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ТВОРИ УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ І СКУЛЬПТОРІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ –
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. У ЗІБРАННЯХ ПРОВІДНИХ ХУДОЖНІХ МУЗЕЇВ США
Мета статті полягає в уведенні до широкого культурологічного дискурсу маловідомої інформації щодо
репрезентації творів українських митців друг. пол. ХІХ – перш. пол. ХХ ст. у провідних художніх музеях США.
Методологія дослідження складається з сукупності методів: історичного, біографічного, порівняльного, а також
методу натурного спостереження, використаного під час перебування автора статті у США. Наукова новизна
полягає у розширенні знання щодо представленості творів українських митців другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. у зібраннях провідних художніх музеїв США. До таких віднесено як музеї, що вже багато років входять до Топ-100 художніх музеїв світу (Музей мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку, Музей вишуканих мистецтв
Сан-Франциско, Музей сучасного мистецтва (МоМА) і Музей Соломона Гугенхайму Нью-Йорку, Художній музей
Філадельфії), так і художні музеї, кількість щорічних відвідувань яких сягає кількох сотень тисяч: Детройтський
інститут мистецтв, Художній інститут Кларків у м. Вільямстаун, Художня галерея Єльського університету (м. НьюГейвен), Нова галерея Нью-Йорка, Музей Нортона Саймона (м. Пасадена), Галерея Олбрайта-Нокса (м. Баффало), Художній музей Водсворт Атенеум (м. Хартфорд). Серед українських митців др. пол. ХІХ –перш. пол. ХХ ст.,
твори яких представлено у цих музеях, і ті, чиє ім`я всесвітньо відоме, як от О. Архипенко, Д. Бурлюк, К. Малевич,
й ті, що відомі менше, але, безперечно, заслуговують більшого визнання: І. Похитонов. Українське образотворче
мистецтво цього періоду репрезентують також митці, чиє життя, у т.ч. творче, тривалий час проходило в Україні і
тісно з нею пов’язано (О. Екстер, В. Кандинський). За стильовими характеристиками творчість названих митців
вельми варіативна: від реалізму (І. Похитонов) до авангардистських течій модерністського мистецтва: кубізму,
футуризму, абстракціонізму, експресіонізму, супрематизму (О. Архипенко, Д. Бурлюк, К. Малевич, О. Екстер,
В. Кандинський). Дані щодо репрезентації творів митців у зібраннях деяких названих художніх музеїв США у вітчизняний науковий дискурс вводяться вперше. Висновки. Ознайомлення з викладеними у статті матеріалами
дає можливість для їх використання в навчальних курсах вітчизняних ВНЗ культурологічногопрофілю.
Ключові слова: художні музеї США, українські митці друг. пол. ХІХ. – перш. пол. ХХ ст.
Гончарова Елена Николаевна, доктор культурологии, профессор, профессор кафедры музееведения
и памятниковедения Киевского национального университета культуры и искусств
Произведения украинских художников и скульпторов второй половины ХІХ – первой половины
ХХ в. в собраниях ведущих художественных музеев США
Цель статьи заключается в том, чтобы ввести в широкий культурологический дискурс малоизвестных
данных относительно представлености произведений украинских художников и скульпторов второй половины
ХІХ – первой половины ХХ вв. в ведущих художественных музеях США. Методология исследования состоит из
совокупности методов: исторического, биографического, сравнительного, а также метода натурного наблюдения,
использованного во время пребывания автора статьи в Соединенных Штатах Америки. Научная новизна работы заключается в расширении знания относительно представленности произведений украинских художников и
скульпторов второй половины ХІХ – первой половины ХХ в. в собраниях ведущих художественных музеев США.
К таковым отнесено музеи, как много лет входящие в Топ-100 художественных музеев мира (Музей искусства
Метрополитен в Нью-Йорке, Музей изящных искусств Сан-Франциско, Музей современного искусства (МоМА) и
Музей Соломона Гугенхайма в Нью-Йорке, Художественный музей Филадельфии), так и художественные музеи,
количество ежегодных посещений которых достигает нескольких сотен тысяч: Детройтский институт искусств,
Художественный институт Кларков в г. Вильямстаун, Художественная галерея Йельского университета (г.НьюХевен), Новая галерея Нью-Йорка, Музей Нортона Саймона (г. Пасадена), Галерея Олбрайта-Нокса (г. Баффало), Художественный музей Уодсворт Атенеум (г. Хартфорд). Среди украинских художников и скульпторов втор.
пол. ХІХ – пер. пол. ХХ вв., произведения которых представлено в этих музеях, и те, чьи имена широко известны:
А. Архипенко. Д. Бурлюк, К. Малевич, – так и те, которые известны менше, но, безусловно, заслуживают большего признания: И. Похитонов. Украинское изобразительное искусство этого периода представляют также художники, чья жизнь, в т.ч. творческая, длительное время проходила в Украине и тесно с нею связана (А. Экстер,
В. Кандинский). За стилевыми характеристиками творчество названных художников и скульпторов весьма разнообразна:отреализма(И.Похитонов)доавангардистскихтечениймодернистскогоискусства:кубизма,футуриз-
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ма, абстракционизма, експрессионизма, супрематизма (А. Архипенко, Д. Бурлюк, К. Малевич, А. Экстер, В. Кандинский). Данные относительно репрезентации их произведений в собраниях некоторых из названных художественных музеев США в отечественный научный дискурс вводятся впервые. Выводы. Ознакомление с изложенными в статье материалами даст возможность их использования в учебных курсах отечественных ВУЗов
культурологического профиля.
Ключевые слова: художественные музеи США, украинские художники и скульпторы втор. пол. ХІХ –
пер. пол. ХХвв.
Goncharova Olena, D.Sc. in Cultural studies, Professor of Museum`s and Monuments Heritage Department,
Kyiv National University of Culture and Arts
Artworks of Ukrainian artists of the second half of ХІХ – the first half of ХХ сenturies in the collections
of leading American Artmuseums
ThepurposeofthearticleistointroducetothesizeableculturaldiscourseunknowninformationabouttherepresentationofUkrainianartistsofthesecondhalfofХІХ–thefirsthalfofХХсenturiesartworksintheleadingArtmuseumsof USA. The
methodology consists of such methods as historical, biographical, comparative as well as the physical observa- tion
method, that was available to article’s author during her stay in the USA. The scientific novelty of work is to increase
knowledgeabouttherepresentation ofUkrainianartists`ofthesecond halfof ХІХ –thefirsthalfofХХсenturiesartworks in the
collections of the leading American Art museums. To the leading Art museums of USA belong to the museums that still in
top-100 of the World Art museums (The Metropoliten Museum of Art, The Museum of Modern Art,The Philadelphia Museum of Art, The Fine Arts Museums of SanFrancisco, Solomon R.Guggenheim Museum) as well as museums that have
about couple of hundred thousands annual visitors (The Detroit Institute of Arts, The Clark Art Institute, Тhe Yale University
Art Gallery, The Albright-Knox Art Gallery, The Wadsworth Atheneum Museum of Art, Neue Galerie New York,Тhe Norton
Simon Museum). Among the Ukrainian artists of the second half of ХІХ – the first half of ХХ сenturies are represented personalities that have representation in these museums, are well-known in the World: А. Archipenko, D. Burliuk, K. Malevich,
as well as less known but they deserve recognition: I. Pokitonow. Ukrainian art of this period is represented by artists that
lived in Ukraine for a long time, and their life was closely related with Ukraine A. Exter, V. Kandinsky. The art activity of
these artists is varied from Realism (I. Pokitonow) to avant-garde trends of modernist art such as Cubism, Futurism, Abstractionism, Expressionism, Suprematism (А. Archipenko, D. Burliuk, K. Malevich, A. Exter, V. Kandinsky). Items of the
representation of these artists’ works in some USA art museums’ collections in the national scientific discourse are representedforthefirsttime.Conclusions.Familiaritywiththematerialspresentedinthearticleprovidesanopportunityfortheir use in
the training courses in Ukrainian high schools with culturalspecific.
Key words: Art Museums in the USA, Ukrainian artists of the second half of ХІХ – the first half of ХХ сenturies.

Актуальність роботи. В зібраннях багатьох провідних художніх музеїв США є роботи митців
другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. – вихідців з України. Серед них як етнічні українці та
українці за місцем народження (О. Архипенко, Д. Бурлюк, І. Похитонов, К. Малевич), так і художники,
чиє життя тривалий час проходило в Україні та творчість яких тісно пов’язана з Україною (О. Екстер,
В. Кандинський). Переважна більшість з них має світове ім`я, оскільки вони були засновниками та яскравими представниками авангардистських течій модерністського мистецтва: кубізму, футуризму, абстракціонізму, експресіонізму,супрематизму.
Водночас в експозиціях багатьох художніх музеїв США ці митці називаються або американцями
(О. Архипенко в Музеї сучасного мистецтва (МоМА) і Детройтському інституті мистецтв), або росіянами: у кращому випадку з додаванням "народжений в Україні" (К. Малевич в МоМА, О. Екстер в Художньому музеї Філадельфії (щодо останньої: місце народження не відповідає дійсності), або просто "росіянами" (І. Похитонов у Художньому інституті Кларків у м. Вільямстаун, О. Екстер в МоМА).
Винятком є Музей мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку, в якому О. Архипенко подається як
"американець, народжений в Україні", та Художній музей Філадельфії, в якому Давид Бурлюк вказаний
як "українець". Утім, картина останнього "Acloseshave" (1910) числиться у російській колекції.
Якщо такий етикетаж є справою зазначених музеїв, хоч його зміст і не завжди релевантний біографічним даним митців, то для українського широкого загалу знання щодо долі шедеврів видатних
співвітчизників є тим більш важливим.
Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує, що, незважаючи на кількість публікацій, присвячених українським митцям зазначеного періоду, досліджень, які прив’язують їхню творчість до репрезентації у музеях, майже немає. Поодинокі публікації подібного спрямування (Л. Ломницька [1]) не
містять специфікації щодо художніх музеїв США, у т.ч. провідних.
У більш широкому контексті інформативною можна вважати книгу "Український модернізм
1910-1930" колективу авторів. Вміщуючи біографічні дані і мистецтвознавчий аналіз творчості таких
художників як К. Малевич, О. Екстер, Д. Бурлюк, книга також надає стислу інформацію щодо виставок
їхніх робіт у США [2]. Втім, предметом нашої статті є не представленість робіт українських митців зазначеного періоду на виставках, а їх наявність у зібраннях провідних художніх музеїв цієї країни.
Не містить такої інформації і книга "Українські митці у світі. Матеріали до історії українського
мистецтва ХХ століття" автором-упорядником якої є Г. Стельмащук [3]. Попри енциклопедичний характер, оскільки мова йде про ХХ століття, це виключає її використання в контексті даної статті.
Хронологічно кореспондує статті монографія Г. Романенко і В. Шейка "Еволюція художніх і літературних об`єднань України: історико-культурологічний вимір" [4]. Проте вона жодним чином не
прив’язана до музеєзнавчого аспекту щодо творів українських художників.
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Публікації, присвячені окремим представникам українського мистецтва др. пол. ХІХ – перш.
пол. ХХ ст. [5], інформації, що нас цікавить, не містять.
Отже, аналіз останніх досліджень засвідчує, що, незважаючи на певну кількість публікацій,
присвячених українським митцям зазначеного періоду, досліджень, які прив’язують їхню творчість до
репрезентацій у музеях США, немає.
Мета статті полягає в уведенні до широкого культурологічного дискурсу маловідомої інформації стосовно репрезентації творів українських митців др. пол. ХІХ – перш. пол. ХХ ст. у провідних художніх музеях США.
Виклад основного матеріалу. В контексті даної статті під провідними художніми музеями США
розуміються художні музеї цієї країни, які вже багато років входять до ТОП-100 найбільш відвідуваних
художніх музеїв світу (Музей мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку, Музей вишуканих мистецтв СанФранциско, Музей Соломона Ґуґенгайма, Музей сучасного мистецтва (МоМА), Художній музей Філадельфії), а також ті, в яких кількість щорічних відвідувань сягає кількох сотень тисяч.
Під українськими митцями др. пол. ХІХ – перш. пол. ХХ ст. розуміються представники образотворчого мистецтва вказаного періоду, які або народилися в українських землях (у складі Російської
імперії), або частина творчого життя яких була пов’язана з Україною.
Одним з найбільш відомих у світі українських скульпторів є, безперечно, Олександр Архипенко
(1887-1964). Засновник кубізму в скульптурі, Олександр Архипенко народився у Києві 30.05.1887 р.
Протягом 1902-1905 рр. навчався в Київському художньому училищі, проте не закінчив його через відрахування за участь у студентських протестах. У 1906 р. певний час відвідував студію пейзажиста
С. Світославського. Але у тому ж році виїхав з України спочатку до Москви, потім – до Парижу, а у
1923 р. – до США, де згодом отримав громадянство. Останнє дає підстави американським музеям подавати його якамериканця.
Незважаючи на те, що більша частина життя О. Архипенка пройшла в США, в провідних художніх музеях цієї країни його робіт відносно небагато.
У Музеї мистецтва Метрополітен (The Metropoliten Museum of Art), який містить найбільше зібрання творів мистецтва в США й одне з найбільших у світі, знаходиться п’ять скульптур роботи Олександра Архипенка раннього періоду його творчості, всі зі статусом шедевру: бронзові "Гондольєр"
(1914) і "Оголена жіноча фігура" (1921), мармуровий "Жіночий торс" (1920), срібні "Жінка, що стоїть"
(1925) і "Минуле" (1926). Також малюнок "Колінопреклоніння" (1948) і кілька літографій. Майже всі роботи надійшли до музею в якості дарування, зокрема від його дружини, або за заповітом власників
приватних колекцій.
У Музеї сучасного мистецтва (The Museum of Modern Art) у Нью-Йорку знаходиться скульптура
О. Архіпенка, "Жінка, що розчісує волосся" (1915). Відлита у бронзі статуетка висотою 35 см є однією з
авторських реплік композиції, що виготовлялась скульптором у трьох розмірах – 35,63 і 108 см. Крім
цієї скульптури зі статусом шедевра в МоМА представлено близько 20 робіт Архіпенка. Серед них ще
чотири скульптури: "Мадонна і скеля" (1912), "Гондольєр" (1914) (обидві – дарування музею Френсіс
Архіпенко Грей), "Статуя на трикутниковій базі" (1914) і "Боксінг" (1914).
Крім того, дві живописні роботи "Фігура в русі" (1913) і "Стакан на столі" (1920), три гравюри, а
також десять літографій.
Найбільш відома робота "Жінка, що розчісує волосся" надійшла до Музею у складі колекції Лілі
Пламер Блісс – подруги Еббі Олдріч Рокфеллер – дружини відомого магната Джона Д. Рокфеллера
молодшого і засновниці МоМА (1929). Колекцію було придбано музеєм у спадкоємців Лілі Блісс. Передача колекції тривала протягом 1934 – 1941 рр. поступово у прив’язці до виплат суми 600 тис. дол.
кількома траншами.
Крім Музею сучасного мистецтва у Нью-Йорку, роботи Архипенка представлені у зібранні Детройтського інституту мистецтв (The Detroit Institute of Arts) – одного з найбільших художніх зібрань
США. Це дві скульптури: "Тарас Шевченко" ("Український поет Тарас Шевченко") (1935), "Оголена жінка, що сидить" (1929), і літографія "Дві оголені жінки" (1922).
Менш відомим за Архипенка був його старший співвітчизник художник-пейзажист Іван Похитонов (1850 – 1923). Іван Павлович Похитонов народився на хуторі Мотронівка Бобринецького повіту
Херсонської губернії. Навчався у Миколаєві, Одесі. Його пейзажі високо оцінював Ілля Репін, а російський колекціонер П. Третьяков придбав для свого зібрання кілька робіт Похитонова. Значна кількість
робіт Івана Похитонова зберігається у Київському музеї російського мистецтва, натепер: Національний
музей "Київська картинна галерея".
Мініатюрний пейзаж (1887) Івана Похитонова є у зібранні Художнього інституту Кларків (The Clark
Art Institute) у м. Вільямстаун, штат Массачусетс. Інститут Кларків було засновано підприємцем і колекціонером Робертом Стерлінгом Кларком (1877–1956) – старшим із братів Стерлінгів Кларків (нащадків засновникаімперіїшвейнихмашинок"Зінгер")–тайогодружиноюФренсін.СпочаткуІнститутзнаходивсяуНьюЙорку,однаку50-тірокиколекціюбулоперевезенодоВільямстаунатавідкрито17травня1955р.
Цей пейзаж І. Похитонова, якого у каталозі музею названо російським художником [6, 254], було придбано 1933 р. Робертом Кларком на виставці, яку проводила Американська художня асоціація.
Перед тим пейзаж знаходився у приватній колекції місіс Вільям Стерсберг.
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З відомістю Архипенка, безперечно, може конкурувати інший український митець Казимир
Малевич (1878-1935). Українець за лінією матері, Казимир Малевич народився в Києві, отримав початкову художню освіту у Київській школі малювання. Будучі за лінією батька польського походження,
сам визначав свою етнічну ідентичність як українську [2, 63-68].
К. Малевич – один з найвідоміших представників світового авангарду, розробник власної версії
абстрактного живопису – супрематизму.
У Музеї сучасного мистецтва (МоМА) Казимир Малевич визначається як "руський, народжений
в Україні". Тут знаходиться його "Біле на білому" ("Білий квадрат") (1918) – картина, що, згідно з задумом художника, ілюструє завершальну стадію супрематизму.
Інша картина Малевича "Точильщик" ("Принцип метушіння") (1912), що репрезентує т.зв. кубофутуристичний період у творчості художника, знаходиться в Художній галереї Єльського університету м. Нью-Гейвен, штат Коннектикут (Тhe Yale University Art Gallery). Художня галерея Єльського
університету – найстаріший університетський музей США, заснований у 1832 р.
Молодшим сучасником Малевича був Давид Бурлюк (1882-1967) – український художник і теоретик футуризму. Д. Бурлюк народився на хуторі Семиротівка Лебединського повіту Харківської губернії. Навчався в Одеському художньому училищі. Засновник кількох мистецьких об`єднань в Україні до
моменту виїзду за кордон, спочатку до Японії, потім до США (1922).
У зібранні Художнього музею Філадельфії (The Philadelphia Museum of Art) є картина Д. Бурлюка "Acloseshave" (1910), назва якої може перекладатися і як "Небезпечна бритва", і як "Небезпечне
становище". Картина надійшла до музею у 1941 р. як дар відомого американського критика і колекціонера Крістіана Брінтона.
У кількох музеях США представлено роботи ще однієї художниці, чиє життя і творчість тісно
пов’язані з Україною: Олександри Екстер (1882-1949). Олександра Олександрівна Екстер (дівоче прізвище – Григорович) народилась у м. Білосток Гродненської губернії (на тепер територія Польщі). Невдовзі її батьки переїхали до Києва, де вона провела усе дитинство та юність, а також закінчила Київське художнє училище.
Олександра Екстер – яскрава представниця футуризму в живопису.
У МоМА представлено картини О. Екстер: "Композиція" (1916), "Конструкція" (1923) і "Кубістична оголена" (1912) та ще близько 20 робіт: ескізів до театральних вистав і книжкових ілюстрацій.
Картина Екстер "Динамічна конструкція" (1921-1922) знаходиться у Галереї Олбрайта Нокса
(The Albright-Knox Art Gallery) м. Баффало, штат Нью-Йорк.
Дві роботи О. Екстер знаходяться також у Художньому музеї Філадельфії, якому їх було подаровано у 1964 р. подружжям Ліссім.
Кілька робіт О. Екстер є в Музеях вишуканих мистецтв Сан-Франциско (The Fine Arts Museums
of San Francisco) – музейному комплексі, до якого входять Музей де Янга у парку Золоті Ворота і Палац Почесного легіону в парку Лінкольна. До Музеїв вишуканих мистецтв Сан-Франциско ескізи Олександри Екстер надійшли серед 40 дизайнерських театральних речей російських художників, які у
1977 р. подарувало подружжяЛобанових-Ростовських.
Творчість художниці представлена й у Художньому музеї Водсворт Атенеум (The Wadsworth
Atheneum Museum of Art) м. Хартфорд, штат Коннектикут.
Найбільше ж у провідних художніх музеях США представлено роботи Василя Кандинського
(1866-1944) – художника, дитинство і юність якого пройшло в Україні. Кандинський Василь Васильович
народився у Москві, але, коли йому було п’ять років, родина переїхала до Одеси. Тут він провів усе
дитинство і юність, допоки не виїхав до Києва, де навчався у художній школі Мурашка. Але з Одесою
не поривав тісних зв’язків: з нею було пов’язано майже сорок років його життя. Тут з’явилися його перші роботи, тут він брав участь у Салонах Іздебського – художніх виставках, що набули настільки широкої відомості, що у них взяти участь прагнули митці не тільки зі столиць імперії, але й зарубіжжя.
Кандинський був членом Товариства південноросійських художників – першого об`єднання живописців
на українських землях, що входили до складу Російської імперії [7].
У Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку знаходяться близько 150 робіт Василя Кандинського: книжкових ілюстрацій, літографій, акварелей, а також декілька картин, зокрема, "Картина зі стрільцем" (1909).
Роботи В. Кандинського знаходяться й у Музеї Соломона Ґуґенгайма (Solomon R. Guggenheim
Museum) – одному з найбільших зібрань абстрактного мистецтва, створеного американським бізнесменом Соломоном Робертом Ґуґенгаймом. До колекції абстрактного мистецтва, що належала Соломону Ґуґенгайму, входила картина Василя Кандинського "Блакитна гора" (1908–1909).
Картини В. Кандинського також представлені в експозиції Нової галереї Нью-Йорка (Neue
Galerie New York) – відкритого у 2001 р. музею, присвяченого виключно німецькому та австрійському
мистецтву ХХ ст. Роботи Кандинського увійшли до зібрання Галереї серед робіт представників
об`єднання експресіоністів "Синій Вершник" (Василь Кандинський, Пауль Клее, Огюст Маке, Франц
Марк), заснованого Кандинським разом із Ф. Марком у Мюнхені у 1911 році [8].
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Роботи В. Кандинського представлені в зібранні Детройтського інституту мистецтв, у Художній
галереї Єльського університету, а також у Музеї Нортона Саймона (Тhe Norton Simon Museum) м. Пасадена, округ Лос-Анджелес, штат Каліфорнія.
Музей Нортона Саймона містить одне з найбільших художніх зібрань США, яке було створене
в результаті об’єднання кількох приватних колекцій. У Музеї також зберігається архів художників групи
"Синя четвірка" ("Die Blaue Vier") – Василя Кандинського, Пауля Клеє, Ліонеля Фейнінгера і Олексія
Явленського.
Роботи В. Кандинського знаходяться також у Музеях вишуканих мистецтв Сан-Франциско (The
Fine Arts Museums of San Francisco) м. Сан-Франциско, штат Каліфорнія.
Висновки. Отже, огляд зібрань провідних художніх музеїв США засвідчує, що у чималій кількості з них представлені твори українських митців друг. пол. ХІХ – перш. пол. ХХ ст. Переважно це роботи представників авангардних напрямків модерністського мистецтва: О. Архипенка, К. Малевича,
Д. Бурлюка, О. Екстер, В. Кандинського. Частково це пояснюється біографічними особливостями митців (за виключенням К. Малевича всі інші у післяреволюційні роки були змушені емігрувати до європейських країн і США). Там їхня творча кар’єра склалась успішно, що сприяло насиченості творами
цих митців приватних колекцій, здебільшого з яких роботи і потрапляли до художніх музеїв. Натомість,
отримавши або придбавши ці твори (і архіви), окремі музеї з тих, про які йшла мова у статті, не завжди
коректно відображають в етикетажі етнічну ідентичність українських митців або країну їхнього походження. За таких обставин для українського широкого загалу знання щодо долі шедеврів видатних
співвітчизників набуває особливого значення. Сприяти цьому мають викладені у статтіматеріали.
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INTELLECTUAL PROPERTY IN THE PARADIGM OF
THE SOCIOCULTURAL DEVELOPMENT OF A SOCIETY
Purpose of Research. The purpose of the research is to analyse the transformations of intellectual property in
the paradigm of the sociocultural development of a society. Methodology. The methodology of the research is based on
general scientific and special methods (analytical, comparative-legal, systemic, attributive, procedural and cognitive). The
author uses all of them to reproduce the intellectual potential of the society, which demands the improved permanent
national appropriate regulation in the process of expanding its status from socioeconomic and legal state to sociocultural
one. Scientific novelty. The scientific novelty of the research consists in the determination and appropriate researching
of the intellectual property as the sociocultural phenomenon. Conclusions. The evolution of intellectual property in
Ukraine led to its qualitative transformation at the end XX – the beginning of XXI centuries. We can explain it by the fact
that the intellectual property has been formed as the self-sufficient specific scientific category. In addition, it has become
the independent object of the scientific reflection with its branches. Moreover, it has entered the scientific space as well
as the conceptual field of modern humanities researches. Therefore, it allows us to expand the understanding of the multidimensional concept of the intellectual property as the socioculturalphenomenon.
Key words: intellectual property, sociocultural space, creativity, legislation, innovations.
Биркович Тетяна Іванівна, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри державного управління і права Київського університету культури
Інтелектуальна власність у парадигмі соціокультурного розвитку суспільства
Мета – проаналізувати трансформацію інтелектуальної власності в парадигмі соціокультурного розвитку
суспільства. Методологія дослідження ґрунтується на загальнонаукових та спеціальних методах (серед яких
аналітичний, порівняльно-правовий, системний, атрибутивний, процесуальний, когнітивний) з метою відтворення
інтелектуального потенціалу суспільства, який у процесі розширення свого статусу від соціально-економічного і
правового до соціокультурного вимагає більш досконалого постійного загальнодержавного врахування та відповідного регулювання. Наукова новизна полягає у обґрунтуванні та відповідному дослідженні інтелектуальної
власності як соціокультурного феномена. Висновки. Еволюція інтелектуальної власності наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст., зокрема в Україні, зумовила її якісну трансформацію. Це проявилося у тому, що інтелектуальна
власність сформувалася як самодостатня специфічна наукова категорія, стала самостійним об’єктом наукового
осмислення, що має внутрішні напрями наукових пошуків. При цьому вона впевнено увійшла не просто у науковий простір, а й у концептуальне поле сучасних гуманітарних досліджень. Все це дає підстави розширити спектр
розуміння багатовимірного поняття інтелектуальної власності як соціокультурного феномена.
Ключові слова: інтелектуальна власність, соціокультурний простір, творчість, законодавство, інновації.
Бырковыч Татьяна Ивановна, доктор наук по государственному управлению, доцент, заведующая
кафедрой государственного управления и права Киевского университета культуры
Интеллектуальная собственность в парадигме социокультурного развития общества
Цель – проанализировать трансформирование интеллектуальной собственности в парадигме социокультурного развития общества. Методология исследования основана на общенаучных и специальных методах (среди которых аналитический, сравнительно-правовой, системный, атрибутивный, процессуальный, когнитивный) с целью воспроизведения интеллектуального потенциала общества, который в процессе расширения своего статуса от социальноэкономического и правового до социокультурного требует более совершенного постоянного общегосудар- ственного
учета и соответствующего регулирования. Научная новизна заключается в обосновании и соответствую- щем
исследовании интеллектуальной собственности как социокультурного феномена. Выводы. Эволюция интеллектуальной собственности в конце ХХ – начале XXI в., в частности в Украине, обусловила ее качественную
трансформацию. Это проявилось в том, что интеллектуальная собственность сформировалась как самодостаточная
специфическая научная категория, стала самостоятельным объектом научного осмысления, что имеет внутреннее
направление научных изысканий. При этом она уверенно вошла не просто в научное пространство, но и в концептуальное поле современных гуманитарных исследований. Все это дает основания расширить спектр понимания многомерного понятия интеллектуальной собственности как социокультурного феномена.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, социокультурное пространство, творчество, законодавство, инновации.

