. Так, проект Кодексу 
злочинів проти миру та безпеки людства ООН закріплює таке тлумачення міжнародного те-
роризму: здійснення, організація, сприяння здійсненню, фінансування або заохочення аген-
тами або представниками однієї держави актів проти іншої держави або попускання з їхнього 
боку здійсненню таких актів, які спрямованні проти осіб або майна і які за своїм характером 
мають на меті викликати страх у державних діячів, груп осіб або населення в цілому». Дер-
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жавний департамент США визначає міжнародний тероризм як заздалегідь продумане, полі-
тичне вмотивоване насильство, що здійснюється проти невійськових об’єктів невизначеними 
групами усередині держави або таємними агентами якоїсь держави, у більшості випадків з 
метою ефективного впливу на суспільство, який поширюється на громадян або територію 
двох або більше країн [7, хii].  

Такі твердження засвідчують, що міжнародний, а точніше – світовий або транснаціо-
нальний тероризм – став у першій половині нинішнього десятиліття стратегічною загрозою 
глобального масштабу. Його головним, найбільш активним й небезпечними елементом є те-
роризм радикального ісламського спрямування. Ісламські терористи діють під впливом ідео-
логічних настанов, що мають для них високу цінність, заради реалізації яких вони готові по-
жертвувати власними життям. Ці настанови представляють собою агресивну, відносно 
цілісну ідеологію, що має універсальний характер і включає в себе ідею “священної війни” 
проти невірних і віровідступників. 

Як вже зазначалося вище, активність ісламських терористичних угруповань різко по-
силилася після закінчення “холодної війни”, особливо війни в Афганістані. На початку 90-х 
років виникли перші вогнища ісламської терористичної війни в Єгипті, Алжирі, Боснії і 
Таджикистані. До кінця минулого десятиліття остаточно склалася свого роду “дуга ісламсь-
кого тероризму”, ланцюг держав і територій, що стали зонами його дії. До неї увійшли Ал-
жир, Єгипет, Боснія і Герцеговина, Ізраїль, Ліван, Кашмір, Таджикистан і ряд інших терито-
рій в Центральній Азії, насамперед Ферганська й Ошська долини, Синьцзян, Філіппіни та 
Індонезія. У цей період ісламісти прийшли до влади в Судані, Малайзії і Афганістані.  

Не можна не відзначити значну численність терористичних організацій ісламізму. Зо-
крема, найвідоміша і небезпечна з них “аль Каїда” нині приблизно нараховує 18 тисяч підго-
товлених ісламських терористів, що діють приблизно в 60 країнах світу [8, 1]. Ісламські те-
рористичні угруповання об’єднуються у глобальні мережі; активно проникають у 
сепаратистські й інші екстремістські угрупування, що діють у країнах ісламського ареалу, й 
дуже часто підпорядковують їх собі.  

Сьогодні з впевненістю можна констатувати, що часи “романтичного” тероризму давно 
минули, тероризм перетворився у своєрідний вид бізнесу, де досконало прораховується бю-
джет, існують свої PR- підрозділи, фінансові центри й інші атрибути сучасного менеджменту. 

Найбільш системною в цьому плані організацією вважається все та ж “аль-Каїда”, що 
має власні філії в Афганістані, Єгипті, Йорданії, Іраку, Кашмірі, Лівані, Малайзії, Марокко, 
ОАЕ, Пакистані, Сирії, Сомалі, а також Боснії, Косове, Таджикистані і Чечні. 

На даний час бін Ладен і його численна родина контролює більше 100 різних фірм у 
США, Азії, Європі. Ці компанії в основному займаються нафтовими і хімічними проектами, 
телекомунікаціями і супутниковим зв’язком.  

Сьогодні спеціалісти по боротьбі з міжнародними тероризмом впевнені, що якогось 
єдиного центру фінансування у більшості відомих організацій не існує, є багато “диверсифі-
кованих” джерел. 

Чим же пояснити зростання ісламського тероризму? Низка експертів пояснює зрос-
тання ісламського тероризму переважно ситуативними чинниками. Вони вважають, що 
швидкому підйому ісламського тероризму в кінці XX століття сприяли такі обставини. 

• Виявився серйозно підірваним матеріальний, інфраструктурний і, що може бути ще 
важливішим, ідеологічний потенціал лівого тероризму. Розпад Радянського Союзу і крах ко-
мунізму у Європі позбавив ліві терористичні рухи в ісламському світі одного з головних 
джерел матеріальної підтримки. У цих умовах радикальні політичні рухи і угрупування лівого 
і націоналістичного толку звертаються до доктрин ісламізму. 
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• “Ісламська революція”, що відбулася наприкінці 70-х років в Ірані, і виникнення там 
теократичної держави продемонстрували для багатомільйонних мас населення мусульманських 
країн можливість створення і тривалого існування держави, заснованої на фундаменталістських 
ісламських політичних і правових принципах та керованої клерикалізмом. Іранський режим 
надавав – і надає — підтримку низці ісламських терористичних організацій, насамперед од-
ній з найбільш небезпечних — Хезболлі. 

• Війна в Афганістані призвела до формування численного “міжнародного співтова-
риства моджахедів”, що склався в процесі боротьби проти радянських військ. За деякими да-
ними, до моменту закінчення війни в Афганістані там налічувалося близько 10 тисяч вихід-
ців з інших мусульманських держав. Після закінчення війни в Афганістані групи бойовиків, 
що билися там, зокрема лідер “аль-Каїди” Усама бін Ладен, розповсюдилися по Близькому і 
Середньому Сходу і частково по Європі та стали важливою складовою терористичного руху 
ісламізму, свого роду ферментами, що викликають швидке зростання терористичних осеред-
ків. У їх середовищі виникла ілюзія того, що перемога в Афганістані продемонструвала не-
минучу початкову перевагу мусульман над невірними. 

• Перша “війна в Затоці”, особливо поява американських військ на “священній землі” 
Саудівської Аравії стимулювали і без того сильні антиамериканські настанови в ідеології і 
політиці радикальних угрупувань ісламізму.  

• Створення Палестинської адміністрації в результаті досягнутих в Осло 1993 р. палес-
тино-ізраїльських угод сприяло формуванню на підконтрольних цій адміністрації територіях, 
перш за все в секторі Гази, свого роду терористичних анклавів. У них була створена свого 
роду інфраструктура тероризму ісламізму, зокрема пункти підготовки терористів-самогубців. 

• Перемога руху Талібан в Афганістані, де виникла та існувала аж до 2001 р. найбі-
льша в світі база ісламських терористичних рухів. 

• Війна проти саддамівського режиму в Іраку призвела до перетворення Іраку в театр 
терористичної війни ісламського радикалізму проти держав міжнародної коаліції. 

• Арабо-ізраїльський конфлікт і пакистано-індійський конфлікт є могутніми чинни-
ками мобілізації ісламського тероризму, надають його прихильникам серйозні пропагандист-
ські аргументи, забезпечують фінансову підтримку з боку еліт низки мусульманських країн 
[6, 54].  

Поєднання названих чинників, вважають прихильники “ситуативної” концепції, по 
суті справи, і зумовило нинішнє становище у світовій терористичній спільноті. Якщо ця кон-
цепція справедлива, то врегулювання вказаних конфліктів відносно швидко призведе до по-
слаблення ісламського тероризму, витіснення його на узбіччя світової політики. 

В цілому ж, ця концепція справедлива в тому плані, що чинники, на які вона посила-
ється, дійсно стимулювали, а деякі стимулюють до сьогодні тероризм ісламізму. Проте вона 
не пояснює широке розповсюдження ісламських екстремістських і терористичних рухів у 
регіонах, не зачеплених арабо-ізраїльським або іншими згаданими конфліктами.  

Враховуючи це, багато авторів додають до перерахованих чинників ситуативного по-
рядку структурні чинники, передусім низькі соціально-економічні стандарти, характерні для 
переважної більшості мусульманських країн. Природним і багато в чому неминучим підсум-
ком цих процесів є масове зубожіння і соціальна дискримінація, накопичення в містах маргі-
нальних шарів. Все це не може не породжувати негативні емоції, що сприяють широкому 
розповсюдженню екстремістських настроїв і поглядів.  

Безробіття і зубожіння, безперечно, сприяють зростанню екстремізму і терористичних 
рухів в ісламських країнах. Проте самі по собі вони не можуть пояснити його зростання на-
прикінці XX — початку XXI століття. На планеті є немало країн і регіонів, що не входять в 
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ісламський ареал, в яких соціально-економічне положення мас не краще, а можливо і гірше, 
ніж в більшості мусульманських держав. Проте в цих регіонах немає проявів тероризму, а 
спалахи насильства там, де вони відбуваються, носять традиційний характер. Так, більшість 
держав Африки на південь від Сахари відносяться до найбідніших країн світу. Проте в цих 
країнах практично немає тероризму, а характерні для них громадянські війни і збройні конф-
лікти є, по суті справи, етнічними і племінними зіткненнями, типовими для цих народів 
впродовж всієї історії їх існування.  

Крім того, активісти, ідеологи і лідери ісламських екстремістських і терористичних 
рухів у масі своїй ні за соціальним походженням, ні за майновим становищем, ні за рівнем 
освіти не належать до дискримінованих соціальних шарів. Останні, як показує, наприклад, 
досвід палестинського тероризму, є “резервуаром” рекрутування рядових членів терористич-
них угрупувань, зокрема терористів-самовбивць, але з них украй рідко виходять представни-
ки вищого шару екстремістського напряму в сучасному ісламі, що політизується. Нарешті, 
зубожіння і соціальна несправедливість не пояснюють розповсюдження екстремістських по-
глядів і настроїв серед частини елітних кіл мусульманських країн. 

Отже, є підстави припускати, що нинішній підйом ісламського тероризму є результа-
том не тільки важкого соціально-економічного становища, а й деяких інших довготривалих 
чинників, зокрема культурного плану. Багато експертів вважають, що зростання екстреміст-
ських настроїв у ісламському світі пов'язане з реакцією традиційних шарів на незавершену 
модернізацію і глобалізацію, що призводить, зрештою, до протистояння традиційної і “пост-
модерністської”, “постіндустріальної” цивілізацій. 

Незавершена модернізація традиційних суспільств породжує спектр складних соціа-
льних і психологічних наслідків, зокрема нерідко виливається в зростання соціальної дезорі-
єнтації, незадоволення, роздратування і агресивності, що охоплює як маргінальні, так й еліт-
ні групи. Це, у свою чергу, створює сприятливі психологічні і політичні умови для 
виникнення екстремістських настроїв, що трансформуються у терористичні уподобання. 

Терористичні угруповання для реалізації своїх цілей використовують науково-
технологічні, суспільно-політичні, пропагандистські та інформаційні чинники, тенденцію до 
глобалізації світових економічних зв’язків та валютно-кредитних відносин.  

Особливістю сучасного тероризму є й те, що терористичний рух нині здійснюють не 
окремі особистості, групи осіб, а справжні наддержавні корпорації зі своїми банками, вели-
кими виробничими потужностями, юридичною інфраструктурою, значними земельними во-
лодіннями, суперсучасним озброєнням, комунікативними засобами, земельними й іншими 
сировинними ресурсами. Виняткова камуфльованість, транснаціональний характер практич-
но роблять такі організації невразливими. 
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 Дмитро Володимирович Дубов 
головний консультант відділу інфомраційної без-
пеки та міжнародних інформаційних відносин, 

Національний інститут проблем  
міжнародної безпеки РНБОУ 

 
ПОЛІТИКО-КОМУНІКАТИВНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ 

В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 
 
Інформаційна революція та формування інформаційного суспільства стало каталізато-

ром широкого спектрf трансформацій, що охопили практично всі сфери діяльності людини 
(наука, безпека, економіка тощо). Не стала виключенням і сфера політики, особливо сфера 
політичних комунікацій. Розвиток як технологічної, так і суспільної складової комунікатив-
ного процесу, кардинально змінює сферу взаємодії між основними акторами політичного 
процесу (державою, громадянами та ін.) 

Проблемами впливу інформаційного суспільства на соціальні та політичні процеси 
займались українські (В. Даніл'ян [4], А. Колодюк [7], Є. Макаренко [8]) та зарубіжні 
(Ф.Фукуяма [11], П. Джарвіс [13], Л. Лейдерсдофф [14], У. Бек [2]) дослідники. Водночас 
відсутнім є дослідження впливу інформаційного суспільства на сферу політико-комунікативної 
безпеки. 