Formulation of Problem. The modern world in the paradigm of the sociocultural development of societies enters a new era – the era of intellectual property. The global educational society is emerging. The
main resource of any modern company is the cultural educated person with developed thinking, who can
generate ideas and implement innovations. It concerns various firms from small ventures to transnational
companies. In the new trends of the XXIst century, the intellectual property plays the leading role.
Knowledge, information and people as their main elements become the important factors of the sociocultural
development of thesociety.
Actuality and Purpose. There are many various interpretations of the concept of "intellectual property". However, the intellectual property in the paradigm of sociocultural development of the society is the sociocultural phenomenon, which is determined by the specific features of the sociocultural environment. Natu© Byrkovych T., 2018
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rally, the vector of the transformations, concerned the information and technological innovations and technical removed from economic and legal level to the sociocultural one. These transformations actualize the
actuality of our research.
The purpose of the research is to analyse the transformations of intellectual property in the paradigm
of the sociocultural development of a society.
StateofScientificDevelopment.Theroleoftheintellectualpropertyintheparadigmofthesociocultural
development of the society are analysed by many Ukrainian and foreign scholars – lawyers, economists, sociologists,culturalscientists.Thisfactprovestheactualityofthetopic.WecannamethefollowingUkrainianscientists:
O.V. Berveno [1], T. I. Byrkovych, I. S. Bondar, R. B. Shishka, I. M. Sopilko, N. V. Filyk [3], O. V. Stovpets
[5],E.I.Khodakivsky,V.P.Yakobchuk,I.L.Lytvynchuk[6]G.Cherevko[7].Inaddition,weshouldmentionthe
worksofwell-knownforeignresearcherssuchasP.Sorokin[3],M.Weber[2],andothers.
At the same time, in our opinion, the influence of the intellectual property on the sociocultural development of the society is at the crossroads of practical and theoretical interests. The issues of legislative consolidation of the influence of the institution of the intellectual property as a heterogeneous, multi-sectoral,
multidimensional social institution on the level of competitiveness, socio-economic formation, cultural potential of the society have been researched yet.
Main Part. The future of mankind and our country depends on the ability to achieve new results in
the creative, intellectual field of the human activities and to use them to fight against the variousthreats.
The concept "culture" in the context of intellectual property means its sociocultural integrity, which
phenomena are full of the different basic principles and values. "Civilization" is the certain form of the existence of culture. According to M. Weber, culture and civilization are two closely related phenomena. However, they differ each other. In his opinion, culture is something that emerges when we rise above our vital level, whereas civilization is the phenomenon, which is connected with the rationalization of our being, the
mastering of the forces of nature, the effectiveness of the instruments and means of production. M. Weber
states that the specific feature of civilization is its universalism. People, who are living on the different continents and representing various values and traditions, apply its benefits. The using the achievements of the
civilization is a prerequisite for the development of culture and the transition to a higher level of human being.
The common features of the civilization development of the various societies are the basis for the comparative analysis of them as the sociocultural entities [2].
P. Sorokin, a outstanding sociologist of the XX century, a founder of the sociocultural approach states the
following position in his collection of works "Man. Civilization. Society" : "Society and culture represent the unity
whereas the society is the individuals with their sociocultural relations and processes. Culture is a synthesis of
meanings, values and norms and their carriers, who objectify, socialize and highlight these norms and values. So,
culture appears a decisive forpersonal determinant of social human behaviour whereas the society is the sociocultural formation" [4, 429]. In P. Sorokin’s opinion the sociocultural interaction is the specific matrix: "Any great culture is not merely a conglomeration of various phenomena that coexist. It is the system, which components are
united by the fundamental principle. All of them express the key value. The dominant features of its art, science,
philosophy and religion, ethics and law, its basic forms of social, economic organization, its traditions and customs, its way of life and thinking reflect its fundamental principle and its main value. The latter is the basis and
foundation of any culture. So, naturally, the most important components of such an integrated culture are rather
interdependent. The changes in one of them lead to the transformations in the others" [4, 429].
Unfortunately, recently the intellectual and civilization potential of Ukraine, accumulated over the
centuries, has been damaged in the course of the transformation crisis in recent years. In addition, the "critical mass" of intelligence in science, business, politics and culture is the necessary factor for the implementation of the modern development strategy, which would allow Ukraine to enter the civilized community of
countries [1]. Ukraine has the extremely powerful intellectual potential. It as the "young" independent state
must integrate into a qualitatively new world. At the beginning of the ХХ century, our state was one of the
thirty countries of the world intellectual elite. For example, in the rocket and space industry Ukraine possesses 17 basic technologies among 22 well-known ones in the world and one of the eight countries, which export air-space technologies. The country maintains the sufficient scientific and technical potential in the following fields: the defense industry (radio tracking, radar, precision weapons, armored vehicles and air
defense systems); atomic engineering; the aviation and power turbine-building; ultra high frequency technology; the production of crystalline materials for microelectronics, solar energy, etc. Ukraine is not worse than
the well-developed European countries in the number of top-level scholars of higher education per capita.
The number of the certified IT professionals ranks it the 4th place in the world.
Naturally, it is necessary to find the principles of the effectiveness of public investment for the further
development of our country and the survival of mankind in general, which would allow harmoniously combine
the industrial, sociocultural and natural spheres of the modern society. The most productive way is the development and facilitation of the intellectual and creative activity. The intellectual property, created on its basis, becomes the condition of the preservation of the intellectual fund and the creative activity.
Therefore, the state’s attention only to the protection of the need for the permanent creation of new
objects of intellectual property laws, means and methods of their legal security would be banal, because the
transformation of intellectual property in the paradigm of the sociocultural development affects usually the
cultural and socioeconomic spheres of human life. The latter requires the legislative consolidation, which
determines the competitiveness of organizations and enterprises of various forms of ownership. So, it is a
key factor in the development of all subjects of sociocultural and economicactivity.
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In the paradigm of sociocultural development of the society, the category of "property" is rather contradictory. Property occupies the central place in the economic system, because it defines the social structure of the
society,determinesthespecificfeatures
ofmanagementofeconomicprocesses
andthenatureofusingandconsumptionofthecreatedproducts.Wecananalysethetermof "property"fromthedifferentpointsofview,whereas the legal
one is the most important among them. It includes the right of property, which means the legal norms of
theeconomicsubjects’relations,concernedthepossessionandusingtheproperty.
According to G. Cherevko, the "intellectual property" develops as a specific system of knowledge.
So, psychologists study it as a result of mental activity, whereas the experts in heuristics find out the main
rules for the creation of innovations. Sociologists analyse the relationship between the development of creative activity and social and scientific progress. Economists investigate intellectual property in the context of
the increasing the efficiency of production, whereas the lawyer studies it as an object of law etc. [8,24-25].
Finally, the analysis of the modern legal and socioeconomic literature shows that the modern trends
in social development often can be explained by two theoretical paradigms – the conception of the postindustrial society and the conception of the information society. In addition, some authors identify these
terms, whereas the others write that the information society "grows" based on the post-industrial one. So, it is
the higher stage in the development of mankind. In our opinion, the human society of XXI century should
become educational and innovative. The knowledge and human intelligence have already become the main
resources of its development.
At the end of the XX – the beginning of XXI centuries, the problems of legislative consolidation, dealt with
the creation, transformation, using and protection of intellectual property rights, particularly, were actualized. They
have become the crucial issue, concerned the development of the new digital technologies with the possibilities of
the rapid replication, reproduction of the intellectual property. It is connected with the changes in its media and
means of distribution (cable distribution, satellite broadcasting, etc.), with the focus on the copyright and related
rights, with the development of the software tools to ensure the author’s rights [3, 6]. International and national
laws regulate the objects of the intellectual property. They are fixed by national legal systems. In addition, it have
the subsidiary nature and often used as an instrument of the implementation of national legal regulation, taking
into account national traditions and the particularities of the national school of law.
Conclusions. The evolution of intellectual property in Ukraine led to its qualitative transformation at
the end XX – the beginning of XXI centuries. We can explain it by the fact that the intellectual property has
been formed as the self-sufficient specific scientific category. In addition, it has become the independent object of the scientific reflection with its branches. Moreover, it has entered the scientific space as well as the
conceptual field of modern humanities researches. Therefore, it allows us to expand the understanding of the
multidimensional concept of the intellectual property as the sociocultural phenomenon.
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ПЛАГІАТ У КОНТЕКСТІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ:
ДІАЛОГ ЮРИДИЧНОЇ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМ
Мета статті полягає у дослідженні плагіату крізь призму рефлексії про нього двох принципово відмінних наукових парадигм: юридичної, соціальної, що спирається на ідеали позитивізму й природничих наук, та культурологічної,
гуманітарної, зорієнтованої на некласичні принципи плюральності й релятивності. Методологія дослідження. Відповідно до поставлених мети і завдань основою методології дослідження стали порівняльно-правовий, системний та догматичний методи. Зазначений методологічний підхід дав змогу розглянути прояви запозичень у продуктах культури
("культурних текстах"), що з філософсько-культурологічного погляду розцінюються як органічно притаманні культурі
імпульси ("тексти в текстах"), а також визначити обсяг категорії "плагіат" в юридичній науці, виявити його співвідношення з поняттям "текст у тексті". Наукова новизна полягає у визначенні сутності категорії "плагіат" крізь призму міждисциплінарного підходу: діалогу юридичної та культурологічної парадигм. Висновки. Назріває необхідність творчого переосмислення юридичного наповнення категорії "плагіат" відповідно до досягнень сучасного гуманітарного знання.
Сутність цієї процедури – у перенесенні уваги з формальних ознак оригінальності на змістові. Це дасть змогу виключити із сфери об’єктів плагіату явища, які ми ризиковано назвали "тексти у текстах", і включити до них випадки безсоромного переказу чужих думок "своїми словами" (що, на жаль, не є рідкістю у сучасних наукових і художніх творах). У цьому немає нічого принизливого для правознавства, навпаки, подібні перетворення відповідають нагальній потребі
постмодерної науки у міжпредметних зв’язках, у діалозі й співробітництві, до яких гуманітаристика за своєю природою
готова. Детальна розробка даних перетворень, яка потребує залучення до юридичної сфери великої кількості професіоналів гуманітарного знання, – справа майбутнього й перспективний, на нашу думку, напрям міждисциплінарних досліджень, контури яких намічаються вже зараз.
Ключові слова: плагіат, міждисциплінарний підхід, культурологічна парадигма, юридична парадигма,
текст у тексті.
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Плагиат в контексте междисциплинарного подхода: диалог юридической и культурологической
парадигм
Цель статьи заключается в исследование плагиата сквозь призму рефлексии о нем двух принципиально отличных научных парадигм: юридической, социальной, опирающейся на идеалы позитивизма и естественных наук, и
культурологической, гуманитарной, ориентированной на неклассические принципы плюральности и релятивности.
Методология исследования. В соответствии с поставленными целями и задачами основой методологии исследования стали сравнительно-правовой, системный и догматический методы. Указанный методологический подход позволил рассмотреть проявления заимствований в продуктах культуры ("культурных текстах"), что с философскокультурологического взгляда расцениваются как органически присущие культуре импульсы ("тексты в текстах"), а также определить содержание категории "плагиат" в юридической науке, выявить его соотношение с понятием "текст в
тексте". Научная новизна работы заключается в определении сущности категории "плагиат" сквозь призму междисциплинарного подхода: диалога юридической и культурологической парадигм. Выводы. Назревает необходимость
творческого переосмысления юридического наполнения категории "плагиат" в соответствии с достижениями современного гуманитарного знания. Сущность этой процедуры заключается в переносе внимания с формальных признаков оригинальности на содержание. Это позволит исключить из сферы объектов плагиата явления, которые мы рискованно назвали "тексты в текстах", и включить в них случаи бесстыдного перевода мыслей "своими словами" (что, к
сожалению, не редкость в современных научных и художественных произведениях). В этом нет ничего унизительного
для правоведения, наоборот, подобные преобразования соответствуют насущную необходимость постмодернистской
науки в межпредметных связях, в диалоге и сотрудничестве, к которым гуманитаристика по своей природе готова.
Детальная разработка данных преобразований, которая требует привлечения в юридическую сферу большого количества профессионалов гуманитарного знания – дело будущего и перспективное, по нашему мнению, направление
междисциплинарных исследований, контуры которых намечаются ужесейчас.
Ключевые слова: плагиат, междисциплинарный подход, культурологическая парадигма, юридическая
парадигма, текст втексте.
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Plagiarismin
thecontextofaninterdisciplinaryapproach:adialogueoflegalandculturalscienceparadigmsThepurposeofthearticle.Thep
urposeofthisscientificpaperistostudyplagiarismthroughtheprismofthereflectionoftwofundamentallydifferentscientificstandar
ds:legal,social,basedontheidealsofpositivismandnaturalsciences, and cultural, humanitarian, oriented to the non-classical
principles of plurality and relativity.Methodology.Followingthegoalsandobjectives,thebasisofthemethodsofthestudywerecomparative-legal,systemicanddogmatic methods.
Particular methodological approach allowed to consider the manifestations of borrowings in
productsofculture("culturaltexts"),whichfromthephilosophicalandculturalpointofviewareregardedasorganicallyinherentinthe
cul-tureofimpulses("textsinthetexts"),aswellasdeterminethescopeofthecategory"plagiarism"inlegalscience,to
identifyitsrelationwiththenotionof"textinthetext".Thescientificnovelty oftheworkistodeterminetheessenceof
thecategoryof"plagiarism"throughtheprismofaninterdisciplinaryapproach:thedialogueoflegalandculturalpara-digms.
Conclusions. The need for the creative rethinking of the legal content of the category of "plagiarism"maturedby the
achievements of modern humanitarian knowledge. The essence of this procedure is the transfer of attentionfrom
theformalsignsoforiginalitytothecontent.Thementionedaspectwillexcludefromthescopeofobjectsofplagiarismthephenomen
athatweriskedcalling"textsinthetexts"andincludecasesofshamefultransferofotherpeople'sthoughts
"intheirownwords"(which,unfortunately,isnotuncommoninmodernscientificandartisticworks).Inthisthereisnothinghumiliatingforthelaw,onthecontrary,suchtransformationscorrespondtotheurgentneedforpostmodernscienceininterdiscipl
inaryrelations,indialogueandcooperation,towhichhumanitarianismisbyitsverynatureready.Thede-tailed development of
transformation data, which requires the involvement of a large number ofhumanities professionals
inthelegalfield,isamatterofthefutureandis,inouropinion,thedirectionofinterdisciplinaryresearch,theoutlinesof
which are already scheduled.
Key words: plagiarism, interdisciplinary approach, cultural science paradigm, legal paradigm, text in the text.