Мета статті – визначити стан проблеми забезпечення безпеки та впливу на розвиток 
політико-комунікативної безпеки України в контексті формування інформаційного суспільства. 

11 вересня 2001 р. стало тим пунктом у розумінні недоліків сучасного визначення 
безпеки, коли не помічати цього стало неможливо. К.Доннеллі [5] виділив три основні фак-
тори, що, на його думку, лежать в основі тих трансформацій, які відбуваються в сфері безпеки. 

1. Новий глобальний баланс влади, що склався в результаті закінчення холодної вій-
ни та впливу, що здійснюється на геостратегічну роль держав. 

2. Швидкий прогрес технологій. 
3. Зміна відношення до використання військових сил у західному суспільстві. 
Серед більш специфічних елементів вищеназваних факторів, що мають найбільший 

вплив на систему безпеки, є: 
1) безконтрольне розповсюдження технологій, 
2) зростаючий розрив між бідними та заможними країнами, 
3) інформаційна революція. 
Серед цих елементів найбільший вплив на трансформацію безпекової, а водночас і 

сфери політичних комунікацій мала інформаційна революція та перехід розвинутих держав 
до інформаційного суспільства. Цей процес є амбівалентним за своєю суттю, оскільки, з од-
ного боку, дав можливість вирішити суспільні проблеми, які раніше можна було вирішити в 
неповному обсязі (свобода поширення інформації, свобода слова, якісно новий рівень держа-
вного управління), а з іншого – створив нові кризові соціальні (а заразом і політичні) явища, 
що впливають на весь соціум (виникнення цифрового розриву, посилення уразливості дер-
жави до нових типів атак, зміни в комунікативному полі). Серед основних наслідків для по-
літичної сфери держав у постіндустріальному світі можна виділити два фактори. 

1. Спирання на інформаційні технології може зробити суспільство надзвичайно вра-
зливим до певних форм втручання (в тому числі – терористичних). 
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2. Сучасні держави не можуть більше здійснювати жодного контролю над потоками 
інформації, а отже – над засобами масової інформації. Водночас диктаторські режими, якщо 
вони достатньо ефективні, можуть певною мірою маніпулювати засобами масової інформації 
і тим самим здійснювати значний вплив на громадську думку, включно з громадською дум-
кою демократичних країн, з якими вони знаходяться в конфлікті. Урядова інформація і на-
віть військова розвідка більше не можуть конкурувати із ЗМІ в швидкості передачі інформа-
ції. Як наслідок – кожна дія, що здійснюється демократичними країнами заради своєї 
безпеки (чи військова операція, чи ні), в майбутньому буде відбуватися за нових обставин – 
нав’язливої уваги ЗМІ. Взагалі, зміна ролі ЗМІ в сучасному інформаційному суспільстві є 
однією з найбільш значимих. 

В цілому зміна ролі ЗМІ в сучасних політичних комунікаціях є досить показовою для 
постіндустріального суспільства, що формується, та характеризує певну розгубленість дер-
жавних інституцій в нових умовах кардинальної зміни ролі та напрямів комунікацій. Відбу-
вається процес створення нових політичних акторів та зміни ролі старих елементів політич-
них комунікацій. Надзвичайного впливу набувають недержавні структури, які широко 
використовують комунікативні канали для власних цілей та побудовані за мережевим прин-
ципом. Саме принцип “мережевого суспільства” є найбільш ефективним у описі нової струк-
тури суспільства, що можна охарактеризувати такими рисами, як індивідуалізація, локаліза-
ція, фрагментація та плюралістичність, що характеризуються послабленням колективізму та 
соціалізації, коли людина втрачає традиційні зв'язки – з родиною, знайомими, друзями, з со-
ціальним класом, до якого приналежна за походженням, й стає дедалі самостійнішою у здій-
сненні вибору, у формуванні власної ідентичності й біографії. Усе, що зв’язує людей, – це 
суто ринкові відносини. Відбувається процес системної “атомізації” суспільства – розірвання 
старих, усталених зв’язків. 

Крім того, відбувається зростання “інформаційної прірви”, яку часто пов’язують ви-
ключно з технологічним відставанням одних верств суспільства (чи держав) від інших. В той 
же час цей різноаспектний процес істотно впливає на процес включеності громадян у полі-
тичний процес, що відбувається за допомогою новітніх інформаційно-комунікаційних засо-
бів. Більше того, подальше посилення інформаційного розриву може призвести до “ексклю-
зій” певних верств суспільства з процесу політичних комунікацій, що функціонують у 
новітніх умова, що автоматично ставить під сумнів можливість практичного та ефективного 
втілення принципів “народного суверенітету”. При цьому держава зацікавлена у максималь-
ному включенні її громадян у формалізовані процеси політичних комунікацій, адже вже зга-
дуване явище “ексклюзій” може призвести до таких наслідків, як збільшення кількості про-
тестно налаштованих громадян, зростання соціальної напруги та виникнення можливих 
суспільних потрясінь.  

Отже, зменшення негативних впливів на систему політичних комунікацій від існую-
чого “інформаційного розриву” шляхом забезпечення максимального включення всіх верств 
населення у систему політичних комунікацій та пошук нових форм такого включення є од-
ним із завдань політико-комунікативної безпеки в інформаційному суспільстві. 

Як наслідок таких процесів та в продовження розвитку теорій інформаційного суспі-
льства виникли моделі функціонування суспільства в нових умовах. Однією з таких теорій, 
що є логічним розвитком іншої теорії “мережевого суспільства”, є теорія “нетократії”, ви-
кладена в книзі двох шведських дослідників А. Барда та Я. Зодерквіста [1]. Науковці опису-
ють модель глобального управління, заснованого на пануванні володарів інформаційних ме-
реж – нетократів, при чому, на думку авторів, подібна модель – не віддалена перспектива, а 
сьогоднішня реальність. Нетократія – це передусім заперечення капіталізму як такого, однак 
це заперечення не є революційним, а радше еволюційним для західного суспільства, що пе-
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рейшло з постіндустріального до інформаційного. Авторами підкреслюється виключна роль 
володарів та/чи контролерів інформаційних мереж, що пронизують постіндустріальні цивілі-
зації. Амбівалентна природа інформації, що є одночасно і товаром, і еквівалентом його обмі-
ну, знецінює інший еквівалент, що виконував дану функцію упродовж всієї історії людства – 
грошей. Саме ця обставина, на думку авторів книги, констатує кінець капіталізму.  

Панівним класом в такому суспільстві повинні стати нетократи – люди, що відмови-
лися від цілісності особистості на користь швидкості адаптуватися в будь яких нових умовах, 
що потребують використання величезних масивів інформації. Фактично, ці люди мають зро-
бити реальністю постмодерністські уявлення про світ (відмова від реального світу як від за-
старілої моделі сприйняття на користь віртуального суб’єкта, що є основним у інформацій-
ному суспільстві) та створити постмодерністську людину. Противагою (антиподом) 
нетократії є консьюмтаріат (від англ. to consume – споживати) – суспільство споживання. 
Якщо нетократія контролює власні бажання та мотивації, то консьюмтаріат на це не здатен. 
Нетократія маніпулює ним, нав’язуючи ті чи інші стереотипи споживацької культури. Зна-
ченнєвий та мотиваційний розриви між цими класами нездоланні. По суті, на думку авторів, 
вони перебувають в принципово різних вимірах (на відміну від нетократії консьюмтаріат за-
лишиться в капіталізмі з його приматом грошового еквіваленту цінностей та необмеженим 
споживанням). 

Відтак становлення інформаційного суспільства стає формоутворюючим чинником у 
реформуванні існуючих соціальних інститутів (державні структури, саме суспільство, інші 
соціально значимі елементи). Однак вплив на сферу політичних комунікацій є тим фактором, 
що виводить проблему впровадження інформаційного суспільства на рівень державної безпеки. 

Фактично, зміни у сфері політичних комунікацій (поряд з вже означеними), що відбу-
ваються у суспільстві в цілому (а не тільки в сфері інформатизації суспільства, що хоч і є 
надзвичайно важливим елементом в цих процесах, однак не є визначальним), і є тими нас-
лідками, що характеризують формування нового типу суспільства. Темі модернізації (чи 
швидше – кардинальному реформуванню) суспільних відносин у інформаційному суспільст-
ві присвячена низка праць дослідників інформаційного суспільства (зокрема, Е .Тофлера [9] 
та Ф. Уебстера [10]). Саме із становленням інформаційного суспільства пов’язане зростання 
важливості такого напряму політичної комунікації,, як Держава – Громадянин, адже, як вже 
зазначалось, під дією інформаційних технологій та нових форм взаємовідносин між різними 
суспільними інститутами відбувається глобальний перерозподіл інформаційних потоків – 
перехід від “державоцентристської” до “громадяноцентристської” моделі. 

Несвоєчасне розуміння керівництвом ЄС цих кардинальних змін у сфері комунікацій 
спричинило поглиблення політико-комунікативних криз в ЄС, що знайшло своє практичне 
відображення в зростанні політичного абсентеїзму, страху громадян цілковитої втрати суве-
ренності, посиленню в європейських країнах ліво- та право-радикальних сил, виникнення 
протиріч між представниками різних культур, певною мірою несподіваний провал голосу-
вання по Конституції ЄС тощо. Останнім часом керівництво ЄС, розуміючи необхідність по-
долання кризи, що виникла, намагається вирішувати її в контексті тих чинників, що певною 
мірою її спричинили, тобто засобами самого інформаційного суспільства – електронна демо-
кратія (електронне урядування). Прикладом такої діяльності є створення проекту “Білої кни-
ги європейських комунікацій”, що була запропонована Європейською Комісією для широко-
го обговорення громадянами європейської спільноти за допомогою новітніх інформаційних 
технологій. Фактично було розпочато будівництво реальної “громадяноцентристської моде-
лі” в контексті становлення інформаційного суспільства. 

Формування інформаційного суспільства в Україні відбувається в контексті наявної 
глибокої соціально-економічної нерівності у суспільстві, що автоматично позначається і на 
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виникненні інформаційної нерівності. Державними органами робляться кроки в напрямку 
подолання наявних кризових явищ у даній сфері (збільшення можливостей для всіх громадян 
отримати базову інформаційну освіту, прийняття комплексних державних програм у сфері 
інформатизації, впровадження інформаційних технологій в органах державної влади та мо-
дернізація комунікативного каналу “держава –громадяни”), однак часто вони відбуваються 
або не послідовно, або не отримують достатнього бюджетного фінансування, або пов’язані з 
соціальними факторами. Так, наприклад, впровадження системи електронного урядування та 
інформатизація органів державної влади стикається часто саме з соціальними перепонами, до 
яких можна віднести низьку інформаційну культуру державних службовців, що не мають 
змоги пройти перепідготовку для оволодіння відповідними навичками, хоча така перепідго-
товка часто і закладається в державні програми 

Сукупність визначених вище проблем призводить до: 
• сповільнення створення українського сегмента глобального інформаційного просто-

ру, здатного забезпечити нову якість життя зумовлену істотним зростанням ролі інформації і 
знань в житті суспільства; 

• перешкод на шляху збільшення питомої ваги використання інформаційно-
комунікативних технологій (ІКТ) у створенні продуктів та послуг; 

• обмеження появи якісно нових комунікацій й ефективної інформаційної взаємодії у 
системі політичних комунікацій на засадах зростаючого доступу до світових інформаційних 
ресурсів та подолання інформаційної нерівності, прогресуючого задоволення людських по-
треб в інформаційних продуктах й послугах.  

Утім, варто відмітити постійне зростання кількості інтернет-користувачів (більшість з 
яких припадає на Київ. За різними оцінками, кількість користувачів складає від 2,9 млн осіб 
(дані порталу Sputnikmedia [3]) до 5, 278 млн (дані Internet world stats [8]), тобто приблизно 
від 5 % до 11,4 % населення всієї країни. Це зумовило можливість вже на виборах 2004 р. 
продемонструвати можливості інтернету як потужного елементу ведення політичних компа-
ній та передвиборчого інструменту. За даними спеціалістів [6], головні опозиційні сайти ста-
ли реальними інструментами формування суспільної думки. В момент неоднозначних подій 
2004 р., як свідчать опитування, кількість користувачів зросла в десятки разів. Переважна 
більшість української інтернет-аудиторії підтримувало В. Ющенко [6]. Певною мірою цьому 
посприяла специфіка інтернет-користувачів в Україні – молодь, що завжди бере активну 
участь в політичних протиборствах. 