Актуальність теми дослідження. Обумовлена науково-технічним прогресом інформатизація
виробництва сприяє поступовій децентралізації праці, суб’єктом якої стає не колектив (трудова спільнота), а кожна конкретна людина (індивід), яка живе і реалізує себе через спілкування з іншими людьми у певному просторі культурних смислів. Відповідно, зростає роль культури і діалогу культур у суспільстві ХХІ ст., яке окремі дослідники (В.С.Біблер) ідентифікують як "соціум культури" [2].
Прогресуючі процеси "культурологізації" та "діалогізації" поставили у центр постсучасної картини світу всебічно розвинену особистість, автора й творця, інтелектуального працівника, який потребує посиленого юридичного захисту своїх авторських прав в умовах "інформаційного вибуху". З іншого
боку, діалогова сутність сучасного типу соціальності виявляє себе через інтеграційні тенденції в багатьох галузях людської життєдіяльності, в тому числі в науці, результатом чого є поширення міждисциплінарного підходу як комплексної методології побудови об’ємних, голографічних моделей досліджуваних явищ на підставі спільних висновків і рекомендацій [12, 20].
Аналіз досліджень і публікацій. Питання про незаконне присвоєння результатів чужої творчості
(плагіат – від лат. "plagium" – крадіжка) в контексті загальної проблематики права інтелектуальної власності розглядали такі відомі правознавці, як: Е. П. Гаврилов [3], В. С. Дроб’язко [9], О. С. Йоффе [6],
О.А. Підопригора [9],О.Д. Святоцький[9],В.І.Серебровский[10]таінші,алетількидеякізних(О. А. Підоп- ригора
[9]) здійснили спробу вийти з вузько спеціалізованого на міждисциплінарнийрівень.
Мета дослідження. Відповідно до викладеного вище метою статті є дослідження плагіату крізь
призму рефлексії про нього двох принципово відмінних наукових парадигм: юридичної, соціальної, що
спирається на ідеали позитивізму й природничих наук, та культурологічної, гуманітарної, зорієнтованої
на некласичні принципи плюральності й релятивності. При цьому автори роботи утримуються від
будь-яких спроб центрації, абсолютизації якогось одного дискурсу як "зразку для наслідування": вони
тільки прагнуть "показати у дії" постмодерний принцип поліконцептуальності – можливість різних точок
зору на предмет, кожна з яких має право на існування .
Здійснення поставленої мети конкретизується у завданнях:
1. Розглянути прояви запозичень у продуктах культури ("культурних текстах"), що з філософськокультурологічногопоглядурозцінюютьсяякорганічнопритаманнікультуріімпульси("текстивтекстах").
2. Визначити обсяг категорії "плагіат" в юридичній науці, виявити його співвідношення з поняттям "текст утексті".
Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що розвиток людської культури являє собою результат діалектичної єдності внутрішнього і зовнішнього, оригінального і запозиченого, розмежування
яких можливе лише на умоглядному рівні. Чужорідні впливи не тільки не послаблюють, але й зміцнюють самобутнє, авторське начало культурної діяльності, часто виступаючи єдиним засобом виразу
останнього. Виходячи із зазначених методологічних передумов гуманітаристика розглядає будь-яке
явище культури як текст – полісемантичний знаковий комплекс, що виступає формою самовираження
автора через творче засвоєння досягнень попередників [11, 29; 8, 99].
Поняття тексту фіксує "багатоголосну" природу культури і дозволяє позитивно розглядати
окремі випадки запозичень як вияв діалогічної взаємодії духовних явищ. Плюральність значень тексту
("інтертекстуальність": за М. Хайдегером "повторюваність", за Ж. Дерріда "ризома") передбачає органічно притаманну будь-якому текстові наявність у його складі елементів чужих текстів: запозичених і
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творчо переосмислених думок, ідей, інтуїцій, уявлень, образів, висловів, композиційних прийомів тощо.
Зовнішні впливи у тексті отримали в сучасній культурологічній науці назву "інтекст", або, за Ю. М. Лотманом, "текст у тексті": "Типичным случаем вторжения чужого текста является "текст в тексте": обломок текста, вырванный из своих естественных смысловых связей, механически вносится в другое
смысловое пространство. Здесь он может выполнить целый ряд функций: играть роль смыслового
катализатора, менять характер основного смысла, остаться незамеченным и т.д." [7, 110].
Потрібно зазначити, що поняття "текст у тексті" перебуває у стадії свого становлення і уточнення, що унеможливлює його класичне позитивне визначення. Ризикуючи бути звинуваченими у формалізмові, відмітимо, що найчастіше цим терміном позначаються запозичення елементів чужого змісту (за умов включення їх у новий змістовий контекст) або вираз власного змісту у чужій формі.
Існують різноманітні прояви "текстів у тексті": варто тільки назвати архітектуру Софіївського
собору у Києві, створеного за зразком однойменного константинопольського храму; двопланову композицію роману М. Булгакова "Майстер і Маргарита"; використання у художніх картинах хронікальних
кадрів; французьку мову у російській дворянській культурі кінця ХVIII ст. – початку ХIХ ст.; включення
О. С. Пушкіним у повість "Дубровський" судової справи ХVІІІ ст.; східні мотиви у поезії М. С. Гумільова
тощо. У широкому сенсі "текст у тексті" можна тлумачити як форму діалогу культур, що виступає природним способом буття будь-якого культурного феномена.
Як бачимо, з точки зору культурології ці запозичення не є негативним явищем: "присвоєнням",
"наслідуванням", "відтворенням старого". Навпаки, закони діалектики підказують нам, що відбувається
оригінальна творча переробка чужих надбань відповідно до "трансплантаційних" механізмів діалогу
культур. Недарма М. М. Бахтін, один з найбільш видатних світових теоретиків проблем тексту й діалогу, у свій час стверджував про те, що вислів "можна процитувати", але не "повторити": "Возможно абсолютное тождество двух и более предложений ... но как высказывание (или часть высказывания) ни
одно предложение, даже однословное, никогда не может повторяться: это всегда новое высказывание (хотя бы цитата)" [1, 478–479].
Як "перетинається" щойно розглянута нами конструкція з категорією юридичного плагіату і чи
не є вона таким? Щоб відповісти на дане питання, наведемо визначення плагіату в сучасній українській юриспруденції.
Відповідно до п. "в" ч. 1 ст. 50 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (далі – Закон) плагіатом вважається оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під
іменем особи, яка не є автором цього твору. При цьому оприлюдненням (розкриттям публіці) твору є
здійснена за згодою автора чи іншого суб’єкта авторського права і (або) суміжних прав дія, що вперше
робить твір доступним для публіки шляхом опублікування, публічного виконання, публічного показу,
публічної демонстрації, публічного сповіщення тощо (ч. 1 ст. 1 Закону).
Враховуючи викладене вище, категорія "плагіат" з юридичної точки зору характеризується такою формальною ознакою як оприлюднення твору (його частини) під іменем особи, яка не є його автором. Законодавче визначення плагіату дозволяє чітко встановити умови цивільно-правової відповідальності за дане порушення авторського права: наявність шкоди, протиправність поведінки
правопорушника, причинний зв’язок між протиправною поведінкою та шкодою, вина правопорушника.
Найбільшу зацікавленість і суперечки правничої громадськості викликає ознака протиправності поведінки суб’єкта плагіату, що тісно пов’язана з поняттям твору (його ознаками), яке і досі залишається
предметом роздумів законодавця. Спробуємо і ми приєднатись до цієї дискусії, виклавши власне бачення проблем "охороноздатності" твору та плагіату як можливого варіанту її порушення.
Поняття твору як об’єкта авторського права через відсутність його законодавчого визначення –
було і залишається предметом дискусій цивілістів як радянського, так і сучасного періодів. За цей час
в юридичній літературі склався сталий стереотип, відповідно до якого найбільш вдалою дефініцією
твору вважається визначення В. І. Серебровського: "Можно было бы определить произведение, как
совокупность идей, мыслей и образов, получивших в результате творческой деятельности автора
свое выражение в доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения" [10,32].
Наведена вище дефініція твору дозволяє виокремити його основні ознаки (вираження твору в
об’єктивній формі та його творчий характер), які і будуть розглядатися нами в якості основних критеріїв "охороноздатності" твору з боку авторського права.
Перша ознака твору в юридичній літературі не є дискусійною і тлумачиться здебільшого одноманітно. Так, для надання правової охорони будь-який твір літератури, науки чи мистецтва має бути
виражений в певній об’єктивній (матеріальній) формі, яка дозволяє іншим особам (крім автора) знайомитися з твором, відтворювати його, при цьому твір охороняється незалежно від того, чи зрозумілий
він тим, хто з ним знайомиться [9, 130].
На відміну від об’єктивної форми вираження, ознака творчого характеру твору як об’єкта авторського права, незважаючи на наявність законодавчого визначення поняття творчої діяльності у Законі України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки", на сьогодні не має чіткого законодавчого визначення. Водночас в юридичній літературі ґрунтовний аналіз творчої діяльності та її критеріїв було
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проведено відомим радянським вченим В. Я. Іонасом ("Критерий творчества в авторском праве и судебной практике" (1963 р.) [4], "Произведения творчества в гражданском праве" (1972 р.) [5].)
Аналіз досліджень В. Я. Іонаса дозволяє зробити низку узагальнень, які мають значення
длярозуміння правової охорони творів. По-перше, творчий характер твору передбачає його новизну
таоригінальність. По-друге, встановлення творчого характеру (новизни) твору неможливо без
структур-ного аналізу його елементів, які умовно розподіляються на "юридично байдужі" та "юридично
значимі"."Юридично байдужими" елементами твору є: тема, матеріал твору, сюжетне ядро, ідейний
зміст. У теорії мистецтвознавства ці елементи називають змістом твору. Їх запозичення не накладає
на користувача ніяких обов’язків, що випливають з норм авторського права. Створений внаслідок використання теми, матеріалу чи інших "юридично байдужих" елементів твору іншого автора новий художній твір є самостійним об’єктом авторсько-правової охорони. Прикладів такого роду існує багато:
поетичне творіння Гете "Егмонт" та однойменна музика Бетховена, історія Дон Жуана, художній образ
якого був створений іспанським драматургом Тірсо де Моліна ще у 1630 р., та твори Ж.-Б. Мольєра,
Е. Гофмана, А. Мюссе, В.-А. Моцартатощо.
"Юридично значимі" елементи – це елементи форми твору, ними є образ твору (узагальнене
художнє відтворення дійсності у формі конкретного індивідуального явища) та мова твору (специфічні
виразні засоби, за допомогою яких автор передає іншим свої почуття та думки). Запозичення будьякого з елементів форми твору є неприпустимим. Створений в результаті такого запозичення твір не є
об’єктом авторського права, бо в такому випадку відсутній творчий внесок автора [6, 5]. Так, скульптор, який створив копію пам’ятника розміром у кілька сантиметрів для масового виготовлення промисловим способом, не має права вважати себе автором нового твору і вимагати авторської винагороди
за тиражування мініатюрної скульптури, якщо у ній відтворений образ оригіналу з його художніми особливостями [5, 53–54].
Враховуючи викладене вище, проблему плагіату в національному авторському законодавстві
можна звести до проблеми запозичення автором нового художнього твору елементів форми інших,
раніше створених результатів творчої праці. Таким чином, можна стверджувати, що авторське право
охороняє саме форму вираження твору (з точки зору мистецтвознавства), а не його зміст. Законодавчо це підтверджується правовою нормою, що її містить ч. 3 ст. 8 Закону України "Про авторське право
і суміжні права": "...правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється
на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття,
навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані утворі".
У зв’язку з тим, що авторське право охороняє форму твору, для встановлення випадків порушення авторських прав шляхом запозичення (плагіату) вирішальне значення мають буквальні співпадання, для встановлення яких складаються спеціальні таблиці (наприклад, текст на 10-й сторінці в
одному творі відповідає тексту на 25-й сторінці в іншому творі і т. д.) [3, 10] або проводиться авторознавча експертиза. Наявність буквальних запозичень визнається плагіатом і позбавляє твір авторськоправової охорони. Якщо ж запозичення з іншого твору носять не буквальний характер, а є результатом творчої переробки художніх образів або мови твору – з точки зору авторського права виникає новий об’єкт його правової охорони.
З вищезазначеного випливає очевидна неспівмірність культурологічного і юридичного розуміння
новизни творчості й, відповідно, розуміння наслідування (плагіату). Культурологія і взагалі гуманітарна наука дотримується широкого тлумачення новизни, до складу якого входить не лише "чиста" оригінальність,
але й будь-які запозичення творчого характеру, тобто "тексти в текстах". При цьому наголос робиться не
на зовнішніх (формальних), а на внутрішніх (змістових) ознаках самобутності. Це дозволяє, з одного боку,
не вважати наслідуванням запозичення чужих форм при наповненні їх авторським змістом, а з іншого –
ставити під сумнів практику "навішування нових ярликів" на старі й давно відомі ідеї.
Юриспруденція, що традиційно розвивалася у лоні раціоналістично-сциєнтистської методології, орієнтується відповідно до стандартів класики ("логоцентризму") на вищі, структурно довершені,
теоретично зрілі вияви тих чи інших культурних реалій. Звідси – вузьке тлумачення новизни як абсолютної "стерильності", повної ізольованості від зовнішніх впливів, і водночас перенесення уваги із внутрішніх, смислових на зовнішні, чисто формальні виміри самобутності. Це призводить до розцінювання "тексту у тексті" як плагіату на підставі збігу форми.
Звичайно,щоправознавчийпідхідмаєсвоїперевагийнедоліки,таксамо,якікультурологічний.
До
позитивних рис юридичного бачення належить, у першу чергу, чіткість критеріїв, яка запобігає численним конфліктам, неминучим для філософської еклектики думок. Водночас, при необережному ставленні зазначена чіткість легко може переростати у вузьку однобічність, формалізм й стандартизацію. А
цевженедолік,інедоліксуттєвий,якщоподібна"ясність"завершуєтьсятрагедієювойовничогодилетантизму. Справді, хто тепер наважиться звинувачувати З. Фрейда у плагіаті стосовно Фр. Ніцше (поняття
"інстинкт влади") або, скажімо, Е. Фромма у викраденні у М. Цвєтаєвої афоризму "Мати чи бути", або
М. М. Бахтіна за незаконне захоплення вислову "розуміння тексту" у В. Дільтея? Науковий і моральний
авторитет цих геніїв людської думки є очевидним. Між іншим, живи вони сьогодні, вони неминуче б стали"плагіатчиками"(!).Якценеабсурдно,алезюридичноїточкизоруабсолютносправедливо.
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Наукова новизна роботи полягає у визначенні сутності категорії "плагіат" крізь призму міждисциплінарного підходу: діалогу юридичної та культурологічної парадигм, – з наступним висновком про
необхідність творчого переосмислення юридичного наповнення категорії "плагіат" відповідно до досягнень сучасного гуманітарного знання.
Висновки. Отже, назріває необхідність творчого переосмислення юридичного наповнення категорії "плагіат" відповідно до досягнень сучасного гуманітарного знання. Сутність цієї процедури – у
перенесенні уваги з формальних ознак оригінальності на змістові. Це дозволить виключити із сфери
об’єктів плагіату явища, які ми ризиковано назвали "тексти у текстах", і включити до них випадки безсоромного переказу чужих думок "своїми словами" (що, на жаль, не є рідкістю у сучасних наукових і
художніх творах). У цьому немає нічого принизливого для правознавства, навпаки, подібні перетворення відповідають нагальній потребі постмодерної науки у міжпредметних зв’язках, у діалозі й співробітництві, до яких гуманітаристика за своєю природою готова. Детальна розробка даних перетворень, яка потребує залучення до юридичної сфери великої кількості професіоналів гуманітарного
знання, – справа майбутнього й перспективний, на нашу думку, напрям міждисциплінарних досліджень, контури яких намічаються вже зараз.
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РОЛЬ САМОРЕГУЛЮВАННЯ
У ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
Метою роботи є визначення поняття інноваційної культури крізь призму такої властивості, як саморегулювання. Методологія дослідження полягає у застосуванні діалектичного, аналітичного методів з метою дослідження інноваційних та саморегульованих процесів і явищ в розвитку і взаємозв’язку; функціональноінструментальний – для окреслення ролі інноваційної культури та саморегулювання у їх гармонійному поєднанні;
компаративістський – для виявлення світоглядних, аксіологічних відмінностей змістовних уявлень про інновації та
саморегулювання. Наукова новизна полягає у тому, що вперше досліджено питання впливу механізму саморегулювання на формування інноваційної культури. Висновки. У результаті дослідження зроблено висновок про
взаємозалежність та взаємодоповнення саморегулювання та інноваційної культури. Поєднання цих систем дає
поштовх для розвитку усієї соціальної системи, яка також підвладна синергетичному впливові. Інноваційна культура та саморегулювання виступають як універсалії, що потребують цілісного рольового розуміння як фактори
розвитку суспільства: інноваційна культура передбачає створення позитивної атмосфери пошуку і застосування
нових засобів вирішення проблем, оскільки властиве їй саморегулювання забезпечує трансформаційні перетворення і самій системі інноваційної культури.
Ключові слова: культура, саморегулювання, інноваційна культура, універсалії, соціальна система, трансформаційні перетворення, синергетичний вплив.
Гоцалюк Алла Анатолиевна, доктор философских наук, доцент, доцент кафедры культурнодосуговой деятельности Киевского национального университета культуры и искусств
Роль саморегулирования в формировании инновационной культуры
Целью работы является определение понятия инновационной культуры сквозь призму такого свойства,
как саморегулирования. Методология исследования заключается в применении диалектического, аналитического методов с целью исследования инновационных и саморегулируемых процессов и явлений в развитии и взаимосвязи; функционально-инструментального – для определения роли инновационной культуры и саморегулирования в их гармоничном сочетании; компаративистского – для выявления мировоззренческих, аксиологических
различий содержательных представлений об инновациях и саморегулировании. Научная новизна заключается в
том, что впервые исследован вопрос влияния механизма саморегулирования на формирование инновационной
культуры. Выводы. В результате исследования сделан вывод о взаимозависимости и взаимодополняемости
саморегулирования и инновационной культуры. Сочетание этих систем дает толчок для развития всей социальной системы, которая также подвластна синергетическому влиянию. Инновационная культура и саморегулирование выступают как универсалии, требующие целостного ролевого понимания как факторы развития общества:
инновационная культура предусматривает создание позитивной атмосферы поиска и применения новых средств,
способов решения проблем, поскольку свойственное ей саморегулирование обеспечивает трансформационные
преобразования и самой системе инновационной культуры.
Ключевые слова: культура, саморегулирование, инновационная культура, универсалии, социальная
система, трансформационные преобразования, синергетическое воздействие.
Gotsaliuk Alla, Doctor of Philosophy, Associate Professor, Professor of Cultural and Leisure Activities, Kyiv
National University of Culture and Arts
The role of self-regulation in the formation of innovation culture
The purpose of the article is to define the concept of innovative culture through the prism of such property as
self-regulation. The methodology of the research is to apply dialectically, analytical methods for the study of creative
and self-regulating processes and phenomena in development and interconnections; functional and instrumental – to
determine the role of innovation culture and self-regulation in their harmonious combination; comparatives approaches to
revealing world-view, axiological differences in meaningful ideas about innovation and self-regulation. The scientific
novelty consists in the fact that for the first time the question of the influence of the mechanism of self-regulation on the
formation of innovation culture has been studied. Conclusions. The study concluded that interdependence and complimentarily between self-regulation and innovation culture were made. It has been established that the combination of
these systems gives impetus to the development of the social network as a whole, which is also subject to synergistic
influence. It has been determined that innovative culture and self-regulation act as universals that require a holistic rolebased understanding as factors of society's development: a creative culture involves creating a positive atmosphere for
the search and application of new means and ways of solving problems, since self-regulation inherent in it provides
transformational transformations to the very system of innovationculture.
Key words: culture, self-regulation, innovative culture, universals, social system, transformational transformations, synergistic influence.
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Актуальність теми дослідження. Зміни соціальних відносин в українському суспільстві, трансформаційні та інтеграційні процеси державності переформатовують погляди на інноваційну культуру.
Одним із стабілізаційних факторів, який би забезпечив подальший розвиток потенцій українського соціуму є належна розбудова механізмів саморегулювання, з одного боку як універсалії, та з іншого як
властивості певних соціальних систем. Інноваційній культурі притаманні елементи саморегулювання,
оскільки сутнісними характеристиками останньої є високий ступінь креативності, який визначається
суб’єктом виходячи із власного бачення та норм, що у подальшому і забезпечує відповідний результат
– створення продукту відмінного від інших.
Інновація одна з необхідних елементів культури, без якої важко уявити сучасне суспільство.
Вона також виступає як універсалія, що потребує визначення цілісного рольового розуміння як фактору ґенези соціуму через перманентні та синергетичні особливості.
Метою роботи є визначення поняття інноваційної культури через призму такої властивості як
саморегулювання.
Аналіз досліджень і публікацій. Питання інноваційної культури в умовах сьогодення досить активно вивчається. Так, актуальним питанням її реалізації в Україні присвятили праці О. Вікарчук [1],
М. Гусєва [2], Є.Коваленко [18], В.Носков [3], Т. Соболь [4]. Проблеми соціальної культури та інновацій
вивчалися М. Козловець [5], О.Набатовою [6]. Значним доробком щодо питань саморегулювання стала монографія "Саморегуляція соціального організму країни" колективу авторів В. Беха, Н. Крохмаль,
Г.Нестеренко [7]. Однак вивченню ролі механізмів саморегулювання у становленні та розвитку інноваційної культури не приділено достатньоїуваги.
У науці панує думка, що інновації змінюють не стільки технологічний аспект буття, скільки соціальний, духовний, нормативний. З цим важко не погодитись, адже розглядаючи інноваційну культуру з
позиції синергетики можна визначити її як складну систему, яка саморозвивається та адаптується, унікальна і водночас взаємодіє з іншими системами, має свою структуру та різноманітність описів. На
думку авторів монографії "Саморегуляція соціального організму країни", якщо самоорганізацію можна
визначити як здатність системи, її характеристику, то саморегуляція є функцією системи, що забезпечує самоорганізацію останньої. Тобто саморегуляція є функцією, що допомагає системі реагувати на
зміни в ній з метою забезпечення нормального функціонування або розвитку [7, 22].
У науці зазначається, що: "Саморегулювання …визначається як добровільне здійснення заходів суб’єктами з метою організації та впорядкування суспільних відносин у певній сфері, визначення
правил,стандартівтапринципівдлязабезпеченняінтересівсуспільстватавідповідноїспільноти"[8,29].
У
аспекті нашого дослідження саморегулювання можна визначити як властивість інноваційної культури, тобто можливість людини створювати, розвивати, обирати самій, для себе ту модель поведінки,
яку вона бачить за корисну.
Слід схвально сприйняти тезу про те, що: "Культура являє собою процес самоусвідомлення,
самопізнання, самооцінки, саморозвитку і саморегуляції в процесі професійної діяльності" [9, 185].
Інновація знаходиться у прямій залежності від креативної діяльності особистості(-тей), від
сприйняття оточуючих таких результатів. При чому наслідки інновацій можуть виявлятися як у позитивних так і негативних аспектах, бути короткочасними, середньостроковими чи виявлятися у довгостроковій перспективі. Тому поширення інновацій, підвищення інноваційної культури визначається соціокультурним середовищем.
Інноваційна культура є системою цінностей що відповідають інноваційному розвиткові суспільства, держави, регіонів, галузей економіки, підприємств, установ, організацій, і відображають індивідуально-психологічні якості, інші найважливіші соціальні цінності людини, що сприяють формуванню та
розвиткові інноваційної активної особистості [2, 258].
Новаторські ідеї, результати можуть бути успішно адаптовані у суспільстві або ж відторгнені,
залишатися незрозумілими, можливо передчасними. Тобто ступінь зреалізованості інновацій залежить від ступеню самоусвідомлення та саморегулюваності відповідного суспільства. Високий ступінь
розвитку механізмів саморегулювання сприятиме позитивному поширенню інновацій.
З позиції економічної науки Ю.І. Пилипенко, А.Н. Пилипенко, стверджують, що : "…для формування ефективної інноваційної системи в Україні необхідно, перш за все, відповідний розвиток інноваційної культури, що відбиває характер ставлення до нововведень з боку основних соціальних груп і
різних поколінь. Звичайно, поряд з інноваційною культурою існують потужні політичні, економічні, соціальні та інші фактори, що перешкоджають або, навпаки, що сприяють поширенню новацій. Однак
вони детермінуються станом культури в цілому і, перш за все, її інноваційної складової. Тому для економіки України необхідний потужний організаційно-управлінський та правовий імпульс для того, щоб
більш ефективно запрацювали її механізми саморегулювання" [10, 51]. Висока інноваційна культура
сприятиме формуванню саморегульованих механізмів, які б забезпечили ефективність поступового
розвитку громадянського суспільства. Домінування цінностей самостійності, самодостатності, самореалізованості, на відміну від ще не забутих патерналістичних бачень та прагнень, призведе до розквіту
творчої зацікавленості, новаторства.
У науці зазначається, що: "Система саморегуляції соціального організму країни має здійснювати самовідтворення за рахунок так званої внутрішньої діяльності" [7, 176]. Тобто і держава як складна система також може саморегулюватися. Держава має забезпечити розвитку механізмів саморегулювання, сприяти становленню місцевих громад, процесів децентралізації. Однак такі потужні кроки
мають бути не стихійними, що може призвести до стихійного саморегулювання та відповіднихдискри-
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мінаційних наслідків, а прогнозованими задля усунення негативних екстреналій. У той же час держава
сприяє інноваційним процесам, формуванню інноваційної культури. Зокрема, в Україні прийнято Закон
України "Про інноваційну діяльність", у якому, крім інших, до об’єктів інноваційної діяльності віднесено
інноваційні програми і проекти; нові знання та інтелектуальні продукти [11]. Метою прийняття Закону
України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" є забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямах науковотехнічного оновлення виробництва, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках [12].
Разом з тим, погоджуємося з думкою О. Набатова, що: "… успішність соціальної інновації залежить не тільки від зусиль держави, а насамперед від прийнятності її елементів для людей, можливості засвоєння і закріплення суспільством певних нововведень. Здійснюючи інноваційну діяльність,
необхідно враховувати не тільки потреби, а й міру можливостей суспільства. У зв’язку з цим потрібно
зрозуміти, які соціальні групи стануть рушійною силою інноваційного прориву, а хто залишиться байдужим або чинитиме опір" [6, 64].
Інноваційна культура буде ефективно розвиватися за правової, політична, економічної визначеності. Різкі зміни означених факторів не сприятимуть закріпленню здобутків позитивних інновацій,
відходу від негативних традицій, а поширять дезорієнтацію та стихійну саморегуляцію, поглиблять
відхід від еволюційних кроків розвитку суспільства.
У XX ст. інноваційний тип культури став панівним. Симптоми його очевидні: науково-технічна
революція, темпи, що постійно прискорюються, розвиток виробництва, швидка зміна художніх стилів,
безперервне відновлення умов життя, стрімка гонитва за нововведеннями у всіх сферах життя. Прогнози на XXI ст. обіцяють подальший розвиток інноваційної культури, пов’язаний з технічним прогресом засобів інформації й комунікації, удосконалюванням біотехнологій, відкриттями у сфері генної інженерії, хімії, енергетики тощо [13, 12].
Відмова від еволюційного розвитку суспільства може призвести до соціальної революції, яка
також є проявом саморегулювання (стихійного саморегулювання) та призвести до непередбачуваних
наслідків.
За індикаторами Ш. Шварца, в українців домінують цінності з блоку збереження (безпека, традиція, конформність) на противагу відкритості змін (самостійність і стимуляція) [14, 271]. Сприйняттю
нових цінностей має сприяти інноваційна культура, яка поглибить процес відходу від старих традицій,
які подекуди накладають негативний ефект на розвиток соціуму.
У науці слушно зазначається: "Розглядаючи інноваційну культуру як перспективний метод
управління, її можна охарактеризувати як самодостатній і здатний до саморегуляції соціальнопсихологічний механізм, який впливає на стиль керівництва та інноваційну модель поведінки на кожному етапі інноваційного процесу.…Мета формування культури інновацій полягає у реалізації ефективних інновацій в якісному вимірі, удосконалення механізму активізації необхідних потенціалів в інноваційному процесі" [3, 80].
Створення нових підходів до цінностей забезпечить сталий розвиток України як окремого регіону та світу у глобальному вимірі. Означене можна проілюструвати на прикладі формування інноваційної екологічної культури. Загалом підтримувана з боку держави, однак не реалізована у достатньо
ефективній площині, вона знаходить самореалізацію з боку окремих індивідів. Усвідомлення значних
екологічних проблем окремою громадою приводить до того, що її члени об’єднуються, визначають
певні власні саморегульовані норми для сортування відходів. Такі громади не чекають, що держава чи
місцева влада поставить різні контейнери для різних відходів, укладе контракти з переробниками різних видів сміття. Інноваційна культура як цінність сприяла формуванню саморегульованих навичок та
усвідомленню громадою себе як суб’єкта суспільних відносин, що може власними силами вирішувати
багато проблеми для покращення якості співжиття мешканців.
Разом з цим, слід відмітити негативні фактори, які впливають на розвиток як саморегулювання
так і інноваційної культури: "…слабкість громадянського суспільства, колосальний рівень апатії у ньому, ентропія інноваційного потенціалу, численні маніпуляції суспільною свідомістю, політичні технології, тиск масової культури заважають природно-історичному інноваційному оновленню, розгортанню
творчої енергії суспільної самоорганізації, вкрай необхідної для інноваційного прориву" [6, 62]. Знешкодженню негативних факторів має протидіяти адекватна активна поведінка як окремих особистостей,
так і відповідних громадських соціальних інституцій та держави.
Однією із складових ефективного впровадження саморегулювання є створення сприятливої
інноваційної культури у суспільстві, яка пов’язана з ініціативністю, відповідальністю, досягненням високих цілей. Однак, у сучасних умовах українське суспільство не достатньо володіє такою культурою.
Оскільки феномен інновації пов'язаний також з діями окремого індивіда, тому у певні моменти зазначені можуть впливати і на макросоціальні процеси, зразки поведінки, призводити до змін у суспільстві.
А.Ф. Карась зазначає: "Людина, за висловом Г.Гегеля, народжується вільною лише у можливостях власного саморозвитку і самоусвідомлення. Вивільнення від обмежень накладених традицією чи звичаєвістю мало носити розумний характер, підлягаючи раціональним нормам суспільного життя. Властиво індивідуальна свобода людини набувала інституалізованих соціальних форм у контексті росту громадянського
суспільства" [15, 10]. Тобто інновація може розглядатися як інструмент саморегулювання, що передає зміни з локального рівня на універсальний рівень. Зокрема, корисна екологічна модель поведінки окремого
суб’єкта може бути сприйнята та реалізована усім суспільством (приклад сортування сміття).

18

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв №2’2018
Водночас Т.В. Соболь слушно зазначає: "Будучи елементом культури сучасної людини, інноваційна культура дозволяє особистості, яку підтримує суспільство, виявити свої внутрішні можливості і самореалізуватися. Пов'язана з інноваційною культурою суспільства вона сприяє розвитку особистості" [4, 32].
Отже, суспільна інноваційна культура допомагає реалізовувати закладені в індивіді (групі індивідів) потенції, саморозвиватися та самоорганізовуватися. Індивід (група індивідів) може обирати нові та на його (їх)
думку корисні моделі поведінки, визначати нові правила, тобто самоврегульовуватися.Так, О.І. Вікарчук
вказує: "Інноваційна культура є ніби регулятором та неформальним контролером реалізації інноваційного
потенціалу завдяки своїй системі цінностей, неформальних приписів, правил поведінки, якими повинні керуватися учасники інноваційного процесу, та своїй економічній природі, що відображає систему відносин
між цими учасниками" [1, 230]. Інноваційну культуру найбільш динамічно переймають підприємці. Новації,
інновації допомагають отримувати прибутки та надприбутки, тому це першочергова сфера зацікавленості
бізнес-спільноти як учасників інноваційного процесу.
Не викликає сумнівів ствердження Й. Шумпетера з приводу того, що інновації і технологічні
зміни нації виходитимуть переважно від підприємців, мотивуючи розвиток конкуренції між ними, так
само, як розвиток ринкової структури стимулює підприємницьку діяльність. Цей постулат дозволяє
перейти до найважливіших характеристик, що визначають міру рівноваги стосовно природних процесів самоорганізації [16, 34].
Вирішення багатьох задач національної економіки як цілісного економічного організму безпосередньо залежить від діяльності кожного підприємства. Особливе значення для розвитку й саморегулювання економічної системи має інноваційна діяльність суб'єктів господарювання. В економічно
розвинених країнах 85-90% приросту ВВП забезпечується шляхом експорту високотехнологічної продукції [17]. Тому розбудова інноваційної культури сучасного українського підприємця є важливою
складовою внутрішньої політики української держави. Цьому має допомагати усвідомлене саморегулювання як можливість для підприємця вести прибутковий бізнес.
Однак досить невтішні висновки з приводу сучасного менталітету українців пропонує у своєму
дослідженні М.А. Козловець: "Населення масово ще має патерналістські настанови, виявляє неготовність до інноваційної підприємницької діяльності. Щоби наймані працівники були у змозі відтворювати
нові соціальні верстви, перетворилися на ефективних власників своєї робочої сили, необхідна трансформація зовнішніх умов, що впливають на становище працівників у суспільстві, та зміна внутрішніх
умов – подолання патерналістських стереотипів, формування спрямованості на постійне підвищення
професійної освіти, соціальної відповідальності за свою життєдіяльність [5, 52].
Підприємницька діяльність є у найкращому розумінні найбільш ефективним способом саморегулювання. Оскільки підприємець максимально здійснює її ініціативно, подекуди творчо, навіть ризиковано, з одночасним вибором з ким проводити перемовини та укладати контракти тощо. Водночас і
відповідає підприємець за свої ризики власне сам. Успішний підприємець залучається до системи соціальної відповідальності, яка включає стратегічні інновації у різних сферах: екологічних, економічних,
соціальних. Соціальна відповідальність підприємця – це інструмент нових цінностей, нової інноваційної культури, який виник на основі саморегулювання.
Висновок. Як бачимо, саморегулювання та інноваційна культура взаємозалежні явища, що доповнюють та гармоніюють між собою. Поєднання цих видавалася б надскладних систем дає поштовх
для розвитку усієї соціальної системи, яка також підвладна синергетичному впливові. Інноваційна культура та саморегулювання виступають як універсалії, що потребують цілісного рольового розуміння
як фактори розвитку суспільства.
Під саморегулювання можна розуміти властивість інноваційної культури, а саме задіяних у ній
особистостей, у можливості на свій розсуд здійснювати креативний пошук та закріплювати його у певних результатах.
Інноваційна культура передбачає створення позитивної атмосфери щодо пошуку і застосування нових засобів, способів вирішення проблем, оскільки властиве їй саморегулювання забезпечує
трансформаційні перетворення і самій системі інноваційної культури. Водночас інновація може розглядатися як інструмент саморегулювання, що передає зміни з локального рівня на універсальний рівень. Висока інноваційна культура сприятиме формуванню саморегульованих механізмів, які забезпечили б ефективність поступового розвитку громадянського суспільства. Домінування цінностей
самостійності, самодостатності, самореалізованості, на відміну від ще не забутих патерналістичних
бачень та прагнень, призведе до розквіту творчої зацікавленості, новаторства.
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THE HISTORIOSOPHY OF GUY RITCHIE’S SHERLOCK HOLMES DYLOGY
The purpose of the article. One of the most apparent tendencies of the contemporary culture is the fluidity of
the borders between the art and science, the image and the theory. Sometimes the artists are the first to notice, or at
least, to draw attention to some serious problem. In that way, Guy Ritchie’s film Sherlock Holmes and its sequel Sherlock
Holmes: A Game of Shadows have a diagnostic quality, as they not only present the in-depth analysis of the late ХІХ –
early ХХ century but warn the recipient about the dangers of the contemporary politics. Thus, the research aims to show
how the form of the classical detective can be used to express the modern author’s view on the history of the major world
problems and their current state. Methodology. The primary methods are comparative, historical-logical, the archetypal
analysis. The scientific novelty. For the first time, Guy Ritchie’s films are analyzed in the philosophical context. It is
shown that they can be seen as the complete historiosophical research in the art form. Conclusion. Guy Ritchie shows
two seemingly diametrally opposing but equally unacceptable ways of behavior. When openly practiced, they a qualified
as criminal, but in their more covert form, they have a place on the margin of political forces. The first of them is rightwing, based on the strict hierarchy and rigid order, that establishes the dictatorial world-state, based on deception and
fear. The second one is anarchic, or, at least, using the revolutionary rhetoric for its aims. The provocations, which may
lead to the world war, are used to enrich a particular person who stays in a neutral country. Guy Ritchie’s films visualize
the twin dangers that must be avoided, heightening the recipients’ awareness of the world problems.
Key words: Sherlock Holmes, Guy Ritchie, historiosophy, totalitarianism, anarchism.
Колесник Олена Сергіївна, доктор культурології, доцент, професор кафедри філософії та культурології Національного університету "Чернігівський колегіум" ім. Т. Г.Шевченка
Історіософія у дилогії Гая Річі про Шерлока Холмса
Мета дослідження. Однією з найпомітніших тенденцій сучасної культури є невизначеність кордонів мистецтва та науки, образу та теорії. Інколи митці першими помічають, щонайменше – привертають увагу до певної серйозної
проблеми. В цьому плані фільм Гая Річі "Шерлок Холмс" та його продовження "Шерлок Холмс: Гра тіней" мають діагностичну цінність, оскільки вони не лише презентують глибокий аналіз кінця ХІХ – початку ХХ століть, а й попереджають реципієнта про можливі небезпеки сучасної політики. Мета нашого дослідження – показати, яка форма класичного
детективу може бути використана для того, щоб висловити авторський погляд на історію та сучасний стан однієї з головних світових проблем. Методологія. Основними методами є компаративний, історико-логічний та метод архетипного аналізу. Наукова новизна. Фільми Г. Річі вперше аналізуються у філософському контексті. Показано, що вони є
повноцінними історіософськими дослідженнями в художній формі. Висновки. Г. Річі демонструє два діаметрально
протилежних, але однаково згубних варіантів поведінки. Коли вони практикуються відкрито, то кваліфікуються як злочинні, однак у прихованій формі вони мають місце на політичній периферії. Перша з них – "права" у політичному сенсі,
базується на ієрархії та жорсткому порядку та прагне встановити світову диктатуру, що тримається на обмані та терорі.
Друга – анархічна – така, що використовує революційну риторику заради власних цілей. Провокації, які можуть призвести до світової війни, слугують збагаченню певної особи, яка залишається в нейтральній країні. Фільми Г. Річі візуалізують ці дві небезпеки, яких треба уникнути, підвищуючи розуміння реципієнтом світових проблем.
Ключові слова: Шерлок Холмс, Гай Річі, історіософія, тоталітаризм, анархізм.
Колесник Елена Сергеевна, доктор культурологии, доцент, профессор кафедры философии и культурологии Национального университета "Черниговский коллегиум" им. Т.Г.Шевченко
Историософия в дилогии Гая Ричи о Шерлоке Холмсе
Цель исследования. Одной из наиболее заметных тенденций современной культуры является неопределенность границ искусства и науки, образа и теории. Порой творцы первыми замечают, или, как минимум – привлекают внимание к некой серьезной проблеме. В этом плане фильм Гая Ричи "Шерлок Холмс" и его продолжение "Шерлок Холмс:
Ира теней" имеют диагностическое значение, поскольку они не только презентуют глубокий анализ конца ХІХ – начала
ХХ веков, но и предупреждают реципиента о возможных опасностях современной политики. Цель нашего исследования
– показать, как форма классического детектива может быть использована для того, чтобы выразить авторский взгляд на
историю и нынешнее состояние одной из главнейших мировых проблем. Методология. Основными методами являются
компаративный, историко-логический и метод архетипного анализа. Научная новизна. Данные фильмы Г. Ричи впервые
анализируются в философском контексте. Показано, что они являются полноценными историософскими исследованиями в художественной форме. Выводы. Г. Ричи демонстрирует два диаметрально противоположных, но одинаково пагубных варианта поведения. Когда они практикуются открыто, то квалифицируются как преступные, однако в скрытой форме они имеют место на политической периферии. Первая из них – "правая" в политическом смысле, базируется на
иерархии и жестком порядке, и стремится установить мировую диктатуру, которая джержится на обмане и терроре. Вторая – анархическая, использующая революционную риторику ради собственных целей. Провокации, которые могут довести до мировой войны, служат обогащению некоего лица, остающегося в нейтральной стране. Фильмы Г. Ричи визуализируют эти две опасности, которых необходимо избежать, повышая постижение реципиентом мировых проблем.
Ключевые слова: Шерлок Холмс, Гай Ричи, историософия, тоталитаризм, анархизм.

The relevance of the theme. One of the most noticeable tendencies of the contemporary culture is
the fluidity of the borders between the art and science, the image and the theory. Sometimes the artists are
the first to notice, or at least, to draw attention to some serious problem. In that way, Guy Ritchie’s film
Sherlock Holmes (2009) and its sequel Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011) have a diagnostic
quality, as they not only present the in-depth analysis of the late ХІХ – early ХХ ct., but also warn the
recipient about the dangers of the contemporarypolitics.

© Kolesnyk O., 2018

21

Культурологія

Kolesnyk O.