На жаль, на сьогоднішній день владні інституції не приділяють системної уваги мож-
ливостям новітніх інформаційних технологій у подоланні існуючих у суспільстві протиріч. 
Новітні комунікаційні технології (зокрема, інтернет) дають змогу створити потрібну кіль-
кість місць громадської активності (з мінімальними фінансовими затратами), для поступово-
го вироблення спільних підходів до проблемних питань. На жаль, на сьогоднішній день укра-
їнська держава (незважаючи на доволі велике коло таких проблемних питань – починаючи 
від питання мови і закінчуючи окремими аспектами зовнішньополітичної спрямованості 
української політики), незважаючи на активне впровадження подібних проектів у ЄС, не за-
ймається цілеспрямованою діяльністю в даному напрямку, хоча саме забезпечення таких діа-
логових моделей зв’язку між громадянами дало б змогу певною мірою зменшити існуючу 
напругу в сфері політичних комунікацій, а отже, в цілому посилити політико-комунікативну 
безпеку держави. 

Політико-комунікативна безпека України, що формується в контексті становлення ін-
формаційного суспільства, перебуває на початкових етапах адаптації до новітніх викликів 
інформаційної революції всім суспільно-значимим інститутам. Процес відбувається обмежено-
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системно з боку держави, в умовах значної інформаційної прірви в українському суспільстві. 
Трансформація політико-комунікативної сфери (зокрема, перехід від державоцентристських 
до громадяноцентристських моделей) проходить без уваги державних інституцій до всіх ас-
пектів цього явища. Водночас варто відмітити певні позитивні зрушення в сфері подолання 
технологічних вимірів інформаційної прірви.  
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ПОЛІТИЧНА МІФОТВОРЧІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН ВПЛИВОВОСТІ 
 
Причиною звернення до дослідження міфології як феномена впливовості на свідо-

мість стала непроста ситуація навколо політичного міфотворення з боку українського полі-
тикуму та засобів, використаних ним для досягнення владних верхівок. У сьогоденні визна-
чальною складовою політичного маніпулювання свідомістю соціуму стала спроможність до 
створення політичних міфів та їх прихованого внесення до масової свідомості.  

Розглядаючи розмаїття форм існування особистості, слід зазначити суттєвий вплив на 
формування поглядів політичної міфології. В сучасному світосприйнятті саме міфи, відтво-
рюючи свою архетипову сутність, продовжують визначати механізми самоорганізації людсь-
кої спільноти. Фізіологічна основа цілісного сприйняття свідомого та неусвідомленого дає 
можливість впливу не тільки на окрему особистість, а й на колективну свідомість, поєднану 
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соціальною емоційністю, задоволенням або незадоволенням, підпадаючими під ту чи іншу 
ситуацію [16] 

Архетипова первооснова міфу переросла в сучасний політичний міф, який став прак-
тичним поєднанням особистості та суспільства, що визначально залежне від політичного мі-
фотворення. Відтоді як міф надав можливість владного впливу на суспільне сприйняття дій-
сності та забезпечив вплив на емоційно-вольове відтворення життєвих ситуацій в свідомості 
етносу, пройшов досить тривалий проміжок часу  

Але, розглядаючи вплив владних інституцій та окремих політичних сил, варто зазна-
чити, що реальність після їх самореалізації в управлінських інституціях архетипово відтво-
рюється поєднанням свідомості суспільства та обраної ним політичної влади, яка впливає на 
це суспільство задля досягнення своїх цілей.  

Виходячи з зазначеного, зрозуміло, що суспільна свідомість потребує спрощення по-
літичних процесів, що відбуваються в суспільстві, яке, у свою чергу, потребує зміни міфоло-
гічних тверджень, відтворених на архетипових конструкціях колективного підсвідомого. 

Пошуки значущої для українського суспільства ідеології дали можливість політично-
му міфотворенню посісти значне місце, впливаючи на суспільну свідомість, маніпулюючи 
нею, змушуючи це суспільство робити свідомий або підсвідомий вибір при прийнятті доле-
носних для країни рішень.  

Значення міфів, дійових у політичних ситуаціях, переоцінити важко. Відображення 
впливовості політичного міфотворення спостерігаємо на всьому шляху розбудови ринкових 
відносин – як засобу, дійово маніпулюючого свідомістю суспільства [10]. Але насамперед 
постає питання: якщо цей засіб такий дійовий, чому він до цього часу не став засобом консо-
лідуючим, об’єднуючим суспільство? Чому саме маніпулювання суспільною свідомістю не 
налаштовує за допомогою політичних утворень на об’єднання нації, соціуму?  

Як показали події 2004–2006 рр., саме маніпулювання суспільною свідомістю суттєво 
роз’єднали суспільство, налаштоване на зміни. Отже, політичне міфотворення стає на рейки 
професійності, і політтехнологи відтепер починають виготовляти міфи на замовлення під 
будь-яку політичну ситуацію?  

На нашу думку, проблемність розгляду феномена політичного міфотворення та мані-
пулювання свідомістю суспільства – в поверховому розумінні цієї тематики, визначеної сте-
реотипом подій в ракурсі тоталітарної держави, а не країни, яка визначилася в напрямку руху 
до європейської спільноти. Адже саме визначення міфу, як і релігійних поглядів, продовжує 
знаходиться в ілюзорному сприйнятті минулого, яке всім набридло, але з яким болісно роз-
лучатися, яке, проте, впливає на свідомість, заперечуючи сучасні життєві реалії.  

Розглядаючи впливовість політичного міфотворення на суспільну свідомість, слід за-
уважити, що в країнах з усталеними демократичними засадами, насамперед відбувалося тво-
ренням образів, символів держави та влади. Відмічаючи історичну послідовність досліджен-
ня визначимо, що вивченням міфологізації суспільної свідомості свого часу займалися 
Е. Касіррер “Міф про державу”, К.Леві-Строс “Міфологіки”, К. Юнг “Душа та міф: шість ар-
хетипів”. Вони по-різному визначали впливовість політичної міфотворчості на свідомість 
суспільства. Зокрема, Е. Касіррер стверджував про неможливість міфології впливати на 
будь-які прояви матеріально-духовної свідомості. К. Леві-Строс доводив, що міфологічне 
мислення зовсім не відрізняється від сприйняття науково обґрунтованого теперішнього ба-
чення світу, стверджуючи, що міфологічний світ давніх часів був зовсім іншим. К.Юнг за-
значав вплив архетипів на підсвідомість особистості для подальших дій і поведінки під час 
проведення соціальних заходів.  

Аналізуючи політичну міфологію, особливо її структурні складові, обов’язково слід 
зазначити про її залежність та співвідношення з ідеологією, що втілюється до свідомості. Го-
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ворячи про впливовість політичного міфотворення, відмічаємо окрему структурованість – 
міфологему, згадку про яку вперше зустрічаємо в аналізі символічних форм Е. Касіррера. 
При розгляді структурованості міфології в цілому та політичної міфології зокрема слід зга-
дати праці К. Леві-Строса, Дж. Фрезера, Й. Хейзинги, М.Еліаде та інших, що займалися кон-
кретними міфологіями. Відмічаючи виникнення міфологічної свідомості на основі особливо-
стей суспільного буття і впливовості на нього окремих потреб та інтересів особистості, 
зазначаємо зв’язок окремих міфологем та їх вплив на будь-яку політичну ситуацію. Оскільки 
міфологема – суто теоретичне визначення при розгляді політичного міфотворення, слід зверну-
тися до праць Г. Лебона, С. Московічі, Х. Ортеги-і-Гассета, О. Шпенглера в яких об’єктивно 
структурується поняття масової свідомості, її компоненти та аспекти впливу на свідомість. 
Відзначимо також праці, які уможливлюють розуміння політтехнологічних процесів, що 
впливають на свідомість. Ця теоретична основа, визначаюча розгляд питання, відображена в 
наукових обґрунтуваннях Е. Касіррера, М. К. Мамардашвілі, С. Московічі, Г.Г. Почепцова, 
Ж. Сегела, А. Цуладзе, Е. Фрома, Г. Шилера та інших. Але в цих працях лише зазначаються 
маніпулятивні технології і описані механізми захисту від маніпулювання свідомістю особис-
тості та суспільства. 

Розглядаючи погляди та наукові обґрунтування впливовості політичного міфотворен-
ня на суспільну свідомість, можна зазначити, що на цей час залишається невизначеною реа-
льна концепція фактів та міфів, архетиповість міфічної бази, підготовка засобів та методів 
впровадження цих субстанцій до масової свідомості. Адже саме політичний міф є активним 
засобом впливу на характерні особливості людського існування, такі як консервативність, 
прагматичність, та постає дійовим визначенням поведінки особистості, маніпулятивної пер-
соніфікованості з архетиповими підвалинами на віру, ритуал та символ.  

Під час процесу міфотворення визначаються функції, що суттєво впливають на фор-
мування свідомості, а саме: апологетична, унормовуюча, роз’яснювальна, маніпулятивна, які 
можуть нести як позитивний, так і негативний заряди – залежно від напрямку міфотворчості 
[2]. Основними складовими політичного міфотворення постає архетипна база, поєднана з 
комплексом тематики та ідей для впровадження і впливового внесення до суспільної свідо-
мості, зокрема масово неорганізованої. 

Адже саме міфологізацією політичного процесу можна обґрунтувати поняття влади та 
держави, що живляться засобами міфотворення, пластично мімікруючи до свідомості особи-
стості та суспільства. Отже, процес міфологізації політичної свідомості разом з ідеологізаці-
єю мають спільну генетичну основу, виконуючи символічно-праксеологічні функції, хоча 
вони відрізняються за гносеологією, легітимністю та онтологією [3]. 

Розглядаючи сучасну політичну міфотворчість, слід зазначити, що міф постає складо-
вою суспільної свідомості, що й уможливлює використання політичної міфотворчості як 
впливового фактора в науковій та освітянській діяльності. Впливовість політичного міфо-
творення в сучасному житті українського політикуму стає усталеною. Впливовість цих дій 
дає змогу досить суттєво впливати на свідомість особистості та суспільства, зокрема на “ба-
ранкувату” свідомість охлосу або натовпу.  

Політичне міфотворення дає поштовх до впливових проявів міфів, які вже знаходять-
ся в масовій підсвідомості, залишаючись недієздатними [5]. Завдячуючи цьому для прийнят-
тя необхідних політичних рішень виникає потреба введення до суспільної свідомості цієї 
субстанції. Чим більш прихованим буде цей процес, тим дійовішим буде результат. Адже 
втілення політичної міфотворчості відбувається завдячуючи відсутності в свідомості мас та-
ких критеріїв, як повна відсутність критичної оцінки подій, зниження інтелектуального рівня 
та безвідповідальні дії, окреслені перевагою чуттєвого сприйняття над свідомим [6].  
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За визначенням Г. Шиллера, великого значення в процесі міфотворення набуває ко-
мунікативно-маніпулятивна функція, що домінує в ЗМІ, особливо на телебаченні [17].  

Визначаючись з проблематикою особливостей міфологічної впливовості на сучасну 
політичну свідомість, потрібно зазначити методологічну основу та обґрунтованість пробле-
ми, що знайшло відображення в соціально-філософських дослідженнях А.Кольєва, О.Лосева, 
В.Ляха, М. Мокляка, А. Цуладзе, соціально-політичних дослідженнях К.Гаджиєва, В.Литвина, 
М.Моргуна, М. Поповича, історико-філософських працях В. Воловика, Е. Касірера, М. Ма-
мардашвілі.  

Зрозуміло, що під поняттям політичної свідомості знаходимо досить складний, з бага-
тьма складовими комплекс дій та явищ і як наслідок – в науковому визначенні відсутнє од-
ноосібне тлумачення цього явища [12]. 