The analysis of the literature. The literature about the history and theory of the detective genre is quite
extensive. The philosophical subtexts were most successfully analyzed by G. K. Chesterton, D. Kluger, and
K.Summerscale.ThemostprominentcontemporaryUkrainianresearchersareL.Hamburg[1]andG.Krapivnyk[3].
Itispossibletousetheirfactualmaterialandmethodologyforthefurtherresearchofthetheme.
The aim of the research. It is to show how the form of the classical detective can be used to express
the contemporary author’s view on the history of the major world problems and their current state.
The methodology. The main methods are comparative, historical-logical, the archetypal analysis.
The scientific novelty. For the first time Guy Ritchie’s films are analyzed in the philosophicalcontext.
It is shown that they can be seen as the complete historiosophical research in the artistic form.
The main material. Sherlock Holmes is one of the “eternal characters”, which have acquired a kind of
independence from their authors and transcended the limits of time and space. Still, his personality is quite
definite, and the totality of Arthur Conan Doyle’s detective stories has been defined as “the Canon”. That is
why all the numerous artistic interpretations of the character and the story (screen adaptations, literary
sequels etc.) can be roughly divided into two types:
1. The interpreter aims at achieving the maximal “correctness”, trying to make every detail
historically accurate and true to the literarysource;
2. The interpreter sees Conan Doyle’s stories only as the starting-point for their ownimagination.
It is clear, that interpretations of the second type can be quite distant form the original. However,
choosing the first strategy also does not guarantee the congeniality of the new work of art and the classical
stories. The main cause of the discrepancy is the absence of the surprise element for the recipient. For their
first readers, Conan Doyle’s stories were vibrantly relevant in their problematics, thrilling in their suspense
and unpredictability. Now this thrill is considerably dulled, because it is hard to find an adult person, who
does not know the final of most stories. Therefore, the screenwriters try to go away from the original stories
with their predictable finals and explore theunknown.
Guy Ritchie’s two films are somewhere in between the two abovementioned types. The stories were
completely rewritten. Nevertheless, the depiction of Sherlock Holmes’s world, the general atmosphere, the
stylisticsandtherhythmare
remarkablytruetotheoriginal.Theauthormadetheinstaurationofthecharacterand
plot,clearingawaytheaccumulationofthestereotypesbutretainingthe“hardcore”oftheCanon.
The screenwriter’s task was to write a new story, greatly upscaling the events but maximally using all
the original Conan Doyle’s material. Just one example. Since the times of Chekhov, we know that a rifle
hanging on the wall, must fire eventually. For Conan Doyle, the Detective’s smoking-pipe could be just an
accessory. In the contemporary art, every object must work, and the pipe works hard, turning into a tool for
bomb defusing, an instrument of fire diversion in the auction hall etc. In that way the writer and the director
take what is already present in the original stories and “blow it up”.
It is interesting – even symptomatic – that at the same time a different team used much the same
principles when creating Sherlock series. In both films, we see explication of subtexts, heightening the
emotional score, visualization of the individual process of thinking and different mind games etc. Very
noticeable are the protagonist’s incomprehensible actions that demand the leap of faith from other
characters as well as from the recipient. The contemporary setting of Sherlock not only heightened the
spectators’ emotional engagement, but also created the effect of the “stereoscopic vision” of history.
Sometimes we can see how much the world changed. And on the contrary, some problems remain: almost
150 years later Watson again returns from Afghanistan.
Still, the implicit philosophical basis of Ritchie’s films is even richer.
It is evident, that the contemporary filmgoer is used to the maximal scale of the conflict and its
impact. Such an attitude is quite different from the paradigm of the classical crime story, where the focal
point is the complicated riddle that must be ingeniously solved. It does not mean that the detective is
indifferent to the ethical and social problems. G. K. Chesterton was one of the first to state that one of the
main functions of the classical detective was to demonstrate the triumph of justice, and thus – triumph of
Cosmos of the destructive forces of Chaos [5]. Much later, K. Summerscale concluded, that detective story
takes reader into the mystery of death and rebirth [7]. Taking into consideration the experience of the XXct.,
D. Kluger showed the transformations of the detective genre, sometimes leading to the triumph of Chaos [2].
However, G. Ritchie chose to retain the traditional, much more optimistic, approach.
Strictly speaking, the structure of both Ritchie’s Sherlock Holmes films is much closer to thriller, than
to the classical detective. Detective as a genre developed and reached its maturity in the XIX ct. Its main
point is in solving the already committed crime, in other words, in uncovering the secret of the past. Thriller in
the modern sense of the term has appeared in the early XX ct., though its elements can be seen in earlier
works, significantly, in Conan Doyle’s The Hound of the Baskervilles. While detective deals with the question
“how it was done?”, thriller – with “what will happen?”. Often the protagonist is more or less innocent
bystander, caught in the stream of events and bound to fight for his life. Besides the duel with the forces of
evil, the protagonist is often on the wrong side of the law, which complicates the game. Such a situation
where a gentlemen’s reputation was smirched, even temporarily, was not typical for the Victorian literature.
However, since J. Buchan’s The Thirty-nine Steps the plot where the hero evades both criminals and the
police has become a staple.
In the second half of the XX ct., appeared a new sub-genre of thriller, where a brilliant and devious
criminal makes a defender of the law to accept a kind of chess game. Mostly, such a game is initiated by a
maniac. Ritchie’s plot is more interesting, because both players are quite sane, though highly unusual
personalities. In The Game of Shadows Ritchie turns this theme of agon into the leitmotif of the whole story.
In both films, we see the intellectual duel of almost equal participants, which creates powerful suspense.
It is clear, that in both stories Sherlock Holmes is defending the Cosmos and the principle of order
and justice (though not necessarily the law). It seems only natural that his enemy must represent Chaos. But
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it is true only in the second film Sherlock Holmes: A Game of Shadows, where appears the notorious
Professor Moriarty. The villain of the first film is quite different. He also “plays for” Cosmos, only his version
of the world order is a wrongone.
It is difficult to say whether the author planned his two films as the development of the same
historiosophic theme. But we see clear and complete depiction of two different “crime paradigms”: “classical”
and “non-classical”, or the totalitarian and the anarchic.
In the first film, Sherlock Holmes, the hero’s archenemy is the Lord Blackwood, rich and privileged,
though – significantly – illegitimate. He combines his wealth, social standing and intellectual resource to
seize the power in thecountry.
Here we can find many features, typical for the second half of the XIX ct., which combined the
ancient tradition with the search for the new ways of thinking and acting. The antagonist is a representative
of the ancient elite, who believes in his hereditary right to rule. At the same time, he wants to twist the
already existing ancient institutions – from with the Masonic-like lodge to the Parliament – to suit his
purposes. It is typical, that he searches to “marry” the occult lore with the latest scientific achievements. Such
things were attempted in these times, and much later. One of the notable examples is Hitler’s Ahnenerbe, a
mysterious institution that collected and studied all the kinds of ancient lore for possible practical use. Some
studies that try to establish the correlation between myth and science take place in our own time[6].
Guy Ritchie does not show these arcane experiments to be effective. Mostly, they serve to create
the atmosphere of awe. Fear becomes a force in itself, helping to demoralize the opponents and oppress
their minds. In such an atmosphere coup d’états becomes a possibility. Blackwood does not mean to destroy
the state – he wants to seize it and change it according to his plans. No doubt, he would have turned it into
an extremely right-wing hierarchical totalitarian world-state embracing both Britain and Northern America.
Blackwood’s Dracula-like image, his quasi-religious terminology, his usage of some very antique
occult tradition have an archaic feel. In a way, he is a throwback. But that is not all. Both his scientific
achievements and his ability to manipulate the public opinion are shown to be effective.
A plot to seize the power in a state is not typical for the XIX ct. fiction. The existing order seemed too
strong to think of that. Only the XX ct. with its experience of revolutions, world wars, coups and dictatorships,
brought into the focus of attention stories about the charismatic leaders turning tyrants. John Buchan was
one of the first to notice this tendency of “domination of spirit upon spirit” [4, 678], whether openly leading the
masses, or covertly manipulating them. In that way, when we recollect Lenin and Hitler’s unpredictable rise
to incredible power, the plot of the film goes far beyond the XIXct.
The second film, Sherlock Holmes: A Game of Shadows, presents quite a different paradigm, even a
different age. If Blackwood only experimented with the new technologies, there we see the coming of the
mass production. Unfortunately, it is the mass production of the instruments of the mass murder. Moreover,
there is a hint that this mass-production can be used to standardize human beings. Plastic surgery, “making”
twins is just one example.
Professor Moriarty is not the embodiment of Chaos – after all, he is a mathematician and musiclover, which refers us to the Pythagorean notion of the cosmic harmony. Still, he does the work of Chaos,
because his course is pure destruction without a hint of any new order.
Everybody knows that Professor Moriarty is the arch-villain of Sherlock Holmes stories. But he never
appears in the spotlight. In the book, Watson does not see him at all, and knows only Holmes’ brief
description of his enemy’s character and activity. Paradoxally, we do not even know Moriarty’s name. It is
supposed to be James, but actually, it is the name of Professor’s brother. In a story, such a veil of mystery is
good, but in the screen adaptation, “the Napoleon of Crime” must have a real and impressive presence and
convincing psychological motifs.
Guy Ritchie brilliantly explained his character’s peculiar combination of order and disorder. It is all in
the title of Moriarty’s monograph about the deviations of asteroids. This theme wakes in mind the discussion
of Classical Greek and Roman philosophers, dealing with the trajectories of atoms, whether strictly
deterministic (Democritus) or having a degree of freedom (Lucretius). But for Moriarty this deceptive
“freedom” becomes the source of catastrophes that from time to time burst the order of Cosmos. It is a
convenient creed for him, for it combines the belief in the mathematically precise mechanism of the Universe,
and the inevitability of periodical cataclysms in the work of this mechanism. If these cataclysms are natural
and inevitable, it seems no great crime to produce one. Moreover, in such cosmic incidents, the collateral
damage is inevitable and of no importance. This peculiar combination of fatalism and freedom of will is
sufficient to justify any crime.
It is remarkable, that the story begins with the anarchist bombers, which is strictly in keeping with the
historical truth. The turn of the centuries was the time of many ideologies, some of which become violent.
However, later we see that these terrorist attacks were orchestrated by a person with no ideology at all. He is
the tertius gaudens, who provokes the revolutionaries and the states to receive maximum gain. He cares
about no one, and he does not belong to a certain country. That is why all the states can ruin themselves as
long as he has a neutral enclave to enjoy his gains. It is quite close to the alleged position to the
contemporary “international elite”, whose worldwide mobility means that they are free to exploit and leave
any country, having no loyalty to any people or any state. This new elite is not the aristocracy of old. They
have no “origin”, no lineage, and no motherland – just personal abilities that allow makingmoney.
Such actions provoke different kinds of conflicts, which can turn into a full-scale war. We all have
grown with the knowledge that the world wars are quite real. However, in the XIX ct. such a thing appeared
quite unthinkable. That is why Holmes, who has no illusions about Moriarty’s intentions, is ahead of his time.
It is clearly seen in his usage of the formula “the fate of the Western civilization”. The civilizational approach
in his time was marginal; it was much later that Spengler’s Der Untergang des Abendlandes popularizedthe
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conception. The term “Western civilization” is younger still. Thus, Guy Ritchie hints to the spectator that
Holmes uses the contemporary historiosophic categories. He can see the future.
In the first film, the action is confined to London. In the second, significantly using not only train and
steamer, but also the latest invention – automobile – the heroes go abroad and see different countries in
their interaction. Every state is characterized by its most prominent features. For example for France, it is
revolutionaries, good wine, international summits, the unfinished Eiffel tower and the Opera. For Germany, it
is a militaryfactory.
Britain, France, Germany would become active participants in the forthcoming two world wars;
Switzerland in both cases would manage to stay neutral. All this is foreshadowed in the plot, and the
spectator has a kind of sad knowledge of the inevitable future events. For example, for the XIX ct. Britons
Switzerland was beautiful and exotic but rather unimportant. In the XX ct., it became a symbol of neutrality,
with all its positive and negative connotations. Combining these senses, Guy Ritchie gives the fatal
Reichenbach Falls the completely new semantics.
Another theme seen in A Game of Shadows is the borders between the states, and the way to
transcend these borders – both geographical and mental. In this way, mobile gypsies are of more help to the
“concerned citizens” trying to prevent the collapse of the civilization, than their own bigoted governments. On
the other hand, the crime lords are also no longer confined to one state. War and terrorism also become
global. Unfortunately, this is all too true now.
Conclusion. Guy Ritchie shows two seemingly diametrally opposing but equally unacceptable ways
of behavior. When openly practiced, they a qualified as criminal, but in their more covert form, they have a
place on the margin of politicalforces.
The first of them is right-wing, based on the strict hierarchy and rigid order, that establishes the
dictatorial world-state, based on deception and fear.
The second one is anarchic, or, at least, using the revolutionary rhetoric for its own aims. The
provocations, that may lead to the world war, are used to enrich a certain person who stays in a neutral
country.
The difference between their principles can be summarized as follows:
Sherlock Holmes
Cosmos in a twisted form
Traditions of state
Open power, hierarchy
Giving orders
Totalitarianism

Sherlock Holmes: A Game of Shadows
Chaos
Destruction of all traditional order
Hidden control
Making provocations
Anarchy

Unfortunately, both these tendencies – extreme fundamentalism and self-centered anarchism – in
ideology and politics are still with us. Guy Ritchie’s films visualize the twin dangers that must be avoided,
heightening the recipients’ awareness of the world problems. The correlations between these two extremes
and the search for the optimal course between them is open to further study.
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СЕМІОТИКА УКРАЇНСЬКОГО ТА ПОЛЬСЬКОГО АВАНГАРДУ
В СВІТЛІ ІДЕЙ ЛЬВІВСЬКО-ВАРШАВСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ШКОЛИ
Семіотичні паралелі художньої образності українського
та польського авангарду (стаття друга)
Мета дослідження. У першій статті про семіотику українського та польського авангарду був розглянутий
його філософсько-естетичний та культурологічний контекст, зокрема, у світлі ідей Львівсько-Варшавської філософської школи. На продовження цієї проблематики наразі аналізуються семіотичні паралелі (гомології) у творчості
українських та польських авангардистів першої третини ХХ століття. На основі єдності культурологічного, естетикосеміотичного і мистецтвознавчого аналізу художніх здобутків мистецького аванграду в Україні та Польщі досягається розуміння культурно-історичних особливостей творчого "діалогу" митців, що працювали у схожих світоглядних і
естетичних парадигмах. Методологія дослідження ґрунтується на естетико-семіотичних концепціях репрезентантів
Львівсько-Варшавської філософської школи (С.Балей, Р.Інгарден, З. Ліссе, Л.Хвістек) та фундаторів семантичної
філософії мистецтва (К.Белл, Б.Кроче, С.Лангер, Г.Рікерт) і сучасної семіології культури (Я.Мукаржовський,
Ю.Ломан, У.Еко). Використовується міждисциплінарний синтез філософсько-культурологічного, естетичного і мистецтвознавчого підходів. Наукова новизна. З позиції сучасної семіології вперше аналізуються знаково-символічні
комплексиісемантичнізмістиутворчостіукраїнськихіпольськихавангардистів.Вибудовуютьсямоделісеміотичних
паралелей (гомологій) у творчості провідних митців України та Польщі першої третини ХХ ст. Застосовується метод
екстраполяції естетико-семіотичних ідей Львівсько-Варшавської філософської школи на розуміння схожості і діалогізму в художній образності окремих митців. Висновки. Феноменологічні, інтуїтивістські, неопозитивістські орієнтації
наукового і художньо-естетичного мислення викликали кубістичні, футуристичні, абстракціоністські, конструктивістські шукання авангардних митців. Естетичні засади семіозису авангардизму в Україні заклали В. Кандинський,
К. Малевич, О. Богомазов, у Польщі – Т. Пайпер, В. Стшемінський, Г. Стажевський. Розвиток українського та польського авангарду цих часів складається, зокрема, як своєрідний "діалог" між мистецькими групами й окремими митцями у Варшаві та Києві, Кракові та Львові. В інтелектуальній атмосфері цих творчих "змагань" симптоматичними є
науково-світоглядні позиції Львівсько-Варшавської філософської школи з її неопозитивістськими і феноменологічними орієнтаціями, і особливо – семантичною філософією мистецтва, що відповідала утвердженню нової семіосфери
авангардистської образотворчості. Особливості "діалогу" митців аналізуються на прикладах естетико-семіотичних і
художніх паралелей між В.Кандинським і Я.Т.Пайпером (теоретичне обґрунтування авангарду в мистецтві),
К.Малевичем та В.Стшемінським і Г.Стажевським (пошуки супрематичної та конструктивістської художньої мови),
О.Богомазова і художників "Краківської групи" (шлях від кубізму і футуризму до експресивно-ліричної абстракції).
Резюмується, що семіотика українського та польського авангарду першої третини 20 століття збігається у сфері
"значущих форм" нон-класики в образотворчомумистецтві.
Ключові слова: семіотика, гомологія, художня образність, авангардизм, діалог культур "Україна – Польща".
Личковах Владимир Анатольевич, доктор философских наук, профессор Национальной академии
руководящих кадров культуры и искусств
Семиотика украинского и польского авангарда в свете идей Львовско-Варшавской философской
школы
Семиотические параллели художественной образности украинского и польского авангарда
(статья вторая)
Цель исследования. В первой статье про семиотику украинского и польского авангарда был рассмотрен его философско-эстетический и культурологический контекст, в частности, в свете идей ЛьвовскоВаршавской философской школы. В продолжение этой проблематике анализируются семиотические параллели
(гомологии) в творчестве украинских и польских авангардистов первой трети ХХ века. На основе единства культурологического, эстетико-семиотического и искусствоведческого анализа художественных достижений художественного авангарда в Украине и Польше достигается понимание культурно-исторических особенностей творческого "диалога" художников, работавших в подобных мировоззренческих и эстетических парадигмах. Методология
исследования основывается на эстетико-семиотических концепциях репрезентантов Львовско-Варшавской философской школы (С.Балей, Р.Ингарден, С. Лиссе, Л.Хвистек) и основателей семантической философии искусства (К.Белл, Б. Кроче, С.Лангер, Г. Рикерт) и современной семиологии культуры (Я.Мукаржовский, Ю.Ломан, У.
Эко). Используется междисциплинарный синтез философско-культурологического, эстетического и искусствоведческого подходов. Научная новизна. С позиции современной семиологии впервые анализируются знаковосимволические комплексы и семантические содержания в творчестве украинских и польских авангардистов. Выстраиваются модели семиотических параллелей (гомологий) в творчестве ведущих художников Украины и Польши первой трети ХХ в. Применяется метод экстраполяции эстетико-семиотических идей Львовско-Варшавской
философской школы на понимание сходства и диалогизму в художественной образности отдельных художников.
Выводы. Феноменологические, интуитивистской, неопозитивистского ориентации научного и художественноэстетического мышления вызвали кубистические, футуристические, авангардистские, конструктивистские
искания авангардных художников. Эстетические принципы семиозиса авангардизма в Украине заложили
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В. Кандинский, К. Малевич, А. Богомазов, в Польше – Т. Пайпер, В. Стшеминський, Г. Стажевского. Развитие украинского и польского авангарда этих времен состоит, в том числе, как своеобразный "диалог" между художественными группами и отдельными художниками в Варшаве и Киеве, Кракове и Львове. В интеллектуальной атмосфере этих творческих "соревнований" симптоматическими является научно-мировоззренческие позиции
Львовско-Варшавской философской школы с ее неопозитивистского и феноменологическими ориентациями,
особенно – семантической философией искусства, отвечала утверждению новой семиосферы авангардистской
изобразительного искусства. Особенности "диалога" художников анализируются на примерах эстетикосемиотических и художественных параллелей между В.Кандинский и Я.Т.Пайпером (теоретическое обоснование
авангарда в искусстве), К. Малевич и В.Стшеминським и Г.Стажевським (поиски супрематический и конструктивистской художественной речи), Богомазова и художников "Краковской группы" (путь от кубизма и футуризма к
экспрессивно-лирической абстракции). Резюмируется, что семиотика украинского и польского авангарда первой
трети 20 века совпадает в сфере "значимых форм" нон-классики в изобразительном искусстве.
Ключевые слова: семиотика, гомология, художественная образность, авангардизм, диалог культур "Украина – Польша".
Lychkovakh Volodymyr, Doctor of Philosophy, Professor, National Academy of Culture and Arts Leadership
Semiotics of ukrainian and polish waggard in the light of the ideas of the lvvivsk-warsaw philosophical
school
Semiotic parallels of artistic imagery of Ukrainian and the Polish avant-garde (Article 2)
Purpose of the article. In the first article on the semiotics of the Ukrainian and Polish avant-garde, his
philosophical aesthetic and cultural context was considered, in particular, in light of the ideas of the Lviv-Warsaw
Philosophical School. To continue this problem, the semiotic parallels (homology) in the works of the Ukrainian and
Polish avant-gardists of the first third of the twentieth century are being analyzed. By the unity of cultural, aestheticsemiotic and art-study analysis of artistic achievements of artistic avant-guard in Ukraine and Poland, an understanding
of the cultural and historical peculiarities of the creative dialogue of artists working in similar ideological and aesthetic
paradigms is achieved. Methodology. The research is based on the aesthetic-semiotic concepts of the representatives
of the Lviv-Warsaw School of Philosophy (S. Baley, R. Ingardin, S. Lisse, L. Hvysteck) and the founders of the semantic
philosophy of art (K. Bell, B. Croce, S. Langer, G. Rickert) and modern semiotics of culture (Y.Mukarzhovsky, Y.Loman,
U.Eko). Interdisciplinary synthesis of philosophical and cultural, aesthetic and art-study approaches is used. Scientific
Novelty. From the standpoint of modern semiotics, for the first time, symbolic complexes and semantic contents in the
works of the Ukrainian and Polish avant-garde are analyzed. Models of semiotic parallels (homologies) are created in the
works of leading artists of Ukraine and Poland of the first third of the XX century. The method of extrapolation of the
aesthetic-semiotic ideas of the Lviv-Warsaw School of Philosophy is used to understand the similarity and dialogism in
the artistic imagery of individual artists. Conclusions. Phenomenological, intuitive, neo-positivist orientations of scientific
and artistic and aesthetic thinking have caused cubistic, futuristic, abstract, and constructivist quests of avant-garde
artists. The aesthetic principles of the semiosis of avant-guarde in Ukraine were laid by V. Kandinsky, K. Malevich, O.
Bogomazov, in Poland – T. Piper, V. Steshinsky, G. Stazhevsky. The development of the Ukrainian and Polish avantgarde of these times is, in particular, a kind of "dialogue" between artistic groups and individual artists in Warsaw and
Kiev, Krakow, and Lviv. The intellectual atmosphere of these creative "competitions" is symptomatic of the scientific and
philosophical positions of the Lviv-Warsaw School of Philosophy with its neo-positivist and phenomenological
orientations, and especially – the semantic philosophy of art, which corresponded to the establishment of a new
semiosphere of avant-garde imagery. The peculiarities of the dialogue of the artists are analyzed on the examples of
aesthetic-semiotic and artistic parallels between V. Kandinsky and Y.T.Pyper (theoretical justification of the avant-garde
inart),K.MalevichandV.StshinskyandG.Stazhevsky(thesearchforsuprematistandconstructivistartisticlanguage),
O. Bogomazov and artists of the "Krakow group" (the path from Cubism and Futurism to expressive and lyrical
abstraction). It is summarized that the semiotics of the Ukrainian and Polish avant-garde of the first third of the 20th
century coincides in the sphere of "significant forms" of non-classics in finearts.
Key words: semiotics, homology, artistic imagery, avant-gardism, the dialogue of cultures "Ukraine – Poland."

Семіотика українського і польського авангарду так чи так – гомологічно – корелює із "семіотикою Львівсько-Варшавської школи" [1] та інших напрямків неопозитивізму та феноменології в контексті
"семантичної філософії мистецтв" [2]. У першій статті з цієї проблематики вже були розглянуті філософсько-естетичні підвалини зародження авангарду в мистецтві, світоглядні, наукові та художні аспекти "перцептивної революції" (В. Вульф) 1905-1915 рр., безпосередній та опосередкований вплив ідей
брентанізму, гуссерліанства та окремих представників Львівсько-Варшавської філософської школи на
духовне середовище авангардизму, як польського, так і українського. На разі перейдемо до аналізу
теоретичного програмування та естетичної реалізації авангардистських особливостей художньої образності на зрізі семіотичних паралелей у творчості українських і польських митців першої третини
ХХ століття.
З точки зору хронології український авангард інституціонально і концептуально оформився раніше, аніж польський, але і там, і там його витоки знаходять у творчості символістів, які працювали
"під знаком модерну" в стилістиці сецесії. Особливо важливими були здобутки краківської школи символізму, поява неоромантичної лінії сецесії в "Молодій Польщі" (С. Виспянський), що вплинули на творчість українців М. Жука, В. Кричевського і О. Новаківського, поляка Я. Станіславського таін.
Але все ж таки першою авангардистською виставкою в Україні була "Ланка" 1908 року, організована братами Бурлюками та О. Екстер. Роком пізніше – з 1909 р. – розпочав свою галерейну і мистецько-просвітницьку діяльність славнозвісний "Салон Іздебського" в Одесі, головним теоретиком і
активним учасником якого був В. Кандинський. У 1914 р. у Києві відкрилася виставка "Кільце", яку пат-
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ронували О. Богомазов та О. Екстер. З погляду естетичних засад і мистецьких програм цих імпрез і
об’єднань показовою є теза з каталогу одеської виставки 1909 р.: "Живопис… це засіб створювати інший світ, небачений, нереальний" [3, 13].
У Польщі перша "усвідомлено авангардистська група" із своєю програмою і журналом була
створена у 1924 році – це група "Блок" (хоча окремі угрупування з’явилися вже в 1918 р.). Їх засновниками стали відомі польські художники-авангардисти того часу – М. Щука, Т. Жарновер, Г. Сташевський, В. Стшемінський, Г. Берлеві. Це було польське мистецьке середовище справжнього "артистичного інтернаціоналу", до якого входили і українські митці. Зокрема, ще у 1921 р. відбулася творча зустріч
Терези Жарновер із посланцем К. Малевича, представником його "УНОВИСу" художником і теоретиком Елем Лисицьким, який розкрив естетичні засади діяльності "учредителей нового искусства" [4, 37].
У 1923 р. у Вільно відкрилася перша виставка польського конструктивізму, який був дуже близьким за
духом і стилістикою конструктивізму В. Татліна, О. Богомазова, К. Малевича та інших українських авангардистів. Після розколу групи "Блок" деякі художники (Стшемінський, Кобро, Стажевський) перейшли до нового польського авангардистського об’єднання – групи "Преасек" (1926 р.).
Але, не зважаючи на різні темпи і динаміку інституалізації українського та польського авангарду, між окремими митцями і напрямками "нового мистецтва" із самого початку "перцептивної революції", що охопила всю Європу, існували творчі зв’язки, контакти, навіть взаємовпливи, не говорячи вже
продуховно-естетичніпаралелі,художньо-образнігомологіїїхньоїтворчості.ВтомужодеськомуСалоні
В.
Іздебського передбачалося відкриття польського відділу, і на першій міжнародній виставці 1909 р., крім
відомих західноєвропейських, російських та українських художників, були представлені роботи поляка
К. Ставровського. На жаль, у Західній Європі "відкриття" культурного й естетичного феномену
польського авангарду, як, до речі, й українського, відбулося тільки після Другої Світової війни, зокрема
навиставціпольськогоабстракціонізмувПарижі(галереяDeniseRèné),наякійекспонувалисяК.Кобро,
В.
Стшемінський, Г. Стажевський, Г. Берлеві [5,33]
Справжній перетин і творча співпраця українських і польських авангардистів відбулися до війни у Львові, де здавна існувало співробітництво митців обох слов’янських народів, що заселяли Галичину. Так, у 1929 р. у Львові виникла група "Артес", що тяжіла до модного тоді сюрреалізму. До складу
групи входили як українські художники – М. і Р. Сельські, В. Ласовський, так і польські – Я. Спихальський, Б. Лінке, А. Врублевський, А. Леніца. Пізніше ці польські митці приєдналися до познанської групи
"4Ф+Р", виходячи на "антиестетизм" та філософську концептуальність. А представник "Краківської
групи", її "душа" Й. Стерн напередодні війни побував у Львові, де подружився з українським художником Л. Левицьким. Показово, що обидва вони виявляли "семантичні зацікавлення" [5, 121], що вплинуло на їхні "структуралістські композиції", які, цілком вірогідно, були співзвучними духові семіотикосемантичних ідей Львівсько-Варшавської філософської школи.
Які ж семіотичні паралелі і навіть перетини існували в естетичних програмах і художній творчості українських та польських авангардистів? Розглянемо це на своєрідному "діалозі", гомологічних
позиціях теоретиків авангардного мистецтва і митців України і Польщі першої третини ХХ століття.
В.Кандинський – Я.Т.Пайпер: теоретичне обґрунтування авангарду в мистецтві
Естетика українського авангарду адекватно спирається на загальнозначущі положення естетики символізму, сецесіона, кубізму, футуризму, абстракціонізму. Так, відомий український кубофутурист
Олександр Богомазов розумів мистецтво як довершений ритм елементів, що його складають. Зокрема, художню мову мистецтва живопису він компонує з чотирьох елементів: ліній, форми, кольору і
площини картини. Як і всі кубісти, О.Богомазов працював з живописними елементами, як поет із звуком: елементи римували, ритмізували, зіставляли округлості й кути об’ємів, досягаючи наче музичного
звучання, як гармонійного, так і дисонансного. У своєму трактаті “Живопис та елементи” художник обґрунтував такий мистецький зір, під яким, за словами Пастернака, “речі рвуть з себе личину”.
Ще одним авангардистом, генетично пов’язаним з Україною, був фундатор естетики абстракціонізму Василь Кандинський (1866-1944). Деякий час, проживаючи в Одесі, художник дотримується
реалістичних традицій з елементами імпресіонізму (саме в такій манері написана його перша відома
нам картина "Одеський порт" – кін. 1890-х рр.), підтримує творчі зв’язки з "Товариществом южнорусских художников" (ТЮРХ), яке продовжувало лінію "передвижників". Але поступово, під впливом вітчизняного модерну і західноєвропейського експресіонізму та кубізму, він зближується з авангардизмом,
беручи активну участь у перших в Україні виставках авангардистського мистецтва – славнозвісних
"Салонах Іздебського" (з 1910р.).
Переїхавши до Мюнхена, В. Кандинський інтегрує в панівний на поч. ХХ ст. в Німеччині "югендстиль" (німецький різновид модерну). У 1901 р. художник створює своє перше творче об’єднання
"Фаланга", яке за 2 роки організувало 12 виставок сучасного мистецтва, де твори митця синтезували
стилістику "югендстилю" з досягненнями російського модерну, особливо В. Васнєцова, І. Білібіна (напр., "Красуня в руських шатах"), українського сецесіону, художників "Мира искусства" (роботи "Фламінго", "Крилатий дракон","Москва").
З 1908 р. В. Кандинський оселяється в баварському містечку Мурнау поблизу альпійських гір,
де і починається новий етап його творчої біографії – перехід до естетичних ідей і живопису абстракціонізму. Як визнавав сам митець, він "йшов через безкінечну множину спроб, через відчай, надію, відк-

27

Культурологія

Личковах В. А.

риття" [цит. за 6, с.5]. Саме в Мурнау з’являються його "декоративні" картини з нон-фігуративним настроями і підвищеною орнаментальністю – "Пейзаж в Мурнау" (1908), "Озеро" (1910) та ін. Як вважають дослідники, саме тут він написав і свої перші абстрактні "композиції" та "імпровізації", самі назви
яких вказували на естетичну ідею переносу законів музики на мову образотворчого мистецтва.
Своє нове теоретико-естетичне і художнє кредо В. Кандинський викладає у знаній праці "Про
духовне в мистецтві" (1911 р.). Так само, як і К. Малевич, відмовляючись від предметності зображення, теоретик абстракціонізму намагається науково обґрунтувати естетику нон-фігуративного образу.
Живописний абстракціонізм він легітимізує через уподібнення малярства музиці, коли живопис стає
симфонією кольорів. В історії естетики існували неодноразові спроби порівняльного аналізу видів мистецтв, пошуку аналогій і гомологій між ними (Леонардо да Вінчі, Г. Лесінг, Іван Франко). На відміну від
них, В. Кандинський пішов далі, він звернувся не лише до компаративістики, а, фактично, до естетичного ототожнення образотворчих принципів музики і живопису на основі законів синестезії.
Саме з ідей і творчості В. Кандинського посилюється тенденція взаємодії і синтезу мистецтв,
яка виникла у теоретичній та художньо-практичній діяльності в другій половині ХІХ – поч. ХХ століть,
перш за все композиторів Р. Вагнера, М. Римського-Корсакова, О. Скрябіна. Всі вони так чи так враховують феномен синестезії (співдії чуттів, почуттєвої асоціації) в процесах художнього творення та естетичного сприйняття. Наголос ставився на зображальних можливостях музики і виражальних особливостях живопису, поезії, хореографії. До речі, вже в українській естетиці Бароко, у представників
Чернігівського літературно-філософського кола була відома думка, що поет – це художник, що малює
словами, а художник – це поет, що пише кольорами. Так і В. Кандинський "синтезував" мову музики і
мову малярства. На його глибоке переконання, музичні й малярські образи мають спільні "механізми"
творчого народження та художньо-естетичної дії. З цього приводу у книзі "Про духовне в мистецтві"
художник-теоретик зауважує: "Колір – це клавіш; око – молоточок; душа – багатострунний рояль. Митець є рукою, котра засобом того чи іншого клавіша доцільно приводить до вібрації людську душу".
Але головна спільність музики та абстрактного живопису в їхій "безпредметній" мові, композиції та імпровізації із звуками і кольорами як такими, в їхній чистоті та самоціннихспіввідношеннях.
Що дає образотворчості естетика абстракціонізму? На думку В. Кандинського, нон-фігуративні,
безпредметні, "чисті" форми і кольори дозволяють виявити духовне в мистецтві, образно передати
його ненаочну, – таку, що не візуалізується, – природу і суть. Тому він виступає і проти сюжетності,
"нарративності" художнього образу та естетичної дії. Абстрактний живопис зображує не предмети, а
емоційні стани, викликаючи грою ліній, плям, світла, кольорів "вібрації душі". Відповідно, і митець має
творити інтроспективно, дістаючи абстрактні форми "ізсередини" власної душі, за законами "внутрішньої необхідності". Там само читаємо про художника-абстракціоніста, що виявляє "духовне" із "законів
душі": "Його відтулене око повинно бути спрямованим на внутрішнє життя, і вухо його завжди мусить
бути зверненим до голосу внутрішньої необхідності… такий єдиний шлях, що приводить до вираження
містично-необхідного" [7, 86].
І справді, як, наприклад, виявити в мистецтві стан душі і почуттєвий стан під назвою "смутне?".
Останнє не тільки не візуалізується, а й важко вербалізується, знаходячи свою художню актуалізацію
хіба що в музиці, та частково в поезії. В. Кандинський за допомогою овальних форм і пастельних кольорів емоційно-музично намагається передати внутрішній стан неясності, тривожності, невиразності
передчуття. І це йому вдається. Але, виходячи із власної концепції синестезії в розумінні живопису як
музики, він найбільше полюбляє абстракції трьох "синестезійних" типів – імпресій, імпровізацій та композицій, де образотворчі прийоми набувають музично емоційних форм і "звучань".
В. Кандинський як естетик звертався не лише до філософії абстрактного мистецтва, як у згаданій праці, а й до питань соціології та "менеджменту" художньої культури. Метафізика філософськоестетичного дослідження змінюється "прикладною" проблематикою, але все одно пов’язаною з естетикою і мистецтвознавством. Так, у статті "Музей живописної культури", опублікованої 1920 року в журналі "Художественная жизнь", В. Кандинський намагається відшукати "керівний принцип і систему"
роботи художніх музеїв (пізніше до цієї проблематики звернеться і французький естетик А. Мальро в
роботі "Уявний музей"). На думку В. Кандинського, головна мета художнього музею – "показати розвиток мистецтва з двох боків: 1. З боку нових внесків у чисто художній галузі… і 2. З боку розвитку чисто
художніх форм…" [8, 5]. Як бачимо, і тут теоретика і практика авангардизму турбують естетичні проблеми новаторства як в аспекті винахідництва нових художніх прийомів, так і в аспекті "ремесла" в
мистецтві.
При Музеї живописної культури В. Кандинський пропонує відкрити відділ експериментальної
техніки живопису. На думку авангардиста, "Матеріалістично-реалістичний напрям у живопису ХІХ століття, що стояв у загальному зв’язку з короткочасними захопленнями матеріалістичними системами в
науці, моралі, літературі, музиці та інших галузях духовного життя, розірвав зв'язок з чисто живописними методами минулих віків…". Але "із середини ХІХ століття, мабуть, головним чином, під впливом
японської гравюри, європейські митці усвідомили, … що починається розбудова т.зв. нового мистецтва, яке, однак, є тільки органічним продовженням росту мистецтва взагалі" [8]. В. Кандинський закликає до повної свободи в наданні права кожному новатору в мистецтві шукати і дістати державне визнання, заохочення і достойну оцінку.
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Прикладом такого новаторства та експерименту з художньою формою в контексті синестезії та
взаємодії мистецтв, є сценічна композиція В. Кандинського "Жовтий звук", написана у 1913 році. Як і опера
"Перемога над сонцем", яку оформлював К. Малевич, "Жовтий звук" був розрахований на синтез літератури, малярства, музики, пластики, на творчу взаємодію літератора, художника, композитора, хореографа.
(На жаль, тільки через 60 років ці художньо-естетичні ідеї були втілені в музичних образах Альфреда Шнітке, а ще через 10 – у спектаклі Театру пластичної драми Гедрюса Мацкявічуса. Хоча у свій час була спроба Л. Шреєра і Г. Вальдена показати композицію в Берліні в галереї журналу "Штурм").
Показово, що ще в 1911 р. Кандинським була написана картина під назвою "Жовтий звук (Імперія ІІІ. Концерт)". Полотно було створено через два дні після відвідання концерту композитораавангардиста А. Шонберга (батька додекафонії в музиці, який став прообразом композитора Адріана
Леверкюна в романі Т. Манна "Доктор Фаустус"). Іншими словами, "леверкюнівська душа" авангарду
знайшла у "жовтому" своє адекватне кольорове втілення, корелюючи з дванадцятитоновою системою
додекафонної музики. А саме, в кольоровій символіці В. Кандинського ("Про духовне в мистецтві") жовте позначає підступність і агресію, недовіру й ницість інстинктів. Символ зла втілюється в композиції
у п’ятьох жовтих велетнях – уособленні п’яти людських пороків, які, виконуючи волю Тирана, зневолюють і винищують все довкілля. Ось що чекає людство, якщо злій жовтій силі нема чого протиставити, – висновок цієї, по суті, філософсько-естетичної притчі В. Кандинського. "Один світло-жовтий велетень з білим неясним обличчям, чорними великими круглими очима… підіймає поволі в одній площині
з тілом обидві руки долонями додолу й росте при цьому догори. У той момент, коли він заповнює всю
сцену у височінь і постать його стає водночас хрестоподібною, наступає зразу темрява…" [9, 27]. Згадаємо хрести на "селянах"К.Малевича!
Естетика синестезії виявилась у творчості В.Кандинського ще й у тому, що 1913 року вийшла збірка "Звуки", де був уміщений цикл гравюр з прозовими віршами, стилістика яких відповідає текстові "Жовтого звуку". Крім того, евристично надихаючим для Кандинського були танці Олександра Сахарова, які переходили, за стилем, від модерну до експресіонізму. А в альманасі "Синій вершник", де був опублікований
німецький варіант "Жовтого звуку", розташували репродукції російських лубків і старовинних німецьких
гравюр. Естетична ідея синтезу мистецтв, зокрема музики і живопису, була відома українському теоретику
авангардизму з положень філософії мистецтва Гете, Скрябіна, Загарної-Унковської. Пізніше ця ідея зреалізувалась у "музичному малярстві" Чюрльоніса, була близькою живопису братів Бурлюків, Р. Делоне, з
якими Кандинський дружив, виробляючи проекти нового мистецтва – мистецтва "епохи Ар нуво" [10].
Видатним теоретиком і "менеджером" польського авангарду 20-х років був Ян Тадеуш Пайпер
(нар. 1891 р.), якого в Польщі називають Papież (Папа) не тільки за аналогією звучання цього імені з
"РимськимПапою",айзаверховнимстатусомурозбудовівітчизнянихідеймистецькоїпрактикиавангардизму в багатьох європейських країнах. Навчаючись в Ягеллонському університеті (м. Краків), а також
вБерлінітаКопенгагені,вінвивчав,–середіншихнаук,–філософію,естетику, історіюмистецтва.
Навесні 1914 р. виїхав з Кракова до Парижу, щоб прослухати лекції А. Бергсона, який тоді був
завідувачем кафедри новітньої філософії в "Колеж де Франс". Познайомився в Парижі – центрі європейського мистецтва – з багатьма польськими художниками, літераторами, в т.ч. із своїми колегами з Ягеллонськго університету та Краківської Академії мистецтв. Часто ходив на художні виставки де, крім польських
митців і критиків (Т. Маковський, М. Кіслінг), зустрічав представників іспанського ("мадридського") авангарду, які мали значний вплив на західноєвропейських і південноамериканських авангардистів.
Наприкінці 1914 р., у зв’язку з початком І Світової війни, Я. Т. Пайпер виїхав до Іспанії та оселився у Мадриді. Там, у нейтральній, підчас війни, країні перебувало багато емігрантів, в т. ч. знаних
митців і літераторів з усієї Європи та Латинської Америки.
У польському середовищі емігрантів були відомі художники Ю. Панкевич, В. Яль, Я.В. Завадовський, арт-критик М. Панкевич. Вони разом із Я. Т. Пайпером співпрацювали з видатними авангардистами того часу – Робертом і Сонею Делоне (яка мала українське коріння), Дж. Луї Бурже, з цілою
плеядою іспанських та латиноамериканських художників, поетів, письменників. Пайпер активно працює в мадридському товаристві "Атенео", публікується в щоденних газетах і літературній періодиці. Як
поет і критик, він виступає за розвиток нового мистецтва, художня образність якого відповідала б новій
цивілізації з перетвореною відеосферою.
Провідною течією авангарду в Іспанії того часу був т. зв. "ультраїзм" (засновник Гільєрмо де
Торре),якийзгуртувавбагатьохпоетів,митцівікритиківнавколоідеї"ячництва"вмистецтві,пропагова- ної в
журналі "Ультра". Крім цього журналу, Я.Т. Пайпер публікує статті з мистецтва і літератури в мадридськихвиданнях"ЛаЛектура"та"Еспанья",перекладаєультраїстичнупоезіюйпишевласнівірші.
У 1920 році Тадеуш Пайпер повертається до Кракова і швидко посідає провідне місце серед
краківської, а потім і варшавської мистецької богеми. На той час в Польщі активно розвивалися різноманітні авангардистські течії: "формісти" у Кракові та футуристи у Варшаві, познанські експресіоністи і
група "Скамандра". Пайпер друкував свої статті з аналітики авангарду і переклади поетів-ультраїстів у
краківському журналі "Формісти" і варшавському виданні "Нове Мистецтво", мріючи про власний журнал, присвячений новим напрямкам літератури, мистецтва, культури.
У 1922 році мрія сповнилась, – Я.Т. Пайпер почав видавати у Кракові авангардистський журнал "Zwrotnica" ("Звротніца"). У ньому знайшли своє місце "формісти" А. Замойський, З. Валішевський,
Л. Должицький, Г. Готліб, Т. Несьоловський, краківські й варшавські футуристи, а також Леон Хвістек і
Станіслав Ігнаци Віткевич. Журнал став трибуною видатних польських арт-критиків, поетів, музикантів,
діячів театру і кіно. Серед його знаних авторів з Європи та Росії були: Блез Сандрар, Тристан Тцара,
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Володимир Маяковський, Сергій Єсенін, Філіппо Томмазо Маринетті. Як бачимо, пропагувалися ідеї
кубізму, футуризму, дадаїзму, формізму тощо.
Зокрема, Пайпер намагався надати семіосфері футуризму і формізму конструктивістських орієнтацій, які тільки-но з’явилися в семіотиці авангарду. В атмосфері семантичної філософії мистецтва, неопозитивістських і структуралістських ідей анархію художніх форм він пропонував замінити гармонією композиції, логічним та естетичним зв’язком форми і функцій художнього образу, його знаково-символічного
відеоряду. Вже на обкладинці свого журналу "Звротніца" (№5, 1923), яку спроектував сам Т. Пайпер, а
проект зреалізував його друг Т. Несьоловський, бачимо гармонійну композицію постаті туземної жінки із
фруктами, що графічно-чітко "вписана" в пасторальний пейзаж (за настроєм і технікою виконання нагадує
обкладинки журналу "Мистецтво" в Україні того часу, які оформлював Г. Нарбут!).
У середині 20-х років, опублікувавши низку програмних і критичних статей, Ян Тадеуш Пайпер
став центральною постаттю теорії польського модерного мистецтва, отримавши прізвисько "Пана
авангарду" (коли із шануванням, а коли і з іронією, в залежності від ставлення до нього колег і коментаторів). Серед його шанувальників та учнів були Я. Бженковський, Я. Курек, К. Подсадецький,
Ю. Пшибось. До авангардистського кола журналу "Звротніца" приєдналися нові представники мистецьких груп "Блок", "Praesens" і "А.R". В публікаціях домінує творчість шкіл "Баухаус" і "Де Стайл", конструктивістські ідеї нової архітектури іпроектування.
У 30-х роках Т. Пайпер переживає творчу кризу, все більше розчаровується у нових видавничих проектах, розходиться в художньо-естетичних поглядах із знаним авангардистом В. Стшемінським
і групою "А.R". Крім того, економічна криза, поступова мілітаризація і фашизація Європи руйнують позитивістські фундаменти цивілізаційного оптимізму, а разом з тим – і утопії авангарду як панмистецтва майбутнього. Але перша третина ХХ ст. залишиться в історії польського і європейського
авангарду як доба становлення нової мови мистецтва з універсальною семіотикою, яка охоплювала
естетосферу суспільства від живопису і архітектури до соматичних і технічних текстів культури [11].
Багато уваги, особливо в Іспанії, Т. Пайпер приділив естетиці та семіотиці "ультраїзму" – першого іспанського авангардного літературного руху (Рафаель Кансінос Ассенс – "пророк", Гільєрмо де
Торре – "лідер" руху). Мова і художня образність ультраїзму складалися під впливом кубізму, футуризму, експресіонізму, дадаїзму, т. зв. "рамонізму". Семіотика ультраїзму як естетики "ячництва" була
пов’язана також з ідеями конструктивізму і польського "формізму", які у світлі неопозитивізму і феноменології проголошували художню самоцінність форми, а все "нове мистецтво" розглядали як конструкції, композиції, навіть "гру" виразних форм. У своїх неопублікованих щоденниках Т. Пайпер робить
предметом психоаналітичного та естетичного досвіду свої власні фізичні відчуття, створюючи тим самим "соматичний текст", або "(анти)-естетику тіла" (Ярослав Фазан) [11].
Під впливом естетичних ідей Тадеуша Пайпера один з найвидатніших представників польського авангарду Владислав Стшемінський (їхня зустріч і знайомство відбулися у 1922 р.) став, фактично,
головним провідником і пропагандистом конструктивістських тенденцій в мистецтві, зокрема через
журнал "Звротніца". Мистецька, просвітницька та організаційна діяльність В. Стшемінського в галузі
конструктивізму мала не тільки всепольське, а й міжнародне значення. Завдяки його контактам з європейським авангардистським середовищем склалася Міжнародна колекція модерного мистецтва.
Семіотика футуризму і конструктивізму виявилась у перебудові мови авангардного мистецтва (напр., "телеграфний стиль", "архітектони" тощо), в художньо-образних експериментах із знаковосимволічними текстами культури. Організатори великої виставки "Papież awangardy" в Національному музеї Польщі (м. Варшава, 2015 р.), присвяченої Я.Т. Пайперу, акцентували широкий діапазон семіосфери
авангардизму, – від поезомалярства до архітектури і "світу машин". На основі представлених документів,
дослідницьких матеріалів і художніх образів ставились "семіотичні" питання творчості польських і західноєвропейськихавангардистів:чиможнаізслівнамалюватипейзаж,азгеометричнихфігурскластилюдську
подобу? Як дух епохи відбивається в накресленні літер і впливає на мистецтво типографії (зокрема, Генрика Стажевського)? Як машини і техніка, великі міста, транспорт і засоби зв’язку формують нову відео- і
семіо- сферу суспільства, культури і мистецтва? Чи може людське тіло стати сигніфікатором (знаковим
носіємінформації),атому"соматичнимтекстом"іпредметомт.зв."(анти)естетикитіла"?
Отже, Тадеуш Пайпер, як багато інших польських і українських авангардистів, мріяв про радикальну зміну не тільки мистецтва, але і світу в цілому – машинної цивілізації, духовної культури, архітектури міст, знаково-символічної естетосфери, самої людини у її внутрішніх і зовнішніх вимірах. Концептуальні ідеї теоретика польського авангарду мали, відтак, програмове значення для тогочасної
естетики, мистецтва, архітектури, дизайну, ергономіки, футурології (міста майбутнього Л. Хвістека),
соціальної утопії та навіть наукової фантастики ("механо-твори" Г. Берлеві) вПольщі.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ АКСІОСФЕРИ ТА УТОПІЯ
ЯК КУЛЬТУРНА ПРАКТИКА РАННЬОГО МОДЕРНУ
Метою публікації є дослідження зміни світоглядної парадигми, що вплинула на трансформацію аксіосфери раннього Модерну. Не менш важливим є визначити утопічний проект як базову культурну практику, яка
сформувалася у ранньомодерній культурі та суттєво вплинула на трансформацію аксіосфери європейської культури доби Модерну. Методологія дослідження ґрунтується на діалектичному взаємозв’язку таких методів, як аксіологічний - задля ґрунтовного аналізу аксіосфери ранньомодерної світоглядної культури, та історичний, що дав
можливість ретроспективно проаналізувати утопію як культурну практику доби Модерну. Наукова новизна роботи полягає у виявленні взаємозв’язку між трансформаційними процесами у ціннісних орієнтаціях раннього Модерну, що сформували аксіосферу доби Модерну, та такою культурною практикою, як утопія. Висновки. В статті
доведено, що ранньомодерна зміна світоглядної парадигму докорінно змінює аксіосферу культури європейського
Модерну, який базується на раціоналізмі, науковому знанні, осягненні майбутнього завдяки здатності проектувати
це майбутнє, тому однією з домінантних культурних практик стає утопія.
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Трансформация аксиосферы и утопия как культурная практика раннего Модерна
Целью публикации является исследование изменения мировоззренческой парадигмы, повлиявшей на трансформацию аксиосферы раннего Модерна. Не менее важным есть определение утопического проекта как базовой
культурной практики, сформировавшейся в раннемодерной культуре и существенно повлиявшей на трансформацию
аксиосферы европейской культуры эпохи Модерна. Методология работы базируется на диалектической взаимосвязи
таких методов исследования, как аксиологический, используемый для серьезного анализа аксиосферы раннемодерной мировоззренческой культуры, и исторический, давший возможность ретроспективно проанализировать утопию как
культурную практику эпохи Модерна. Научная новизна работы состоит в выявлении взаимосвязи между трансформационными процессами, протекающими в ценностных ориентациях раннего Модерна, которые сформировали аксиосферу эпохи Модерна, и такой культурной практикой, как утопия. Выводы. В статье доказано, что раннемодерное
изменение мировоззренческой парадигмы коренным образом изменило аксиосферу культуры европейского Модерна,
базирующуюся на рационализме, научном знании, освоении будущего, благодаря способности проектировать это будущее, поэтому одной из доминирующих культурных практик становится утопия.
Ключевые слова: аксиосфера, культурная практика, раннемодерная культура, утопия.
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The Transformation of the Axisosphere and Utopia as a Cultural Practice of the Early Modern
The purpose of the article is to study the change of ideological paradigm, which influenced the transformation
of the axiosphere of the Early Modern. It is equally important to define the utopian project as an essential cultural
practice, which was formed in the Early Modern culture and significantly influenced the transformation of the axisosphere
of European culture of the Modern era. The methodology is based on the dialectical interconnection of such research
methods as the axiological, for the thorough analysis of the axiosphere of the Early Modern ideological culture, and the
historical one, which provided an opportunity to analyze Utopia retrospectively as a cultural practice of the Modern era.
The scientific novelty of the paper is to identify the relationship among the transformational processes in the values of
the Early Modern, which formed the axiosphere of the Modern era, and such a cultural practice as utopia. Conclusions.
It is proved in the article that the Early Modern ideological paradigm shift radically changed the axiosphere of the
European Modern culture, based on rationalism, scientific knowledge, understanding of the future due to the ability to
project this future. Therefore one of the dominant cultural practices of that period isutopia.
Key words: Axiosphere, Cultural Practice, the Early Modern Culture, Utopia.
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Постановка проблеми. Поняття "аксіосфера" є основним поняттям аксіології, яке стає сьогодні
надзвичайно актуальним у зв’язку з тим, що відбувається зміна світоглядної парадигми, на якій базуються фундаментальні підвалини культури. У наш час трансформаційні процеси настільки швидкоплинні, що їх можна спостерігати за життя одного покоління. На початку ХХІ століття філософи, культурологи, історики намагаються осягнути процеси світоглядного "переходу" від доби Постмодерну до
нових світоглядних орієнтацій Метамодерну. У цьому зв’язку конче актуальною є відповідь принаймні
на два запитання: перше – у чому ж сенс трансформацій аксіосфери? Та друге – чи переживала у минулому європейська цивілізація трансформацію ціннісних орієнтацій? Відповіді на ці запитання відкривають можливість соціокультурного аналізу бурхливих змін у культурних практиках сьогодення; виявлення діалектичного взаємозв’язку між змінами у трансформаційних процесах аксіосфери та
сучасними культурними практиками. Пріоритетне місце у розумінні можливостей сучасного культурологічного аналізу посідає культурно-антропологічне, людиноцентричне осягнення дійсності.
Мета наукової розвідки – дослідити зміну світоглядної парадигми, що вплинула на трансформацію аксіосфери раннього Модерну, визначити базову ранньомодерну культурну практику, яка обумовила докорінні соціокультурні зміни.
Мета передбачає виконання таких завдань статті:
● розглянути коло наукових підходів українських науковців щодо досліджуваноїпроблеми;
● виявити світоглядне підґрунтя трансформації ранньомодерноїаксіосфери;
● визначитиутопічнийпроектякбазовукультурнупрактику,щосформуваласяуранньомодерній
культурітасуттєвовплинуланатрансформаціюаксіосфериєвропейськоїкультуридобиМодерну.
Мета та завдання статті обумовили її методологічну основу, що базується на діалектичному
взаємозв’язку таких методів дослідження як аксіологічний, що використувався задля ґрунтовного аналізу аксіосфери ранньомодерної світоглядної культури, та історичний, що надав можливість ретроспективно проаналізувати утопію як нову перспективну культурну практику доби Модерну.
Аналіз наукових джерел продемонстрував, що комплексного розгорнутого культурноантропологічного дослідження трансформацій ранньомодерної аксіосфери та її впливу на формування такої базової культурної практики Модерну як утопічного проекту в українській гуманітаристиці
практично немає.
Проте можна виявити декілька основних площин, у яких українські науковці досягли значних
результатів. Так, філософські твори академіка В. Шинкарука відкрили можливість осягнення світоглядних процесів, що відбувалися в європейській культурі доби Модерну [1]. На цій методологічній основі
стало можливим осягнення світу як культури (Ю. Легенький), такої культурної практики, як утопія (Т.
Розова), ідеалу як центрального елементу аксіосфери (Л. Чорна) [2,3,4]. На окрему увагу заслуговує
системний підхід у ґрунтовному науковому дослідженні В. Балуха та В. Коцура "Ранньомодерна Європа" [5], дослідження сучасних культурних практик науковцями Національного інституту стратегічних
досліджень [6], аналіз культурних практик у контексті культурної функції держави (О. Копієвська) [7],
дослідження етнокультурних цінностей (Ж. Денисюк) [8].
Однак, слід зазначити, що практично поза колом наукового інтересу сучасних українських дослідників залишається питання зміни аксіосфери Метамодерну; взаємовплив сучасних трансформацій
у світоглядних основах культури та цифрових культурнихпрактик.
Для того, щоб відкрити можливість соціокультурного дослідження новітніх метамодерних тенденцій у культурі, варто проаналізувати аналогічні процеси, що відбувалися у ранньомодерній культурі, ті зміни світоглядної парадигми, які протікали у європейському світогляді на зорі Модерну. Саме
тому предметом дослідження даної статті є ранньомодерна трансформація аксіосфери та її вплив на
формування такої базової культурної практики доби Модерну як утопічний проект.
Виклад основного матеріалу. У культурі Нового часу відбуваються глибинні світоглядні зміни.
"У філософських, культурологічних, історичних працях епохою Нового часу було заведено називати
достатньо тривалий період у розвитку європейської цивілізації, який брав свій початок в пізньому Відродженні. Але у сучасній гуманітаристиці культура, менталітет, філософія, наука, техніка і навіть вся
сукупність умов життя новоєвропейської цивілізації, яка сформувалася під час її більш ніж чотирьохсотлітньої історичної еволюції, все частіше номінується поняттям "модерн". Суттєві зміни, що наступають на зорі Модерну, призводять до того, що на зміну середньовічній станово-корпоративній представницькій владі приходить … "нова громадськість", яка поступово починає здійснювати контроль над
владою і висуває завдання її суттєвого перетворення" [8, 73], пропонує проекти нового соціального та
державного устрою, що отримали назву утопій.
Історична епоха, яка безпосередньо пов’язана з появою утопій, – це епоха Реформації, що характеризується войовничим протестантизмом ХVІ століття. Наприкінці середньовіччя пошуки раю із
галузі позаісторичної переходять в соціальне життя Європи. Усі міленаристські рухи середніх віків реагували на кошмари історії з енергією, яку здібний породити відчай, того часу, як офіційна церква відмовилася від свого есхатологічного вчення, віднісши кінець світу до невизначеного майбутнього. Віруючі відмовлялися терпляче чекати кращого життя в іншому світі, вимагаючи встановлення
тисячолітнього царства добра та справедливості на Землі. Звідси подібні очікування і стали називатися міленаристськими (від латинського mille – тисяча і annus – рік) або хіліастичними (від грецького
chiliasmos – тисяча). Головним географічним ареалом розповсюдження таких ідей стає ранньомодерна Європа. Соціальні виступи по всій Європі часто-густо базувалися на міленаристській вірі.
Так, особливу роль в осмисленні ідеї міленаризму відіграв Іоахим Флорський, калабрійський
теолог XIII століття. У своєму вченні він поділив історію людства на три царства, останнім з яких мало
бути царство свободи, що знаходиться під знаком святого духу. По суті він виступив проти церковного
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вчення, що прийняло концепцію Августина про утвердження Града Божого на Землі, яке вже здійснилося, і знову увів у християнство архаїчний міф про загальне повернення. Це вчення калабрійського
монаха мало несподівані та далекосяжні наслідки, багато у чому посприявши зміні світоглядної парадигми та утвердженню нових модерних культурних практик.
Так, у XVI столітті в Англії народні проповідники лолларди ("бідні священики") знаходили в
Євангелії виправдання соціального протесту. Проповіді Джона Болла і лоллардів, які в певній мірі підготували повстання Уота Тайлера, виражали інтереси бідніших верств населення. Лолларди із вчення
церкви про рівність перед Богом вивели ідею громадянської рівності, а такі з них, як Джон Болл, – ідею
майнової рівності.
Отже, мілленаризм епохи Реформації, багато в чому залишаючись феноменом релігійного світогляду, все ж таки готував появу на світ "Утопії" Томаса Мора. В історії філософії склалося традиційне уявлення про останнього, як про моралізуючого гуманіста, який модернізував ідеї Платона про ідеальну державу. Проте, якщо в часи Платона переважав міфологічний тип світоглядної свідомості, то
утопія Томаса Мора викликала до життя нову культурну практику: проектування майбутнього. Вона
написана вже в зовсім інших історичних умовах, коли в світогляді акцент зміщується до домінування
світської свідомості. У Мора з’являється величезна кількість послідовників, які намагаються дати описання ідеальної держави. Якщо “Утопія” Мора була літературним твором, розповіддю про невідомо де
існуючий ідеальний острів, то утопія Томаса Мюнцера, породжена соціальним конфліктом німецьких
міст, де йому приходилося проповідувати, – це спроба організувати земний рай для простої людини.
При цьому він пов’язував появу такого раю з повстанням проти існуючого соціального порядку. Таким
чином, така середньовічна культурна практика як міленаризм поступово трансформується в феномен
утопії як проект освоєння майбутнього, як культурну практику, що на декілька століть стає домінуючою
у модерній культурі Європи.
Якщо для Європи кінця XX століття міленаризм – вже давно пройдений етап і викликає цікавість, головним чином, у істориків культури, то сучасні міленаристські рухи для колишніх колоніальних
народів – достатньо злободенна тема. Міленаристські рухи можна розглядати як розвиток архаїчного
сценарію періодичних оновлень світу у межах архаїчного розуміння аксіосфери суспільства. В ньому
майже завжди є прямий або непрямий вплив есхатології. Ці рухи часто є антизахідними, хоча їх учасників приваблюють західні цінності. Міленаристські рухи починаються релігійними діячами профетичного типу (профетичний – від французького prophetique – той, що має відношення до пророка), але
продовжуються політиками в політичних цілях. Таким чином, міленаризм стає культурною практикою
та характерною рисою розвитку світоглядної свідомості різнихнародів.
Наприкінці XX століття в "західному" світі немає нічого, що можна порівняти з міленаристською
вірою. Однак, деякі культурні феномени на Заході є і зараз досить актуальними. На початку століття в
пластичних мистецтвах, а згодом і в літературі, театрі та музиці відбуваються радикальні зміни. Це
більш, ніж руйнування, це – спрага звернення до хаосу, намагання знову почати історію мистецтва з
нуля. Для багатьох сучасних художників руйнування пластичної мови – тільки перша стадія більш
складного процесу перетворення світу. В цьому відношенні погляди багатьох сучасних художників
співпадають з поглядами примітивів. Вони не заперечують мистецтва як такого, але сприяють руйнації
попереднього світу мистецтва, щоб на його місці створити інший світ. Слід зауважити, що митці частогусто випереджають на одне-два покоління процеси в соціальному і культурному житті.
З другої половини XVII століття, після Англійської буржуазної революції, міленаризм у Західній
Європі вже втрачає свою здатність запалювати маси і випадає на долю всіляких сект. На перший план
висувається гуманістичне світосприйняття, яке склалося в епоху Відродження та особливо яскраво
виявилося в ранньомодерній європейській культурі. Світоглядною основою для культурних практик
Модерну стає філософський раціоналізм, віра в безмежні можливості людини, яка не має потреби в
надприродній допомозі та чудовому хіліастичному перетворенні земного буття. Увага людини переноситься на можливість все нових і нових досягнень. Так, з часів Френсіса Бекона існувала віра в те, що
знання може та повинне приносити свої плоди на практиці, що люди, які використовують знання, можуть змінити на краще умови життя. Ф. Бекон поставив завдання знайти шлях до удосконалення суспільного устрою в утопії "Нова Атлантида". Саме наука, за глибоким переконанням Френсіса Бекона,
змінить умови людського життя, тому що вона є тим інструментом, що сконструйований з метою досягнення прогресу. Він мріяв про такий суспільний устрій, при якому методи експериментування в усіх
галузях буття приведуть до добробуту соціуму. З ім’ям Френсіса Бекона пов'язана нова інтелектуальна атмосфера. Він дослідив функцію науки в суспільному бутті. Завдяки досягненням наукового прогресу, людство бажає усунути всі суперечності життя, зробивши його гармонійним. Поступово наука
стає домінуючою формою суспільної свідомості. Корені цієї теорії прогресу підготували раціоналістичний оптимізм ХVІІІ століття та лягли в основу докорінної зміни аксіосфери за доби Просвітництва.
Отже, значний розвиток утопічних ідей приносить вік Просвітництва. Міркуючи про те, що таке
Просвітництво, І. Кант визначив його як уміння користуватися своїм розумом. Він характеризував основну
рису епохи Просвітництва – її тверду, хоча часом і наївну віру в людський розум. Оптимізм Просвітництва
базувався на необхідності звільнення розуму від традиційних уявлень, релігійних постулатів, моральних
забобонів. Емансипація розуму вела до віри в можливість змін негуманного характеру людських відносин,
трансформації політичної структури суспільства. Завдання епохи Просвітництва зводилися до перетворення людини в господаря своєї долі, завдяки розвитку та розповсюдженню наукових знань.
Які ж основні риси, що характеризують нову просвітницьку аксіосферу? Домінантою стає той
факт, що традиція вже перестає бути останнім джерелом авторитету, і на її місце приходить розум.
Таким чином, основна специфічна риса Просвітництва – це віра в можливості розуму, покликаного
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забезпечити прогрес людства. Культ розуму ґрунтувався на пізнанні та перетворенні світу, поступовому покращення умов матеріального і духовного життя людства. В цей період виникають ідеї захисту
невід’ємних природних прав людини і громадянина, боротьби проти станових привілеїв та тиранії, релігійної стриманості, критики марновірств, втілених в релігіях. Ключовою ідеєю оптимістичної епохи
Просвітництва була ідея прогресу. В основі направленого в майбутнє вектору духовного, матеріального та політичного прогресу покладено конструктивно-критичне застосування розуму. Якщо в XVII столітті розум – це територія вічних істин, він відкриває для людини царство, що осягається, то для доби
Просвітництва розум сприймається не стільки як володіння, скільки як завоювання. Завдяки роботі
розуму осягається істина та народжується духовне багатство особистості. У XVIII столітті однією з
найважливіших функцій розуму визнається його здібність встановлювати зв’язки-детермінації, що відкривають можливість аналізувати ідеї та зводити їх до досвіду. Розум вже не залежить від істини релігійного одкровення. Він стає критичним та емпіричним. Оригінальність мислення в цей період полягає
в тому, що вперше перед розумом стоїть завдання не стільки пізнати, скільки вдосконалити світ і людину – це й стає відмінною рисою, що формує просвітницькуаксіосферу.
Просвітницький раціоналізм – світська течія, яка часто-густо з презирливим сарказмом ставиться до релігійних постулатів. Скептичний погляд на церкву – одна з головних відмінних рис Просвітництва, для якого характерна секуляризація думки. Але було би невиправданим схематично розуміти
аксіосферу Просвітництва як атеїстичну. Просвітителі визнавали безособове вище розумне начало.
Але розуміли його не як істину релігійного вірування, а як істину розуму. Здібність розуму збагнути релігійні істини веде до заперечення необхідності релігійної обрядності священної історії. Все це оголошується наслідком марновірства, неуцтва, жаху. Звідси виникає специфічний характер релігійності в
епоху Просвітництва, яка нерідко об’єднує віру та атеїзм. Звідси вимога оновлення релігії. Головним
для аксіосфери Просвітництва є творче почуття впевненості в оновленні влаштування світу. Воно було покладено в основу великої кількості утопій, що як культурні практики домінували в цей історичний
період. Утопіями епохи Просвітництва пронизані не тільки соціалістичні та комуністичні трактати цього
часу, але й ідейний наслідок енциклопедистів і навіть популярні в той час романи про екзотичні держави. В суспільній свідомості віку Просвітництва переважала і так звана "прихована утопія", що проявлялася в міфі про зіпсованого цивілізацією дикуна, який розділяли Дені Дідро та багато інших просвітителів, в робінзонаді, у вченні фізиократів та навіть в теорії суспільного прогресу Тюрго і Кондорсе.
Саме завдяки останнім ідеальне суспільство було перенесене в майбутнє. Утопічні теорії створювали
як егалітарні утопісти періоду Французької буржуазної революції Бабеф і Сен-Жюст, так і соціалістиутопісти XIX століття Сен-Симон, Фур’є.
Поступово відбувається секуляризація світогляду, що бере свій початок у ранньому Модерні та
приводить до появи такої досі невідомої риси світоглядної свідомості, якою був нігілізм. Слід зупинитися на його характеристиці, тому що він значно вплинув на розвиток аксіосфери модерного суспільства, на формування такої культурної практики як утопія. Так, у Ф. Ніцше нігілізм відбивається у тезі
“Бог помер”. Фактично Ніцше в тих словах виявляє зміну історичних типів світогляду, зміну в аксіосфері, коли релігія перестає домінувати, а християнський Бог втрачає повновладдя над сущим. Ф. Ніцше
пов’язує з нігілізмом початок нової епохи. Нігілізм як риса нового світогляду міг з’явитися тому, що відбувався розпад колишньої системи цінностей. Він був викликаний до життя завдяки звільненню від
минулих ціннісних орієнтацій для їх переорієнтації. В світоглядній свідомості вже немає потреби в системі цінностей ранішнього типу. Оскільки ідеали, закріплені в рамках теїзму, розвалюються, центральне місце в модерному світогляді посідає сама людина. Нігілізм не зупиняється на цьому і висуває як
міру образ “надлюдини”. На думку Ф. Ніцше, з поняттям “надлюдина” пов’язаний більш високий рівень
розвитку людства, яке вже не задовольняється розумінням свого місця в попередній системі цінностей, тому в творі “Так казав Заратустра” він вигукує: “Ви вищі люди, – так підморгує чернь, – немає
вищих людей, ми всі рівні, людина є людина, перед божеством ми всі рівні! Ви повстали лише з тих
пір, як він лежить в могилі. Тепер тільки наступить великий полудень, тепер тільки вища людина зробиться господарем! ... Добре! Вперед! Ви вищі люди! Тепер лише описує коло гора людської майбутності. Тепер ми хочемо, щоб жила надлюдина” [9,226].
На зміну релігійній вірі в модерній світоглядній культурі приходить віра в категорії розуму. Нігілізм був характерною рисою аксіосфери, яка виросла на ґрунті світогляду Модерну. В його основу була покладена антична традиція ставити людину як смисл та міру цінностей речей. Він з’явився внаслідок девальвації попередньої системи цінностей, невідповідності буття ідеалу та неможливості його
досягнення. Поступово відбувається трансформація аксіосфери, що сягає ранньомодерних змін світоглядної парадигми. Виникає віра, що в гіршому із світів немає сенсу жити. А від неї залишається всього один крок до розуміння того, що цей гірший зі світів можна спробувати переробити за законами розуму. Це, як відомо, і є мета такої культурної практики як утопічний проект.
Аналізуючи характерні риси епохи Модерну та співставляючи місце в ній людини з античним її
розумінням,МартінГайдеггерписав:"ТлумачачирішенняПротагорапролюдинуякмірувсіхречей"сумо
б'єктивно",тобтотак,буцімтовсіречізалежатьвідлюдиниякзображуючогоїх"суб’єкта",мипереміщуєгрецький сенс речення в середину принципової метафізичної позиції, яка розуміє людину зовсім інакше,ніжгреки.Саменовоєвропейськевизначеннялюдинияк"суб'єкта"такожнеєтакимоднозначним,
як
спокушало б вважати ходове вживання понять "суб’єкт", "суб’єктивність", "суб’єктивістський"...
Subiectum–целатинськийперекладтатлумаченнягрецького,щоозначаєлежаче-в-основі,самесобою
наперед вже передлежаче. Через Декарта та після Декарта "суб’єктом" стає в метафізиці виключно людина, людське "Я" стає тут рівнозначним сфері Я. Це перетворення і є початком нового мислення,через яке епоха стає новою, а наступний час – Новим часом" [10, 117-118].
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У Новий час людина почала звільнятися від біблійно-християнської істини, даної в Одкровенні і
церковному вченні, та шукала істину вже в розумі. Місце віри в спасіння зайняла віра у власні сили та
свій розум. Людина пересвідчилася сама в собі як в сущому і стала вільною від віри в Одкровення.
Реалізація свободи виявилася як сутнісна риса Нового часу.
Висновки та перспективи подальших розробок. Підсумовуючи вище зазначене, можна зробити
наступні висновки.
Звільнення від ідеї спасіння безсмертної душі, яка міститься в релігійному християнському світогляді, призвела до того, що людина встановила на основі розуму своє призначення та покликання.
Введений для себе закон виступає і у вигляді певним чином організованої соціальної дійсності, з якою
ми зустрічаємося в такій культурній практиці, як утопія. Спроба створення нової соціальної дійсності
стала можливою тому, що в новоєвропейській історії людина ставить себе в панівний стан та в усьому
спирається тільки на саму себе і свій розум.
Такий поворот у світоглядній свідомості, у аксіосфері побічно підготовлений християнством з
його цілеспрямованістю на спасіння, тому світський світогляд Нового часу часто тлумачать як секуляризацію християнства. У людини, що завдала міру сущому, ставлення до нього стає наступальним.
Звідси виникає ідея покоріння сущого, ідея перетворення світу, що зробило можливою появу в Новий
час проектів панування над сущим, зокрема утопії як культурної практики, яка не змогла сформуватися ні в межах міфологічної, ні в межах релігійної аксіосфери.
Отже, релігійний світогляд довгий час був панівним типом світогляду, але в ході історичного
розвитку пріоритети змінилися, і духовна культура стала розвиватися в межах секуляризованого світського світогляду, на основі якого формувалася нова аксіосфера. З розвитком науки релігійний світогляд ставав все менш ефективним, та з’явилася загроза втрати цінностей, що виникли в рамках теїзму. Виникає абсолютно нова світоглядна система, заснована на науковому знанні та раціоналізмі,
формується нова аксіосфера. Новий світогляд не тільки мав інтенцію на майбутнє, але й наважився
мріяти про його зміну, що відобразилося у виникненні такої культурної практики, як утопія.
Сьогодні, на початку ХХІ століття, ми також відчуваємо значні трансформації у світоглядній
свідомості людства, що формують нову аксіосферу, аксіосферу Метамодерну. Які її характерні риси,
чим вона відрізняється від аксіосфери Модерну та Постмодерну – це завдання для наступних наукових розвідок.
Література
1. Шинкарук В.И. Духовная культура – человек – искусство. Искусство в мире духовной культуры. Київ:
Наукова думка, 1985. С. 9 –29.
2. Легенький Ю.Г. Мир как культура. Культура как мир (очерки дифференциальной культурологии). Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. 488с.
3. Розова Т.В. Утопия как социокультурный феномен. Одесса: Астропринт, 1996. 182с.
4. Чорна Л.В. У пошуках ідеалу: Монографія. Київ: Освіта України, 2016. 508с.
5. Балух В.О., Коцур В.П. Ранньомодерна Європа. Чернівці: Наша книга, 2016. 704с.
6. Культурні практики і культурна політика. Актуальні питання соціокультурної модернізації в Україні :
аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень. Київ, 2012. 163с.
7. Копієвська О. Культурна функція держави в контексті національного державотворення. Монографія.
Київ: НАКККіМ, 2010. 271с.
8. Розова Т.В., Чорна Л.В. Людина. Культура. Філософія (Проблема людини в європейській філософії).
Київ-Одеса: Освіта України, 2015. 328с.
9.
Ницше Ф. Так говорил Заратустра: Произведения в двух томах. Москва: Наука,1990.
10. Хайдеггер М. Европейский нигилизм. Время и бытие. Москва: Республика,1993.
11. Денисюк Ж. З. Етнокультурні цінності в контексті трансформацій соціуму. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2017. № 4. Київ: Міленіум.С.57–61.
References
1. Shinkaruk, V.I. (1985). Spiritual culture – man – art. Iskusstvo v mire dukhovnoi kultury. Kyiv: Naukova
dumka [inRussian].
2. Legnenky, Yu.G. (2012). The world as a culture. Culture as the world (essays of differential cultural
studies). Kyiv: NPU imeni M.P. Drahomanova [inRussian].
3. Rozova, T.V. (1996). Utopia as a socio-cultural phenomenon. Odessa: Astroprynt [inRussian].
4. Chorna, L.V. (2016). In search of the ideal. Kyiv: Osvita Ukrainy [inUkrainian].
5. Baluch, V.O., Kotsur, V.P. (2016). Early Modern Europe. Chernivtsi: Nasha knyha [inUkrainian].
6. Cultural practices and cultural policy. Topical issues of socio-cultural modernization in Ukraine (2012):
analytical report of the National Institute for Strategic Studies. Kyiv [inUkrainian].
7. Kopievska, O. (2010). The Cultural Function of the State in the Context of National State Creation. Kyiv:
NAKKKiM [inUkrainian].
8. Rozova, T.V., Chorna, L.V. (2015). Man. Culture. Philosophy (The Problem of Man in European
Philosophy). Kyiv-Odesa: Osvita Ukrainy [inUkrainian].
9. Nietzsche, F. (1990). So spoke Zarathustra. Moskva: Nauka [inRussian].
10. Heidegger, M. (1993). European Nihilism. Time and Being. Moskva: Respublika [inRussian].
11. Denysyuk, Z. (2017). Ethno-cultural values in the context of social transformations. Visnyk Natsionalnoi
akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv. Kyiv: Millenium, 4, 57–61 [inUkrainian].
Стаття надійшла до редакції 06.02.2018 р.