З погляду методологічних засад у низки авторів визначення цього поняття звучить 
так: “установка політичної свідомості”, “політична свідомість менталітету” та інше. Але час-
тіше поняття формування політичної свідомості мас та особистості постають більш визнача-
льними при розгляді питань, що мали вплив на ту чи іншу політичну ситуацію та виборчі 
процеси.  Досить вагомо це охарактеризовано у О. Дегтярєва: “політична свідомість – це ре-
флексивна суб’єктивація політики, тобто пов’язана з суб’єктивною рефлексією та умонаст-
роями тих чи інших агентів політичних відносин” [10]. 

Говорячи про політичну свідомість, визначимося з впливовою міфологічною структу-
рованістю цієї субстанції, в якій безліч суб’єктів та типів рефлексії. Політична свідомість також 
має поділ на окремі значущі рівні, зокрема: суспільна, масова та особиста. Досить суттєвим 
впливом на неї визначаються політична ідеологія та психологія, поєднані з рефлексивним 
пізнанням реальності політичного життя [6].  

І коли постає питання про визначення політичної свідомості, то її можна тлумачити 
“як комплекс ідей, теоретичних концепцій, уявлень, думок, суджень та емоційних станів 
суб’єктів політичних відносин” [7]. Суттєвим розглядом питання буде “загальна категорія, 
яка відображає всю сукупність раціональних та несвідомих уявлень людини, які опосередко-
вують її відносини з політичними структурами…”[14]. 

Методологічна філософія визначає політичну свідомість як форму суспільної свідо-
мості, поєднуючи її з суспільним життям. 

З погляду соціології, слід зазначити впливовість таких характерних (консервативна, 
радикальна, ліберальна та ін.) типів свідомості, що формують масову політичну свідомість, 
яка зазначилася в політично-ідеологічній діяльності та впливово визначилася в 
суб’єктивному аналізі суспільно-політичних дій [13]. 

Отже, політична свідомість – це відображення політичного життя суспільства – з вла-
дними проблемами, формуваннями інтересів та потреб політичних суб’єктів, що відобража-
ють владно-політичні відносини, набуваючи відносної самостійності. Політична свідомість 
постає як сприйняття особистістю реальної політичної ситуації та суб’єктивно політичної 
системи. Сучасне суспільство зацікавлене у впливі політичної системи на особистість та сус-
пільство. З цієї ситуації зрозуміло, що впливає на суспільні відносини, – політична свідо-
мість, як відображення дійсних подій в життєвих ситуаціях.  

Міфологічний вплив на політичні ситуації в суспільстві давно відомий, саме міфоло-
гічне включення до масової свідомості окремих ідей, поглядів завжди знаходило широкий 
вжиток [6].  

Світові події на початку XXI століття дали поштовх до створення нових міфологічних 
інтерпретацій – де міф постав як феномен, що раніше відбувався в суспільній свідомості як 
архаїчно-традиційний. Маніпулювання суспільною свідомістю не на багато новіше, чим по-
літична свідомість, але сучасний розвиток технологій політичного міфотворення більш дійо-
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вий, чим будь коли, і дає можливість суттєво впливати на політичні процеси, підсилюючи 
настрій мас та змінюючи суспільну свідомість [8]. 

Важливим засобом політичного міфотворення та його реалізації постає дійовість ЗМІ, 
названих майже двісті років тому “четвертою владою.” За їхньою допомогою влада та 
суб’єкти політичного процесу мають змогу не тільки інформувати про цілі та наміри своєї 
політики, а й моделювати відносини, підтримувати авторитет та стереотип влади. Цілеспря-
мованим впливом на масову свідомість постає конструювання політичних міфів, необхідних 
для утримання або здобуття влади, зв’язків та відносин з суспільством. З тих пір, як ЗМІ ста-
ли сильним знаряддям для конструювання міфів і для перемоги в політичній боротьбі між 
владою та опозицією, змагання за контроль над ними під час виборчих перегонів відбува-
ються з кожним разом дедалі інтенсивніше. П’ятнадцять років “з незалежними ЗМІ” свідчать 
– контроль над ними – це завжди прерогатива владних інституцій. Влада робила і робить все 
щоб не допустити лідерів опозиції до виступів на телебаченні, забороняючи вихід опозицій-
ної преси під будь-яким приводом, особливо в південно-східних регіонах, що позначилося на 
останніх виборах до Верховної Ради. Отже, використання ЗМІ – невід’ємна складова викори-
стання девіантних технологій. Саме тоді, коли нормативні технології обмежені діючими за-
конами, суспільними нормами – девіантні визначають цілий спектр діючих всупереч законам 
“сірих та чорних технологій”, з їхніми міфічно-інформаційними компроментуючими матері-
алами [17]. Повсякчасно створюються нові методи міфологічної впливовості на свідомість 
суспільства, і самі дійові методи – дезінформація та фальсифікація. Як класична основа, мі-
фологія – типове універсальне явище, відтепер сфокусувалося навколо політичних проблем 
влади, владних повноважень на власність суспільства та непрості відносини між владою та 
опозицією, їхнім впливом на соціум та його політичну свідомість.  

Специфічність політичної свідомості в тому, що процесвтілення до масової свідомості 
будь-якої інформації досить складний – так як вірогідність стереотипу часто заперечується 
зіставленням різних прямо протилежних поглядів. Отже, політично-міфологічна свідомість 
визначається стереотипом, чітко окресленим, що має емоційне забарвлення (помаранчева ре-
волюція та рятівники від неї, герої Донбасу блакитного кольору )[1].  

У сьогоденні політичний міф визначається як феномен складних ієрархічних відносин 
в особистій та суспільній свідомості з архетиповою основою та його втіленням до політич-
них процесів. Зацікавленість в збереженні та розвитку політичного міфотворення перевизна-
чена – він базується на архетипах і суттєво пов’язаний з суспільними потребами, емоційно 
визначений та служить поштовхом до пробудження активних політичних дій. 

Значущість політичного міфу випливає з надання йому особливого статусу, або базо-
во-архетипової основи масової свідомості в її потребі визначитися з лідером-особистістю для 
суспільства. В цьому процесі відтворюється значна сила, яка на архетиповій основі сформує 
особистість та проявить дії, що зруйнують буденність.  