36

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв №2’2018
UDC 008:130.2

Smolina Olha
Doctor of Culture Studies, assistant professor,
Professor of the Department of Philosophy,Culture
Studies and Information Activity of Volodymir Dahl
Eastern Ukrainian National University
laprimavera555@gmail.com

POETICS OF CULTURE AS A CULTURAL STUDIES PROBLEM AREA
The purpose of the article is to clarify the meaning of the concept "poetics of culture" in the context of culture
studies.The methodology is based on comparative-analytical, hermeneutical and semantic approaches. The scientific
novelty of the work lies in the fact that the first time the basic structural components of the concept "poetics of culture" have
been singled out. Among them there are the following: the cultural picture of the world, the "point of view"; the image of culture;
temporal and topological representations; representation of the human person place in the world; the system of meaningful
cultural meanings; the main means of expressiveness in the results of artistic human cognition of the world and himself.
Conclusions: During the second half of the 20th century, the concept of "poetics"was carried out in scientific and theoretical
studies from the category of philological concepts to the category of culture studies concepts. The concept of poetics is used
bothforthevarietyofculturalphenomenaandforanalysisofcultureasawhole,whichshouldbeconsideredquitejustified.
Keywords: poetics, poetics of culture, the category of cultural studies, the image of culture, poetry, mimesis.
Смоліна Ольга Олегівна, доктор культурології, доцент, професор кафедри філософії, культурології
та інформаційної діяльності Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля
Поетика культури як проблемна галузь культурологічних досліджень
Мета – з’ясувати зміст концепту "поетика культури" в контексті культурології. Методологія дослідження
базується на компаративно-аналітичному, герменевтичному та семантичному підходах. Наукова новизна роботи
полягає в тому, що вперше виділені основні структурні складові концепту "поетика культури". Серед них: культурна картина світу, "точка зору"; образ культури; темпорально-топологічні уявлення; уявлення про місце людини в
світі; система значущих культурних смислів; основні засоби виразності в результатах художнього пізнання людиною світу і самої себе. Висновки. Встановлено, що протягом другої половини ХХ століття в науково-теоретичних
дослідженнях здійснився перехід поняття "поетика" з розряду філологічних понять до розряду культурологічних
концептів, що активно застосовуються. Поняття поетики вживається як для аналізу найрізноманітніших культурних явищ, так і по відношенню до культури загалом, що слід визнати цілком обґрунтованим.
Ключові слова: поетика, поетика культури, категорія культурології, образ культури, поезис, мімезис.
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Поэтика культуры как проблемная область культурологических исследований
Цель работы – выяснить смысл концепта "поэтика культуры" в контексте культурологии. Методология
исследования базируется на компаративно-аналитическом, герменевтическом и семантическом подходах. Научная новизна работы заключается в том, что впервые выделены основные структурные составляющие концепта
"поэтика культуры". Среди них:культурная картина мира, "точка зрения"; образ культуры; темпоральнотопологические представления; представление о месте человека в мире;системазначимых культурных смыслов;основные средства выразительности в результатах художественного познания человеком мира и самого себя. Выводы. Установлено, что на протяжении второй половины ХХ века в научно-теоретических исследованиях
осуществился переход понятия "поэтика" из разряда филологических понятий в разряд активно применяемых
культурологических концептов. Понятие поэтики применяется как для анализа самых разных культурных явлений, так и по отношению к культуре в целом, что следует признать вполне обоснованным.
Ключевые слова: поэтика, поэтика культуры, категория культурологии, образ культуры, поэзис, мимезис.

Topicality. Traditionally, "poetics" is defined as a branch of the literary theory, a system of scientific
methods of analyzing a literary work structure and form. The term "poetics" is sometimes transferred to the
object of study itself, for example, there is "Shakespeare's poetics", "Pushkin's poetics" etc. In this case,
poetics acts, on the one hand, as a science, but on the other – as an object of study of this science. Poetics
is also viewed as a branch of general aesthetics and thus, poetics is applied not only to the sphere of
literature, but also to art in general. In this case, poetics is associated with the study of the artistic work
language, including non-verbal languages. The concept of "poetics" is often found in modern cultural studies.
At the same time, it is used implicitly, without defining its essence and meaning in thiscontext.
The research objective is to elucidate the meaning of the concept "poetics of culture" in the context
of culturalstudies.
Main part. It is customary to single out a number of types of poetics. Thus, general poetics systematizes
the repertoire of expression means of art works – sound (poetry), linguistic (stylistics) and figurative (topic).
Special poetics studies interaction of these means, when creating an "image of the world" and an "image of the
author".Historicalpoeticsstudiesevolutionofindividualartisticmethodsandexpressionmeans.
Summarizing the given definitions and views of poetics, we can distinguish the following most
significant features of it:
• poetics is associated not only with poetry, but with literature in its broadsense;
• poetics is also the object ofitself;
• poetics is also viewed as a branch of general aesthetics and thus, poetics is applied s not only to
the sphere of literature, but also to art ingeneral;
• poetics considers the structure, form, technique and "artfulness" of a literary (artistic) work, as well
as an "image of the world" and an "image of theauthor";
© Smolina O., 2018
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• poeticsisassociatedwithwidelyunderstoodrhetoricastheexpressivepoweroflanguagesofanytype.
It is correct to conclude that there are prerequisites for an extensive interpretation of the concept
"poetics": it goes beyond literature, rhetoric and aesthetics, extending to language expression of any type,
and considers its structure, imagery, worldview, world-structuring and world-orientation aspects. It is also
obvious that in this context, poetics as a phenomenon and as a theory converges with cultural studies
considering similar aspects of the world and a human.
Works on poetics, which have become classic by A.A. Potebnya [10], D.S. Likhachev "Poetics of Old
Russian Literature" [5] and S.S. Averintsev "Poetics of Early Byzantine Literature" [1] are written primarily as
an analysis of literary material. D.S. Likhachev studies "the artistic specifics of Old Russian Literature",
"artistic methods of Old Russian Literature" [5], S.S. Averintsev – "the basic creative principles of Early
Byzantine Literature" [1, 1], "working settings of early Byzantine writers" [1, 2].
At the same time, in these works, literature is considered and analyzed not separately, but in the
broad context of artistic and cultural phenomena. So, D.S. Likhachev, studying "poetics of literature as a
system of the whole," affirms the connection of literature with other arts, society and cultural development [5].
And the conclusions made by D.S. Likhachev based on this study can be fully called pertaining not only to
literature or art history, but also to cultural studies.
Also in his work of S.S. Averintsev writes: "The specific attitude towards a word inherent in early Byzantine
poets and prose writers is placed in the context of social and cultural history; it is analyzed as an expression of a
certainviewoftheworldandtheplaceofahumanintheworld"[1,1].Theauthorseestwoaspectsintheproblem of poetics:
history and a human – a human and a word. In his opinion, analysis of the verbal creativity specifics should be
carried out through a human, his/herself-awareness within history, his/her conjectures about his/her place in the
universe,carriedoutinconnectionwiththeintegralsystemofviewsandneeds,etc.[1,7].
Later the use of the term "poetics" was developed: it was applied to material of various types of arts and
architecture, to artistic phenomena in general and was actively used in art criticism and architectural studies.
A.A. Potebnya saw similar characteristics in a word and art [10, 190], considered a word as an
artwork [10, 196], while he perceived the poetry of language in its symbolism [10, 174].
Modern authors, for example, A.A. Puchkov defines poetics as following: "if aesthetics is the science
of expressive forms in general, then poetics is the science of the artistic aspect in some expressive form"
[11, 9]. A.G. Rappaport emphasizes a predominantly technical aspect in poetics[12].
E.M. Meletinsky in his work "Poetics of Myth" [7] notes that we cannot speak of the particularly
artistic methods, means of expressiveness and style (that is, the objects of poetics in its traditional
philological meaning) in relation to myth. "However, it is a characteristic of myths to transform general
concepts in a sensually specific form, that is, imagery itself <...>"[7].
B.A Uspensky in the work "Poetics of Composition" [16] researches the problem of "points of view" of
a work of art, understood as part of its structure. This problem is related to the study of temporal and
topological representations [16, 102]. The author considers the concept "point of view", including its
ideological and psychological interpretation, implying it as "a visual position" [16, 11] and "a common system
of ideological world perception" [16, 22].
The concept "poetics" is widely used in the works of modern foreign researchers. For example,
Adam Krims suggests using the term "poetics of music" instead of the usual "music theory". He understands
the latter particularly as the design of the model of intra-musical relations and analysis of its specific parts. In
his opinion, the use of the term "poetics of music" will allow to treat music more broadly, in comparison with
aesthetics, styles, genres, etc.[19].
Anthony K. Webster uses the concepts "ethno-poetics" and "cultural poetics" as synonyms. He
understands them as repetitive patterns of linguistic forms, the social role of metaphors, poetry and poetics
as social practices. The author believes that the question of poetics should be in the center of attention of an
anthropologist and a linguist[20].
In general, diverse interpretations of the concept "poetics" can be reduced to two main positions:
1. Poetics is understood as praxis, in other words, the essence and meaning of the poetic
phenomenon are reduced to its practical and structural (in some ways even utilitarian)meaning.
2. Poetics is interpreted as an ontological category, as an extra-rational (and often as a sacred)
phenomenon"[14, 39].
The second one, the expanded understanding of poetics has become widespread in many
contemporary works, which confirms the tendency, established in humanitarian studies, not only to clarify,
but also to expand the meanings of traditional definitions. As D.S. Likhachev has told that "aesthetic
principles can be extended beyond the boundaries of arts"[5].
Today, there is a reason to talk about transition of the originally literary concept "poetics" into the
category of cultural concepts. Its presence can be found in various fields of applied and theoretical cultural
studies and in application to a variety of cultural phenomena. R. Bart believes that the methodology used for
analysis of natural languages has become a model for other humanities in connection with the discovery of
the same laws of structural organization of both "conscious" and "unconscious" components of the human
personality and creativity on their basis [2, 20].
In modern cultural studies, the concept "poetics" can be found in the following combinations (and
fixed the following meanings embedded in it): "poetics of power" (as basic ideologems, forms of their
manifestation, images of power that characterize a certain cultural model and have a semiotic design in it)
[8], "geopoetics" (as cultural self-determination of the territory, internal structuring and representation of its
cultural uniqueness to the surrounding world) [18]. In addition, there is "gender poetics" (as a gender identity,
embodied in a special picture of the world, the author’s special point of view) [9], "repressive poetics" (an
image as a means of addressing different cultural codes, a means of forming mass consciousness
stereotypes),"poeticsoftherite"(asaformaldescriptionofthenonverbaltextfunctionalstructure)[13],
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"poetics of Petersburg" (poetics of the urban culture as a special semiotic space) [15]. And there is also
"poetics of iron", "poetics of the unexpected", "poetics of the borderline", etc.
The term "poetics" is interpreted today as rising to the Greek word πоίŋσιϛ, poesis– creativity,
creation, activity. "Therefore, poetics in its etymology has the privilege of interpreting any type of creativity,
not only verbal... Being an object of creativity means falling under a special kind of arbitrariness, influence of
the creative will. Poetics studies such influences. However, it identifies those of them, which are always
aimed at a certain image formation <...> "[11, 13].
V.S. Bibler uses the notion of the image, "image of culture" in his reflections on the creativity of M.M.
Bakhtin. He uses the concepts "poetics of culture" and "image of culture" as interchangeable, "in parallel with
the detached "wording" text, here I will place another version of generalized reflections on the initial
assumptions of Bakhtin's poetics of culture. The variant that is freer with respect to Bakhtin's own texts,
which outlines "ambivalence" of Bakhtin's “image ofculture"[3].
Recently, several theses on the subject of poeticsof culture have been defended with awarding the
scientific degree of Doctor of Cultural Studies on specialty “Theory and History of Culture”. So, in the thesis
of T.A. Dyakova "Historical and Cultural Semantics and Poetics of Landscape" the following elementary
components of poetics of the cultural text can be singled out: a figurative organization, a cultural picture of
the world, types of the world perception (giving an idea of the inner world of a human) and a palette of
cultural meanings of the phenomenon. The author studies"evaluation of all structural parts of the cultural
picture of the world", which is obtained "by fixing the conceptosphere (the definition of D.S Likhachev, which
means totality of the nation’s concepts) by secondary, sign systems"[4].
M.I.Shipelskyinhisdoctoralthesis"PoeticsofEaselLandscape.CulturalAnalysis"justifiesapplication of the
concept of "poetics" by the holistic approach, the desire to give "an essential characteristic of fine
art"[17].Theauthorraisesthenotionofpoeticstothelevelofthecategoryofculturalstudies:"such"reading"of
thisconceptisconfirmedbyitsconnectionwithsuchsciencesasphilosophy,linguistics,semiotics,psychology,
etc.Itscategoricalandconceptualapparatushasnotbeenfullydevelopedyet.However,itcanbearguedthat
thisisacategoryofculturalknowledgeandamechanismofmethodologicalsynthesis<...>"[17].Applicableto
thesubjectofhisownresearch,M.I.Shipelskyinterpretspoetics"asabranchoffineart,engagedinthestudy
oftheartistictextdeepstructures intheirsystemicandhistoricalpatterns"[17].
The status of the general scientific category is given to poetics by I.A. Mankevich in the monograph
"Poetics of the Ordinary: Experience of Cultural Interpretation" [6]. The author writes, "Under conditions of
the rapid culturalization of humanitarian knowledge and the total textualization of the everyday life realities,
the term"poetics"has acquired the status of a general scientific category. Any fact of culture, regardless of its
origin – verbal / nonverbal – being "read" as its text, inevitably "overgrows" by its own poetics"[6,9].
Thus, the tendency, already traced in works on poetics of a literary nature, reveals logical and
creative development in contemporary cultural studies. The purpose of studying of the cultural text poetics of
both literary and (wider) non-literary reality is the principles and characteristics of culture as a whole (in its
synchronous or diachronous representation). This fact transfers such kind of poetics research into the space
of cultural studies. They are, in fact, poetics studies of culture.
As A.A. Puchkov aptly noticed that cultural studies themselves can be interpreted as poetics of culture from
the etymological point of view: "The closest root of cultural studies is "the word about culture ", that is, nothing else
but poetics of culture (italics by A.A. Puchkov), philologization and philosophizing of using words"[11, 8].
Based on the above given sources analysis, it is possible to single out the main structural
components of the concept "poetics of culture". Among them there are:
• the cultural picture of the world, "point ofview";
• the image of culture, its imagery as semantic richness of "the inner" and its reflection in "external"
culturalmanifestations;
• temporal and topologicalrepresentations;
• the idea of the place of a human in the world (in theuniverse);
• the system of value orientations, the palette of important culturalmeanings;
• the main means of expressiveness, methods and principles in the results of a person’s artistic
cognition of the world andoneself.
The essence of poetics (poetry) is creation, creativity, opposing to mimesis as copying and imitation [12].
Scientific Novelty and Conclusions. Thus, this article has established that the concept “poetics”
transited from the category of philological concepts to the category of actively practiced cultural concepts in
scientific and theoretical studies during the second half of the twentieth century. From the point of view of
poetics in contemporary studies the most varying phenomena of culture in terms of scope and degree of
specificity are considered. The concept of poetics is also applied to culture as a whole, which should be
recognized as completely organic andjustified.
The concept and phenomenon of poetics traditionally and logically includes the cultural context.
Those elements that characterize poetics of a literary or other artistic work and architecture – the
chronotope, the cultural picture of the world, semantics, the image of a human, the artistic methods, imagery
(artistic image) – are also present in culture as a whole. In any culture these elements (elements of poetics)
are the most representative.Therefore, we can speak about poetics of culture and research it in the cultural
studies context using interdisciplinarymethods.
Based on the analysis of numerous contemporary cultural studies, the main structural components of the
concept "poetics of culture" are singled out. Among them there are: the cultural picture of the world, "point of
view"; the image of culture, its imagery as semantic richness of "the inner" and its reflection in "external" cultural
manifestations; temporal and topological representations; representation of the place of a human in the world (in
the universe); a system of value orientations, a palette of important cultural meanings; the main means of
expressiveness,methodsandprinciplesintheresultsofaperson’sartisticcognitionoftheworldandoneself.
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ТРАНСФОРМАЦІЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ
ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ
Метою дослідження є аналіз парадигмальних трансформацій у сучасній християнській етиці. Методологія дослідження полягає у використанні методів аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, а також феноменологічного і герменевтичного підходів. Наукова новизна полягає у розумінні трансформацій сучасної християнської етики як переходу від деонтології до аретології, що пов’язано із кризою теоретичної і практичної легітимізації
християнської моралі. Виявлено, що у пошуках нової легітимізації провідні теоретики християнської етики початку
XXI століття Н.Т.Райт та Р.Хейз звертаються до етики чеснот як парадигми розвитку різноманітних стратегій особистої та колективної моралі. Висновок. У сучасній християнській етиці відбувся перехід до постмодерного способу легітимізації моральних норм, що пов’язано із розвитком біблеїстики, теологічної герменевтики, етики чеснот, наратології. Концепції сучасної християнської етики визначаються двома метанаративами: біблійною
історією, що передбачає участь християнських спільнот в есхатологічному торжестві добра; баченням модерної
етики закону в усіх її різновидах як девіації, яка долається у добу постсекулярного стану суспільства. Обидва метанаративи пов’язані із значними утопічними перебільшеннями щодо сучасного і майбутнього соціуму. Де-факто
християнська етика початку XXI століття стала засобом легітимізації найрізноманітніших моральних практик християнських спільнот, оскільки засновки етичної теорії в наратології передбачають нічим не обмежену свободу у
виборі моральних стратегій поведінки на рівні розвитку особистості тасоціуму.
Ключові слова: етика цінностей, етика чеснот, деонтологічна етика, наратологія, сучасна християнська
культура, релятивізм.
Степанова Елена Анатолиевна, доктор культурологии, заведующая кафедрой менеджмента туризма Открытого международного университета развития человека "Украина"
Трансформации христианской этики начала XXI века
Целью исследования является анализ парадигмальных трансформаций в современной христианской
этике. Методология исследования заключается в использовании методов анализа, синтеза, сравнения, обобщения, а также феномонологического и герменевтического подходов. Научная новизна заключается в понимании трансформаций современной христианской этики как перехода от деонтологии к аретологии, что связано с
кризисом теоретической и практической легитимации христианской морали. Выявлено, что в поисках новой легитимации ведущие теоретики христианской этики начала XXI века Н.Т.Райт и Р.Хейз обращаются к этике добродетелей как парадигме развития различных стратегий личной и коллективной морали. Вывод. В современной
христианской этике произошел переход к постмодернистскому способу легитимации моральных норм, что связано с развитием библеистики, теологической герменевтики, этики добродетелей, нарратологии. Доказано, что
концепции современной христианской этики определяются двумя метанарративами: библейской историей, предусматривающей участие христианских общин в эсхатологическом торжестве добра; видением современной этики закона во всех ее разновидностях как девиации, которая преодолевается в эпоху постсекулярного состояния
общества. Показано, что оба метанарратива связаны со значительными утопическими преувеличениями относительно настоящего и будущего социума. Де-факто христианская этика начала XXI века стала средством легитимации самых разнообразных моральных практик христианских общин, поскольку предпосылки этической теории
в нарратологии предусматривают ничем не ограниченную свободу в выборе нравственных стратегий поведения
на уровне развития личности и социума.
Ключевые слова: этика ценностей, этика добродетелей, деонтологическая этика, нарратология, современная христианская культура, релятивизм.
Stepanova Olena, Doctor of Cultural Studies, Head of the Tourism Management Department, Open
International University of Human Development "Ukraine"
Transformation of the Christian ethics of the beginning of the XXI century
The purpose of the article is to analyze paradigmatic transformations in modern Christian ethics. The
methodology of the study is to use methods of analysis, synthesis, comparison, generalization, as well as
phenomenological and hermeneutical approaches. Scientific novelty consists in understanding the transformations of
modern Christian ethics as a transition from deontology to aretology, which is connected with the crisis of theoretical and
practical legitimization of Christian morality. It was found that in search of new legitimization, leading theorists of
Christian ethics at the beginning of the 21 century Nicholas Thomas Wright and Richard B. Hays refer to the ethics of
virtues as a paradigm for the development of diverse strategies of personal and collective morality. Conclusions. It has
been proved that in modern Christian ethics there has been a transition to a postmodern way of legitimizing moral norms,
which is connected with the development of bible studies, theological hermeneutics, ethics of virtues, narratology. It is
proved that the concepts of modern Christian ethics are determined by two metanarratives: the biblical history, which
involves the participation of Christian communities in the eschatological celebration of good; the vision of the modern
ethicsofthelawinallitsvarietiesasadeviationthatovercomesthepost-secularstateofsociety.Itisshownthatboth
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narratives are associated with significant utopian exaggerations about the present and future of society. De facto, the
Christian ethic of the beginning of the 21 century has become a means of legitimizing the most diverse moral practices of
Christian communities since the prerequisites of the ethical theory in narratology provide for unlimited freedom in the
choice of moral strategies of behavior at the level of development of the individual and society.
Key words: ethics of values, ethics of virtues, deontological ethics, narratology, modern Christian culture,
relativism.