Саме це зберігає впливовість дотепер марксистського вчення, яке переоцінює події, 
зберігаючи образ вождя-надлюдини, лідера-рятівника суспільства, забуваючи при цьому 
злочинні дії голодомору-геноциду та знищення політичної еліти разом з українською нацією. 

Отже, політичний міф можна розглядати як звичайну інформацію, тому що він не має 
ідеології та концептуально не визначений, його зміст несе постійні зміни – але його впливо-
вість на особисту та суспільну свідомість залишається стабільно значущою.  

При розгляді інформаційної структури політичного міфу слід зазначити два рівня, що 
слугують його включенню до свідомості: інваріантний та трансформаційний. Початковий, 
або базовий інваріантний, рівень це забезпечення інтерритації до свідомості ціленаправлено-
го рівня політичної ситуації або особистості міфічного героя. Окрім цього, у міфологічному 
введенні працює поверховий рівень міфу, який трансформує до свідомості інформацію, що 
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не має базової основи та не змінює суті міфологічного повідомлення. А оскільки свідомість у 
різних груп соціуму є некритичною, зі зміною у ставленні до ситуації та дезорієнтацією в 
подіях, вони легко змінють переконання на цілком протилежні [16]. Звідси можна говорити 
про замовний характер та впливове введення міфу до суспільної свідомості, а не тільки до 
свідомості окремих особистостей, що почасти змінюється з великою швидкістю, залежно від 
обставин [17].  

Піар-технологи переконані – політика це змагання маніпулятивних технологій і аж ні-
як не боротьба ідей [12]. Саме це і визначило політичні процеси під час останніх перегонів 
до Верховної Ради, коли сила, яка не характеризувалася прагненням до консолідації суспіль-
ства і конкретними діями на його користь, досягла переваги, відібравши в південно-східних 
регіонах більше тридцяти відсотків голосів виборців, що й стало підтвердженням маніпуля-
тивних політтехнологій та їх впливом на суспільну свідомість.  

Як свідчить історія, формується новий “кадастр” модерних, постмодерних, новітніх 
міфів. Що знаходить підтвердження в політичному житті українського сьогодення. Це зовсім 
не випадково. Століття бездержавності, боротьби не лише за національне виживання, опір 
асиміляції “мирного розчинення” в національному тілі дужчого сусіда – за словами Л. Кола-
ковського, невід’ємна частина національної думки саме тому, що в культурі нації вкорінена 
“потреба у міфі”. Зокрема, в науковій праці “Присутність міфу” він зазначає: “в прагненні 
оволодіти фізичним часом через підпорядкування його часові міфічному, тобто такому, який 
дозволяє бачити в плинності речей не просто мінливість, а й накопичення певної якості, дає 
можливість вірити, що цінності минулого не зникають у сучасному, що їх можна врятувати 
всупереч незворотному потоку реальності…”[4].  

Отже, заперечуючи “наукове переконання” про занепад міфологічного мислення, що 
знаходимо, зокрема, у Ф. Фукуями, Ю.Габермаса та інших, можна зазначити, що в українсь-
кій історії та політичному міфотворенні сьогоденні це ніякою мірою не позначено. Сучасний 
інформаційний простір країни заповнений політичними міфами: одні впливають на консолі-
дацію суспільства з об’єднавчою національною ідеєю, а інші навпаки – протидіють цьому, 
руйнуючи паростки національної незалежності [9].  

Саме політичні процеси, що відбуваються, створюють міфологічний вплив на свідо-
мість особистості та суспільства. Отже, питання про впливовість політичного міфотворення 
досить актуальні. 

Початок XXI століття характеризується посиленням масової активності та її впливових 
можливостей. (С. Московічі говорить про прояв масової впливовості, підкреслюючи архети-
повість та пралогічність присутнього в масовій свідомості розуміння соціального буття [8].)  

При розгляді питання постає необхідність вивчення масової політичної свідомості, як 
феномена суспільної свідомості – продукту всього суспільства, а не спеціалізованих політте-
хнологій. Необхідність врахування масової психології та її потреб під час політичних проце-
сів та спроб керування ними цілком очевидна. Потрібно зрозуміти структуру, впливаючу на 
мислення особистості в суспільній свідомості, та визначитись з поняттям масової політичної 
свідомості. При розгляді цього питання важливо зрозуміти, що масова політична свідомість 
характеризується глибокою міфологізацією, структурованою міфологемами тих чи інших 
ситуацій. Визначення політичної міфологемності, як засобу, впливаючого на політичну сві-
домість, досить очевидне, адже проблемність цієї субстанції є складовою проблеми аналізу 
сучасної політичної міфології та її структурованого визначення в масовій політичній свідо-
мості поряд з засобами політичних технологій [10].  

Український політикум завжди користується міфологемою в тій чи іншій мірі для 
створення іміджу собі та ефективного бренду політичній силі, створеній під нього, та надан-
ня йому значного комунікативного простору впливу на свідомість мас. Особливо суттєво це 
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проявилося під час виборчих перегонів 2002 р. на території південно-східних регіонів, де поряд з 
адміністративним ресурсом впливово застосувалися конкретні засоби, спеціально розроблені 
російськими політ технологами. Вони створили ідеальні умови для входження до парламенту 
політичної сили, яка не зазначила себе діями, спрямованими на консолідацію суспільства. 
Об’єднавши під своїм брендом бюрократично-кримінальні елементи, сила отримала підтримку 
саме завдяки міфологічній впливовості політтехнологій – що відтепер суттєво впливає на 
протидії законотворчої, правоохоронної та президентської гілок влади. Завдяки цьому руй-
нується репутація політиків, приймаються або не приймаються рішення в інтересах суспільства.  

Саме тепер виникає потреба в необхідності нових політично-маніпулятивних техно-
логіях та засобах звернення до свідомості мас. Актуальним постає питання про можливість 
масової політичної свідомості відбуватися без застосування міфологічного впливу.  

Можна відмітити важливість цієї проблеми, пов’язаної з можливостями маніпулюван-
ня масовою свідомістю за допомогою політичного міфотворення та баченням небезпеки для 
суспільства внаслідок такого маніпулювання, що постає важливим для подальшого дослі-
дження цього процесу.  
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