Актуальність теми дослідження. Епоха постмодерну значно пожвавила дискусії про релігійну
складову глобальної культури. Особливого значення набули суперечки про співвідношення релігійних
та світських цінностей. Довгий час розвиток християнської етики визначався протистоянням між ліберальними та консервативними концепціями. Така амбівалентність християнської етичної думки зберігалася впродовж всієї епохи модерну. На думку релігієзнавців, ліберальне крило теологів дозволяло
християнству розвивати діалог із секулярною культурою, а консервативне крило – зберігати власну
традиційну ідентичність. В епоху постмодерну протистояння ліберальної та консервативної тенденцій
відійшло у минуле з цілого ряду причин. Зокрема, фундаменталістська риторика стала надбанням
ідеологів "консервативної революції", які є типовими представниками постмодерного соціального
конструктивізму в релігійному середовищі (можна назвати приклад А.Дугіна та його послідовників).
Ліберальні програми розвитку теології та релігійної етики при збереженні спрямованості на емансипацію особистості стали засобами секуляризації (достатньо згадати такого богослова як Г.Кокс). Нова
християнська етика як думка доби постмодерну постає внаслідок дискусій між постліберальними та
постконсервативними теологами. Для перших релігійна етика конституюється внаслідок діяльності
релігійних спільнот із віднайдення власної ідентичності у біблійних та церковних наративах із взірцевими моделями поведінки, розрізненням добра та зла, концептами участі сучасних віруючих в есхатологічному торжестві добра. Для других етика має бути результатом аналізу духовного досвіду. Спільним для всіх сучасних теоретиків християнської етики є протистояння постмодерному нігілізму із
позицій етики чеснот, на яку покладають великі надії після систематичної критики етики закону. Трансформації християнської етики ще не стали предметом спеціального розгляду філософів та релігієзнавців.
Аналіз досліджень і публікацій. Науковці аналізують лише окремі аспекти релігійної етики у
зв’язку із загальним зростанням впливу етики чеснот. Л.Загребжкі [9] звертає увагу на провідну роль
образу засновника релігії для християнської етики. Дослідниця вважає, що визначальною є залежність
релігійної етики від образу взірцевого віруючого, а особливо від ідеального образу засновника релігії
чи конфесії, від явлених у наративі про його життя чеснот. К.Шохін [7] підкреслює, що релігійна етика
чеснот завжди пов’язана з уявленнями про певні блага. Перетворення моральної теології на релігійну
агатологію відповідає прагненню сучасної людини віднайти щастя та сенс життя у сповнених кризових
явищ умовах сьогодення. А.Дідківський [2] бачить у концепціях релігійної аретології тенденції до утопічної ідеалізації життя церковних спільнот.
Метою нашого дослідження є систематичний аналіз трансформації сучасної християнської
етики у контексті пошуків радикального оновлення релігійної культури.
Виклад основного матеріалу. Загальним контекстом для радикальних трансформацій стали
надії теологів початку XXI століття на відродження християнської цивілізації "після постмодерну". Ці
надії були породжені тим, що в соціології релігії була визнана наявність системної кризи теорій секуляризації та настав період захоплення теоріями постсекулярного стану. Дійсно, в 1990-ті стало загальноприйнятим визнавати колапс не лише теорій прогресу, а й теорій секуляризації. Соціологи релігії
побачили, що з кінця 1970-х років спостерігається певне релігійне піднесення, пов’язане не лише з
розвитком таких феноменів як п’ятидесятництво чи позаінституційна релігійність ("віра без належності"), а й поверненням релігії у політичну сферу (революція в Ірані, активна політика папи Івана Павла II
щодо привнесення свободи у країни, що були в радянському таборі, тощо). Термін "постсекулярний"
набрав популярності після його використання Ю.Габермасом для позначення стану суспільства, в
якому релігія повернулася у публічний та політичний дискурс, формулюючи власні пропозиції на загальноприйнятій мові. Згідно із Габермасом суспільство в цілому повинно почути голос релігійних громад, а не витісняти їх на маргінес. Повернення релігії до публічної сфери означає зняття модерного
розділення світського і релігійного, при якому релігійне було витіснене в область приватного життя. На
початку 1980-х років розпочалися дебати про використання релігійного словника у французькій феноменології. В основному це було спричинено тим фактом, що у пізнього Дерріда теми дару, віддяки,
любові, смерті, взаємності розглядалися під явним впливом іудеохристиянської традиції. Ці дискусії не
припиняються і понині, оскільки прибічники збереження "чистоти" феноменології різко критикують
"теологічний поворот у французькій феноменології". В українському суспільстві дискусії про практичний аспект "постсекулярного" стали популярними у зв’язку з подіями на євромайдані, під час яких було
знехтувано модерним розділенням релігійного та світського. Після Євромайдану суспільство, з одного
боку, виявляло зацікавленість у допомозі релігійних організацій через капеланське і волонтерське
служіння. З іншого боку, в суспільстві неоднозначно сприймалися намагання церков протестувати
проти подальшої лібералізації у сфері моралі. Також актуальними є дискусії про теоретичний аспект
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"постсекулярного" у зв’язку з подоланням наслідків дискримінації духовної освіти в часи тоталітаризму. Значна частина наукової спільноти сумнівається у можливості для теології бути наукою, і критично
сприймає визнання бакалаврських і магістерських дипломів, а також дисертацій з спеціальності "богослов’я".
Християнські теологи з ентузіазмом вітають "кінець модерну", наголошуючи на нових можливостях в зв’язку із ситуацією постмодерну. Наприклад, один із чільних протестантських теоретиків
Дж.Мілбанк пише: "Кінець Модерну, який не завершений, а триває, означає кінець єдиної системи істини, заснованої на універсальності розуму (universal reason), яка пояснює реальність для нас. Разом
з цим завершенням добігають кінця і поневіряння сучасної теології. Їй більше ні до чого рівнятися на
загальноприйняті секулярні стандарти наукової істинності або нормативної раціональності. Відповідно,вонабільшенезалежитьвідфіксованогопоняттясуб'єкта,щопізнає,задопомогоюякогомодерн
– на відміну від пре-модерну – забезпечував універсальність розуму. Це було значною перешкодою
для богослов'я, оскільки підхід, заснований лише на особистому пориві, не вважався достатнім обґр унтуванням об'єктивних цінностей і божественної трансцендентності. Постмодерн дає місце для нескінченного числа можливих версій істини, невіддільних від партикулярних наративів" [8, 265]. Християнські теологи підкреслюють, що їх світогляд є лише певною пропозицією цінностей та практик, які
можуть перетворювати звичайне життя на щасливе. Таким чином, християнство розглядається не як
інституціалізована релігія, яка може бути "духовною владою у суспільстві", і не мораль певного "закону", навіть якщо це "закон любові". Фактично християнський світогляд тлумачиться як теорії та практики, подібні до психології, легітимізація яких зумовлена перш за все особистою терапевтичною ефективністю. Сучасний стан суспільної свідомості оцінюється як такий, що переповнений симулякрів та
ідолів, а це зумовлює людиною втрату неї самої. Теологія претендує на те, що дозволяє віднайти особистості себе "справжню", усвідомити свої дійсні бажання та потреби. Використання словника екзистенціалізму та феноменології покликане замаскувати цю подібність до психології та психотерапії. Але
так чи інакше, релігійний світогляд і теологія як її теоретичний вираз претендують на роль особистої
та соціальної мета-психології. Вважається, що дискримінації релігії взагалі та теології зокрема у часи
модерну ґрунтувалася на міфі про раціональність як критерій істинності. В цілому, наратив про модерн як девіацію має центральне значення для християнської етики сьогодення. Вважається, що домодерні спільноти не знали релігії як окремої сфери індивідуального і соціального життя. Численні текстуальні докази щодо цієї особливості самі по собі нічого не доводять, але є дуже популярними
серед теологів та навіть серед соціологів релігії. Розрізнення світського та релігійного описується як
продуковане модерним розумом, автономним від духовних впливів. Становлення такого типу раціональності відноситься теологами не до наслідків творчості Декарта і Галілея, до результатів теологічних
концепцій Вільгельма Окама і Дунса Скотта. Теологія номіналістів тлумачиться як така, що передбачає різке розрізнення природного і надприродного, області пізнаваного розумом і області пізнаваного
вірою. Бог та моральні вимоги релігії виносилися за межі того, що може бути обґрунтоване розумом.
Бог міг встановити будь-які закони природи та оголосити будь-які заповіді в якості основоположень
моралі. Прийняття християнської моралі як регулятора власної поведінки є для індивіда актом ірраціональної віри. Ця установка номіналістів на радикальний розрив між природним і надприродним, а
також визнання необхідності акту віри (вірності) для переходу до справжнього християнського життя,
успадковується Реформацією. Однак, із установленого Окамом розриву природного і надприродного
можна зробити висновок про самодостатність природного життя та недосяжність надприродного. Саме такий висновок і було зроблено в епоху модерну у зв’язку із практичними труднощами у реалізації
християнської моралі. Ч.Тейлор, який доводить, що саме такою була послідовність історичних процесів, які привели до секуляризації, стверджує наступне. У добу середньовіччя християнський ідеал бачився як загальний орієнтир і вимога для ченців, а норми світського життя здебільшого визначалися
звичаями. Моральна вимога Реформації полягала у тому, щоб усі християни стали святими, прийнявши надприродну благодать спасіння та цілком відмовившись від гріха. Освячення всього світського
життя ліквідувало його автономію від релігійних норм, унеможливило такі явища як куртуазність та
звичаєва мораль, що були поширені у середньовіччя. Однак, намагання жити у цілковитій відповідності до високих норм євангельської моралі виявляли безсилля людини, а надії на надприродну допомогу
не завжди виправдовували себе. Не досягаючи святості, модерна людина навертається до регулювання власної моральної поведінки нормами, іманентними власному розуму. Але потім, розчарувавшись у власній спроможності будувати раціональні стратегії особистого та суспільного щасливого
життя, взагалі відмовляється від етики закону. Торжество ідей конвенціалізму, ситуативної етики,
постмодерного нігілізму описується теологами як закономірний наслідок відмови від духовного ("надприродного") виміру життя, замикання особистості лише у власній природній раціональності. У наративі Дж.Мілбанка усі модерні та постмодерні філософські та соціологічні теорії оцінюються як теологічні єресі. А саме, теологія нібито є метадискурсом по відношенню до філософії, соціології та
психології, а тому теологи можуть і повинні оцінювати "світські" концепції. Зокрема, повернення світської етики до теології мислиться як необхідне після кінця модерну. Звичайно, така точка зору є утопічною і подібне теорії вже не раз виникали у теології та релігійній філософії у часи соціальних трансфо-
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рмацій. Яскравим прикладом подібних утопічних розмірковувань може бути російська релігійна філософія, чиї надії на "занепад Заходу" і нове середньовіччя не виправдалися.
Об’єктом радикальної критики з боку теологів сьогодення стала моральна казуїстика, розвиток
якої прив’язувався до становлення онтотеології. У католицькій теології вважається, що батьком онтотеології був не Тома Аквінат, а Франциско Суарес. А саме, вчення Томи надає опис Бога як Буття, що
радикально відрізняється від усього сутнього, хоча останнє і існує у Ньому. І лише Суарес визначає
Бога як вище сутнє, а тому є і засновником онтотеології як метафізичної концепції, в якій божественне
і створене рядопокладені як подібні, а тому божественне сутнє цілком осягнене для людського розуму,
може бути описаним, а його властивості можуть бути визначеними. Такий відомий для раціональності
Бог стає джерелом норм, які оцінюються як універсальні і загальнообов’язкові для кожного, і навіть як
очевидні для будь-якого незаагажованого суб’єкта. Згідно із сучасними теоретиками католицької етики
у системі Томи Аквіната існував баланс між етикою закону та етики чеснот. Більше того, самі закони
були вираженням прагнень людської природи не менше, ніж чесноти. У казуїстиці після торжества номіналізму вимоги християнської моралі були чимось зовнішнім щодо людської природи, її прагнень, її
розуміння. При цьому моральність окремих вчинків зумовлюється не моральністю всієї особистості як
носія чеснот і морального характеру, а формальною відповідністю вимогам морального закону. Такі
ідеї розвивав Ф. Суарес у трактаті "Про закони", Х.Асора у "Моральних основах". Казуїстика намагалася передбачити усі можливі життєві випадки ("казуси"), показавши правильність чи неправильність типових вчинків людей. Першим прикладом намагання охопити конкретними повеліннями і порадами усе
людське життя стала моральна теологія Альфонса Марії де Лигуорі. Саме казуїстика у версії останнього була кодифікована і до XX століття була орієнтиром для священиків під час прийняття сповіді,
формуючи специфічну культуру вини, підозри, культивування формально правильної поведінки при
цілком можливій невідповідності внутрішнього характеру особистості євангельському ідеалу. Оцінка
сучасними теологами казуїстики як девіації є настільки радикальною, оскільки їй приписуються усі ті
недоліки, які раніше приписувалися кантівському етичномуформалізму.
Намагання подолати моральну казуїстику проявилося вже на початку розвитку неотомізму. А
саме, закони та цінності, згідно із якими повинні розвиватися особистості, родини, місцеві спільноти,
нації, все людство почали тлумачитися не як нав’язані ззовні, а як вираз основних прагнень людської
природи. Гідність особистості прив’язувалася до прагнення самозбереження, вимоги справедливості
та солідарності – до культури поваги і любові до іншого, які мали розвиватися у родині та місцевій
громаді, оскільки усі прагнуть до повноцінного соціального життя. Вміння поставити себе на місце іншого стало як основою розуміння правової справедливості, так і фундаментом для ідеї про допомогу
потребуючим з боку всього суспільства у разі неможливості вирішити проблеми на місцевомурівні.
Критика метафізичного стилю мислення в сучасній філософії спонукала теологів до перегляду
способів легітимізації релігійної етики. Зникла можливість посилатися на "влаштування людської природи" як засіб обґрунтування універсальності моральних норм. Намагання папи Івана Павла II віднайти засади загальнообов’язкової нормативності у структурі людської діяльності, виявленої при феноменологічному аналізі, теж переконали лише заангажованих теологів та релігійних філософів. Зазнав
критики метод опори на вибрані місця із Писання, розповсюджений у протестантизмі та сучасній католицькій теології. А саме, виділялися ряд фрагментів Біблії про слова та дії Бога, сенс яких вважався
очевидним, і ці фрагменти як "само-одкровення" ставали основою для догматичних і моральних суджень. Розвиток сучасної герменевтики привів до усвідомлення важливості контексту написання,
сприйняття перших читачів, яким були адресовані біблійні книги, сприйняття сучасних читачів, тощо.
Важливим стало розуміння, що в біблійному тексті не існує "суджень", які могли б бути "основоположеннями" для моральної теології. Поетичний і риторичний характер біблійних книг, переважання образного мислення над понятійним, культурна зумовленість багатьох моральних вимог давнини – все
це спричинило кризу намагань віднайти у біблійних текстах "моральні закони". Зазначимо, що протестантизм доби модерну намагався віднайти різного роду моральні та духовні закони, формалізуючи
християнську етику як у ліберальних, так і фундаменталістичних деонтологічних системах. Перші зводили християнську етику до вимог совісті, універсальної культури, відповідності певним переживанням. Фундаменталісти більше зверталися до текстів, з яких, однак, вичитували моральні засади, традиційні для власних спільнот. Розуміння неможливості побудувати ефективну особисту і, особливо,
соціальну етику, спираючись на радикальні вимоги Євангелія, приводило протестантських теологів і
до формування християнської етики як відображення позиції "християнського реалізму" (Р.Нібур). При
цьому стверджувалося, що призначення високих євангельських вимог – привести особистість до розуміння власної гріховності через неможливість їх втілення у соціальній практиці. Особливо показовим
є приклад ставлення до війни. Очевидно, що засновник християнства був радикальним пацифістом.
Однак, християни, на думку Р.Нібура, не можуть не вести війн у реаліях 1930-х років, і очевидно, що,
наприклад, війна проти фашизму є справедливою і християни мають брати у ній активну участь. Відповідно, соціальна етика з необхідністю формується з позицій християнського реалізму, враховуючи
конкретну боротьбу добра і зла в історичних умовах. Загальні есхатологічні ідеали цілковитого миру і
ненасилля є лише ідеалами, що вказують на досконалий стан, недосяжний у реальності. Але очевидно,щозпозиції"християнськогореалізму"де-фактоможнавиправдативсещозавгодно,наприклад,
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той самий фашизм, наприклад, у його протистоянні комунізму. Таким чином, як віднайдення основ для
християнської етики у певних фрагментах текстів, так і в історичному досвіді християн перестало бути
переконливим.
У пошуку неметафізичних способів рефлексії на моральні теми, богослови все більше звертаються до досягнень біблійної теології. Звільнившись від модерного бачення тексту, яке занадто раціоналізувало сенси біблійних текстів, біблеїстика стала відкритою до теорій сучасної філософської герменевтики та літературознавства. На думку сучасних теологів, моральні правила конституюються
завдяки входженню особистості та спільноти у певний наративний світ. Пануючі в цьому світі концепти, цінності та взірцеві чесноти сприймаються віруючими як самоочевидні, дані у якості єдиновірних.
Кожен хоче бути прощеним грішником, а не гордовитим фарисеєм, спасенним Петром, а не проклятим
Іудою. У Новому завіті Р.Хейз виділяє цілий ряд наративних світів – Марка, Матфія, Луки (Євангеліє і
книга Діянь Апостолів), Івана, Павла, тощо. Окремі наративні світи мають між собою певну узгодженість, але інтерпретація ідеалу християнського життя залежить від того, яким саме текстам надається
переважного значення. Образи та наративи задають певні моделі поведінки ефективніше, ніж імперативи та поради. Мораль визначається не моральними висновками із історій, а самими історіями, відчуттям причетності до описаних в історії подій, колізій. Церковна спільнота мислить себе як причетну
до глобальної історичної боротьби добра і зла. І хоча кінцева перемога добра вже визначена Богом,
церковним спільнотам належить важлива роль у наближенні цього есхатологічного торжества добра в
історії. Ніколас Томас Райт використовує у власній інтерпретації біблійної історії наратологію
А. Ж. Греймаса, і вся історія постає п’ятиактовою драмою, в якій зло бореться із добром. "Перший акт
– Творіння, другий – Гріхопадіння, третій – Ізраїль, четвертий – Ісус. Написання Нового Завіту – в тому
числі євангелій – являє собою першу сцену п’ятого акту: в цій сцені вже є натяки на те, чим повинна
закінчитися п’єса. Четвертий акт також свідчить про те, чим завершиться драма, однак проміжкових
етапів не пояснює. Таким чином, церкві доводиться жити під авторитетом цієї історії: вона покликана
імпровізувати п’ятий акт, який веде до відомого і очікуваного кінця" [5, 189–190]. Торжество добра не
було забезпечене зусиллями людства, яке є головним героєм драми. Але, як завжди у давній драмі,
велика роль відведена чудесному помічнику, яким у даному випадку є Христос. Саме його втручання
змінює історію, гарантує перемогу добра. Однак, церковна спільнота є символом і присутністю есхатологічного царства добра. У класичній протестантській теології головним героєм історії спасіння є
Христос, і окремій особистості необхідно лише прийняти плоди його перемоги. Теологія Н.Т. Райта
передбачає, що головним героєм є людство, "народ Божий". Відповідно, перехід до наративної теології дозволяє християнському суб’єкту доби постмодерну наново віднайти основи для впевненості в існуванні сенсу життя для особистості та громади. Р.Хейз вважає, що Біблія є єдністю занадто різноманітних текстів, щоб бачити в ній механічне вираження однієї історії. Однак, ця історія передбачається у
всіх біблійних книгах як певний загальний фон. Показниками наявності цієї історії є використання у
всіх новозавітних книгах основних метафор, які впливають на уяву читача. Центральною метафорою є
"нова спільнота" або "народ Божий". Другою важливою метафорою є "хрест", символ страждань Христа і його послідовників. Третьою метафорою є "нове творіння" або "Царство Боже". В світлі цих метафор спільнота читачів бачить усю історію та власну роль у ній. Наратив (Н.Т.Райт) або історія, яка у
ньому розповідається (Р.Хейз) відповідає для християнської спільноти на основні світоглядні запитання: Хто ми? Де ми? Що не так? Де вихід? [5, 62–72]. В інтерпретації Н.Т. Райта відповіддю на ці запитання є наратив, який розповідає християнська церква про саму себе: "Ми – нове угрупування, новий
рух; і все ж не зовсім нове, оскільки вважаємо себе істинним народом Бога Авраама, Ісака та Якова,
творця світу. Ми – ті, для кого Бог-творець готував шлях у відносинах завіту з Ізраїлем. До деякої міри
ми подібні Ізраїлю: ми – не язичники, не політеїсти, ми віруємо в єдиного Бога, бережемо ізраїльські
передання; однак і від іудейського світу ми відокремлені, оскільки поклоняємося розп’ятому Ісусу і
Святому Духу, а один із одним складаємо братерський союз, в якому зникають традиційні кордони між
іудеями та язичниками" [5, 478]. Цей наратив визначає ідентичність християнської церкви та ідентичність християнина як морального суб’єкта. Світогляд, що визначається основним християнським наративом, дозволяє мати моральну орієнтацію, а поведінка особистостей та спільнот повинна в цілому
відповідати ційорієнтації.
Таким чином, християнська етика сьогодення визначається двома наративами: біблійною історією про "народ Божий" та історією моральної теології. Ці історії важливіші за окремі концепції чи навіть цілі теорії. Відмітимо, що якщо у межах біблійного наративу спасіння від кризи (гріхопадіння) надав Христос, то у другому наративі засобом "спасінням" стає етика чеснот, на яку покладаються надії
на подолання кризи, в якій опинилася християнська моральна теологія. Теоретики християнської етики, такі як Н.Т.Райт та Р.Хейз, у останньому наративі отримують статус "пророків". Теорія про постсекулярність покликана надати позитивну перспективу для намагань відновити християнську цивілізацію
"знизу", із розвитку окремих християнських спільнот за взірцем першохристиянської церкви. Таким чином, моральні норми біблійних наративів мають встановлюватися не лише у контексті давньої культури, а і у контексті християнської культури сьогодення, оскільки постулюється спадкоємність і навіть
тотожність давньої та сучасної церков.
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Зазначимо, що такого роду моральна теологія не може запропонувати єдиного переліку взірцевих чеснот для особистості та для спільноти. Якщо останні є текстом, який пишеться поетично, то
передбачається певна варіативність, хоча і переважно у межах помірковано-ліберальної та помірковано-консервативної позицій. Разом із тим, не існує жодних гарантій того, що біблійні наративи звільнення не стануть основою для радикальних варіантів моральних і соціальних вчень, а наративи про
ідеальну традицію не будуть джерелом для войовничого фундаменталізму.
Наукова новизна полягає у розумінні трансформацій сучасної християнської етики як переходу
від деонтології до аретології, що пов’язано із кризою теоретичної і практичної легітимізації християнської моралі. Виявлено, що у пошуках нової легітимізації провідні теоретики християнської етики початку XXI століття Н.Т.Райт та Р.Хейз звертаються до етики чеснот як парадигми розвитку різноманітних
стратегій особистої та колективної моралі.
Висновки. Здійснений аналіз дозволив довести, що в сучасній християнській етиці відбувся перехід до постмодерного способу легітимізації моральних норм, що пов’язано із розвитком біблеїстики,
теологічної герменевтики, етики чеснот, наратології. Доведено, що концепції сучасної християнської
етики визначаються двома метанаративами: біблійною історією, що передбачає участь християнських
спільнот в есхатологічному торжестві добра; баченням модерної етики закону в усіх її різновидах як
девіації, яка долається у добу постсекулярного стану суспільства. Показано, що обидва метанаративи
пов’язані із значними утопічними перебільшеннями щодо сучасного і майбутнього соціуму. Де-факто
християнська етика початку XXI століття стала засобом легітимізації найрізноманітніших моральних
практик християнських спільнот, оскільки засновки етичної теорії в наратології передбачають нічим не
обмежену свободу у виборі моральних стратегій поведінки на рівні розвитку особистості та соціуму.
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СУЧАСНЕ СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ
У НАЦІОНАЛЬНОМУ ЧАСОПРОСТОРІ КУЛЬТУРИ
Метою дослідження є визначення системних характеристик і показників синергійного соціокультурного
проектування в Україні інформаційної доби та розкриття функцій і форм культуротворчих інновацій у сучасному
часопросторі культури. Методологія дослідження побудована на міждисциплінарному інтегруванні методів філософії, культурології та мистецтвознавства. Наукова новизна визначається застосуванням сучасних культурологічних теорій з метою осмислення шляхів розвитку і консолідації поліетнічного українського суспільства інформаційної доби засобами соціокультурного проектування, побудованого на принципах єдиного часопростору
культури. Висновки. Загальна картина національної культури як складної багатокомпонентної системи вимальовується за допомогою просторового моделювання та проектування, що передбачає детальне дослідження основних структурних одиниць розподілу культурного простору – місто, регіон, країна, які одночасно виступають як
цілісність і частини цілого, суб’єкт і об’єкт. На цій основі будується синергетична континуальна модель функціонування і розвитку сучасної культури, в якій чітко визначаються функції нової культурної реальності через її співвідношення з поняттями "регіональна культура", "національна культура" і "світова культура". Вихід незалежної
України в європейський інформаційний простір зумовлює використання можливостей розширення міжнародних
відносин як засобу діалогу культур у світовомуконтексті.
Ключові слова: проект, соціокультурне проектування, проектна діяльність, часопростір культури, інформаційна доба.
Яковлев Александр Викторович, доктор культурологии, профессор Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств
Современное социокультурное проектирование в национальном хронотопе культуры
Целью исследования является определение системных характеристик и показателей синергетического
социокультурного проектирования в Украине информационной эпохи, раскрытие функций и форм культуротворческих инноваций в современном пространстве культуры. Методология исследования построена на междисциплинарном интегрировании методов философии, культурологии и искусствоведения. Научная новизна
определяется применением современных культурологических теорий с целью осмысления путей развития и
консолидации полиэтнического украинского общества информационной эпохи средствами социокультурного
проектирования, построенного на принципах единого пространственно-временного поля культуры. Выводы.
Общая картина национальной культуры как сложной многокомпонентной системы вырисовывается с помощью
пространственного моделирования и проектирования и предполагает детальное исследование основных структурных единиц распределения культурного пространства – город, регион, страна, которые одновременно выступают как целостность и части целого, субъект и объект. На этой основе строится синергетическая континуальная
модель функционирования и развития культуры, в которой четко определяются функции новой культурной реальности через ее соотношение с понятиями "региональная культура", "национальная культура" и "мировая культура". Выход независимой Украины в европейское информационное пространство предопределяет использование возможностей расширения международных отношений как средства диалога культур в мировом контексте.
Ключевые слова: проект, социокультурное проектирование, проектная деятельность, пространство культуры, информационная эпоха.
Yakovlev Oleksandr, Doctor of Cultural Studies, Professor of the National Academy of Managerial Staff of
Culture and Arts
Modern Socio-cultural Projecting in a National Сhronotope of Culture
The purpose of the article is to determine the system characteristics and indicators of synergetic socio-cultural
design in Ukraine of the information age, the disclosure of functions and forms of cultural innovation in the modern
cultural space. The methodology of the research is based on the interdisciplinary integration of the methods of
contemporary philosophy, cultural science, and art criticism. The scientific novelty of the study is determined by the
application of modern aesthetic theories with the aim of understanding the ways of development and consolidation of the
polyethnic Ukrainian society of the information age using socio-cultural projecting, built on the principles of a common
space-time field of culture. Conclusions. The general picture of national culture, as a complex multi-component system,
is represented by spatial modeling and design, and involves a detailed study of the basic structural units of the
distribution of cultural space – city, region, country, which, at the same time, act as the integrity and parts of the whole,
as a subject and object. On this basis, a synergistic continuum model of the functioning and development of modern
culture is constructed, in which the functions of the new cultural reality are clearly defined through its relation with the
concepts of "regional culture," "national culture" and "world culture." The emergence of modern independent Ukraine in
the European information space predetermines the use of opportunities for the expansion of international relations as a
means of dialogue of cultures in a globalcontext.
Key words: project, sociocultural projecting, project activity, space of culture, information age.
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Актуальність теми дослідження. Форми адаптації людини до умов існування у сучасному суспільстві значно змінилися, оскільки сьогодні особистість створює не просто готові предмети, а такі часопросторові відносини, в яких вона постійно знаходиться якби у середині інноваційних проектів, адаптуючись не стільки до зовнішнього, об'єктивно існуючого середовища, скільки до простору і часу, яке
створює сама. Так, особливістю нової якості створюваного людиною світу – світу культури – стає перехід до проектування самого буття людства, включаючи його гранично загальні форми – простір і
час, в яких існує сама людина і створений нею світ. В таких умовах актуалізується соціальне замовлення на філософські та культурологічні дослідження, здатні обґрунтувати і поєднати в формі цілісності реальність як проект і процес її проектування, як простір і час, дане і задане, об'єктивне і суб'єктивне, виявляючи при цьому умови виникнення такоїреальності.
Найбільш універсальною моделлю, в якій прояснюються підстави цього процесу, виступає культура, оскільки саме в культурі формується особливий часопростір проектування, необхідний і достатній для породження в ньому всіх інших процесів і результатів людської життєдіяльності. В цьому
контексті, в новому праксеологічному ракурсі відкривається і питання про те, як можливе існування
культури в якості цілісної і самодостатньої форми буття на основі аналізу її проектної спрямованості,
єдності теорії та практики. Зрозуміло, що ця синергійна цілісність багато в чому прояснюється через
внутрішню самоорганізацію культури, яка визначається, перш за все, діалектичною взаємодією її форми і змісту.
Метою дослідження є визначення системних характеристик і показників синергійного соціокультурного проектування в Україні інформаційної доби, розкриття функцій і форм культуротворчих інновацій у сучасному часопросторі культури.
Методологія дослідження побудована на міждисциплінарному інтегруванні методів сучасної
філософії, культурології та мистецтвознавства.
Стан наукової розробки. Соціальне та соціокультурне проектування як галузь науки і практики
почало формуватися лише в XX столітті. На перших етапах свого становлення воно було похідним від
наукового і технічного проектування, що виникло і набуло поширення в XIX ст. Його вихідні принципи
розроблялися Я. Дітріхом, Т. Тіорі, Д. Фраєм, П. Хіллош, Ф. Ханик та іншими дослідниками. У вітчизняній науці перші ідеї про проектування соціальних систем були висловлені в роботах І. Ляхова, В. Дубровського, A. Раппопорта, В. Разіна, Б. Сазонова, Г. Щедровицького, О. Генісаретського.
В аспекті соціального управління проблеми проектування розглядалися B. Афанасьєвим,
І. Бестужевим-Ладою, П. Лебедєвим. Теоретичні основи соціокультурного проектування були проаналізовані як одна з форм випереджального відображення дійсності, створення прообразу (прототипу)
передбачуваного об'єкта, явища або процесу за допомогою специфічних методів в роботах Н. Айтова,
Г. Антонюка, П. Бергера, Т. Дрідзе, Н. Лапіна, Т. Лукмана, Е. Орлової, А. Пригожина, Ж. Тощенка,
Н. Харитонова, Ю.Крючкова.
Виклад основного матеріалу. Соціокультурне проектування – це специфічна технологія, теоретична і практична діяльність, сутність якої виявляється в аналізі проблем і виявленні причин їх виникнення, виробленні цілей і завдань, що характеризують бажаний стан об'єкта (чи сфери проектної діяльності), розробці шляхів й засобів для досягнення поставлених цілей. Як об'єкт соціокультурного
проектування виступає перетин двох підсистем: соціуму і культури. Проект в такому випадку є засобом збереження чи відтворення соціальних явищ і культурних феноменів, відповідних конкретним
історичним обставинам.
Саме у культурі, на основі єдності теорії та практики та через внутрішню синергійню самоорганізацію культури, відбувається формування особливого часопростору сучасного соціокультурного
проектування. Виступаючи виразом такої загальної форми, простір і час у своєму взаємозв'язку безперервно впливають на зміст культури, визначаючи спрямованість її розвитку, структури і функції,
тобто її проект. Однак без спеціального дослідження абстрактної моделі внутрішнього алгоритму породження культури, або механізму переходу її заданості в даність, простору і часу в зміст і зворотньо,
сама специфіка культури як типу буття виявляється недостатньо з`ясованою.
Українська культура як частина світової культури на сучасному етапі свого розвитку потребує
інноваційної діяльності. Саме тому соціокультурне проектування як інноваційна форма теоретичного і
практичного впливу на культурне середовище набуває великої популярності в останні десятиліття.
Однією з основних характеристик "людини культурної" є її спроможність до проектної діяльності, тобто
до продуктивної уяви, творчого і вільного перетворення реальності з урахуванням моделі потрібного
майбутнього.
Україна знаходиться в перехідній стадії свого розвитку, і ця "системна перехідність" характеризує практично усі сфери життєдіяльності людини, виявляється на різних рівнях культури, створюючи в
суспільстві ситуацію невизначеності та нестійкості. Такі стани відповідають періодам інтенсивних змін,
коли процеси, які пов'язані з реформуванням соціально-економічної та політичної системи, розвиваються паралельно оновленню соціокультурної парадигми – становленням громадянського суспільства, закріпленням принципів культурного плюралізму в синергії культурного континууму і формуванням
нового типу культури – інформаційної культури.
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Фази нестабільності в процесі розвитку культури, за аналогією з іншими системами, можна позначити як режими з загостренням, в яких основні зміни виявляються на всіх рівнях системи. Вони розглядаються як вирішальні етапи для трансформацій антропо-соціокультурних систем. Зміни пов'язані
з пошуком нових форм культури і підготовкою зміни норм, цінностей, стилів, у зв'язку з чим можливі
регресивні рухи – зниження смислів традицій і ідеалів. Основні зміни концентруються навколо ціннісно-смислового ядра культури – в суспільстві активізуються процеси вибудовування нової ієрархії цінностей, яка на ранніх стадіях ще не виконує своєї інтеграційної функції, а в ряді випадків навіть навпаки підсилює соціокультурну диференціацію, призводить до кризи ідентичностей, маргіналізації та
соціальним деструкціям, активізації міфу, архетипів іт.п.
У перехідні періоди в суспільстві співіснують кілька типів культури, які підтримуються різними
соціокультурними групами, тому пропоновані ними "культурні політики" не спрямовані на поєднання
соціокультурних інтересів та задоволення потреб усього населення. Концепції державної культурної
політики постають у цих умовах виключно як ідеальні моделі, не завжди враховують стан перехідності
соціокультурної ситуації. Сучасне українське суспільство перебуває в епіцентрі перехідності: у ньому
наявні традиційні форми культури (інтенсивно розвиваються на великих територіях), з'являються якісь
синтезуючі зразки, присутній блок інформаційного типу культури, досить широко представлені еклектичні і маргінальні зразки культури.
Становлення будь-якої культури пов'язано не тільки з народженням нового, але і є неможливим без відбору культурної спадщини, частина якої, трансформуючись, знаходить інші смисли, включається в новий соціальний контекст і утворює нові ціннісні поля. Перехід інновацій в традиції займає,
як правило, тривалий час, бо відбір та проектування є складним процесом, характерним для періодів
пошуку динамічної рівноваги між стійкістю і нестійкістю, стабільністю і нестабільністю культури як системи. Національне відродження, що його зараз переживає Україна, як і багато інших держав сучасного
світу, не зводиться до простої реставрації культурних надбань попередніх епох. Воно потребує особливого бачення національної культури.
Відкритість і зовнішня простота простору сучасної культури, яку в силу її фрагментарності
Е. Тоффлер визначає як "кліп-культуру" [6], а Ж. Бодрійяр називає "ксероксом культури", підтримується шляхом агресивної візуалізації за допомогою засобів масової інформації, електронних і мережевих
структур [8]. Не випадково, перехід до нового типу культури – інформаційної культурі в чомусь пов'язується з породженням інтерактивних інформаційно-комунікативних середовищ, трансформуючих
духовно-ментальні коди і мовикультури.
Таким чином, новий тип культури передбачає серйозні соціокультурні зміни: нові принципи
взаємодії людей та соціокультурної організації (підміни форм спілкування на прийом і передачу інформації), відсутність ієрархічної співпідпорядкованості елементів соціальної системи, широкий розвиток
горизонтальних зв'язків, "розмиті" соціальні структури.
Проектна діяльність належить до розряду інноваційної, творчої діяльності, оскільки вона передбачає перетворення реальності, будується з урахуванням відповідної технології. Комбінація різних
способів проектування порівняно з тими чи іншими складовими об'єктної області дає безліч варіантів
проектної діяльності – як спеціалізованих технологій. Особливе місце у цій системі спеціалізованих
технологій займає соціокультурне проектування, яке ми розглядаємо як світоглядну і технологічну основу діяльності соціокультурної, соціально-педагогічної і культурологічної спрямованості.
У основі будь-якої діяльності у соціокультурній сфері знаходиться здатність підготувати і започаткувати культурну акцію (чи систему заходів і акцій), попередньо обґрунтувавши її ідею (задум),
визначивши цілі й завдання, бажані засоби розв'язання. Захід, акція, програма будуть ефективними
лише у разі, якщо в основу них покладений ідеальний задум – проект.
Переваги технології проектування проти інших методів в тому, що вона поєднує у собі теоретичний і практичний, нормативний і діагностичний підходи, характерні для програмування та планування. Відповідно, проектне рішення не має яскраво вираженого директивного чи звітного характеру,
тобто перестає бути нормативним документом у тому сенсі, що включає перелік намічуваних на перспективу заходів і очікуваних від нього результатів.
Для інформаційної доби широкою практикою є такі форми комунікації людей, що не пов’язані
особистісними контактами. Електронний спосіб передачі інформації, що функціонує в мережі з особливим виміром простору та часу, взагалі ставить під питання такий принцип культурного наслідування,
як традиція. Символи сучасної специфічної глобальної культури свідчать про певну ідентичність,
пов’язану з гомогенним простором інформаційної культури. Соціальним простором стає глобальний
цифровий простір, що визначається доступом кожного до інформації, а значить, до універсальності
культури, нівелювання культурних меж, уніфікації символічного оточення.
Саме тут на перший план виступає буття континууму як загальної часопросторової ізоморфної
структури, властивої будь-якій культурі. Посилення значущості континууму культури пов'язано з дослідженням процесу інтеграції та виробленням тих найбільш загальних, суб'єктно виражених норм, на
основі яких можуть вибудовуватися риси загальнонаціональної культури. Створення єдиного інформаційного простору, в якому, поряд з технологічними, виникають й культурні обміни, організовуються
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міжнародні форми культурних діалогів, формуються передумови для існування міжнародної культурної реальності, яку можна було б віднести до соціокультурних транснаціональних проектів.
Висновки. Загальна картина національної культури як складна багатокомпонентна система
вимальовується за допомогою просторового моделювання та проектування, що передбачає детальне
дослідження основних структурних одиниць розподілу культурного простору – місто, регіон, країна, які
одночасно виступають як цілісність і частини цілого, як суб’єкт і об’єкт. На цій основі будується синергетична континуальна модель функціонування і розвитку сучасної культури, в якій чітко визначаються
функції нової культурної реальності через її співвідношення з поняттями "регіональна культура", "національна культура" і "світова культура". Вихід сучасної незалежної України в європейський інформаційний простір зумовлює використання можливостей розширення міжнародних відносин як засобу діалогу культур у світовому контексті.
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DIGITAL CULTURE: SOCIAL ESSENCE
AND COMMUNICATIONAL CONSTITUENTS
The purpose of the work is to study the concept of digital culture, scientifically substantiate and analyze its
basic components. Methodology. The research uses general scientific methods of comparison, analysis and synthesis,
namely: in the process of working out the domestic and foreign source base on the formation and development of digital
culture, with the empirical comparison of scientific approaches for the separation of components of digital culture. Scientific novelty consists in the analysis of the concept of “digital culture” as a mass phenomenon, its components and manifestations on the basis of analysis of domestic and foreign experience. Conclusions. Today's digital culture is becoming
a factor that increasingly affects social and professional mobility and as a result significantly changes the behavior model
of the modern generation. Digital technologies development coses transformations in traditional cultural areas, which
leads to a change in the social outlook and a revaluation of values. The term “digital culture” may have a slightly different
load: in the context of professional activity, it often refers to the ability of a person to apply their digital knowledge and
skills (competencies); in the context of everyday communication it means a harmonious combination of the digital world
and classical approaches to understanding the culture of behavior.
Keywords: digital society, digital culture, digital transformations.
Карпенко Олександр Валентинович, доктор наук з державного управління, завідувач кафедри інформаційної політики та цифрових технологій Національної академії державного управління при Президентові
України; Наместнік Вікторія Василівна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри інформаційної політики та цифрових технологій Національної академії державного управління при Президентові України.
Цифрова культура: соціальна сутність та комунікативніскладові
Мета полягає у дослідженні поняття цифрової культури, науковому обґрунтуванні та аналізі її базових
складових. Методологія. У дослідженні використано загальнонаукові методи порівняння, аналізу та синтезу, а
саме: в процесі опрацювання вітчизняної і зарубіжної джерельної бази щодо формування та розвитку цифрової
культури, в емпіричному співставленні наукових підходів для виокремлення складових цифрової культури. Наукова новизна полягає в аналізі поняття цифрової культури як масового явища, його складових та проявів на основі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду. Висновки. Цифрова культура сьогодні стає фактором, який
впливає на соціально-професійну мобільність і в результаті істотно змінює модель поведінки сучасного покоління.
Під впливом розвитку цифрових технологій трансформуються традиційні культурні сфери, що призводить до
зміни суспільного світогляду та переоцінки цінностей. Значення терміна “цифрова культура” може мати різне смислове навантаження, однак в контексті професійної діяльності це відноситься до здатності людини застосовувати
свої цифрові знання, уміння та навички (компетенції); в контексті повсякденної комунікації – це гармонійне поєднання цифрового світу та класичних підходів до розуміння культуриповедінки.
Ключові слова: цифрове суспільство, цифрова культура, цифрові трансформації.
Карпенко Александр Валентинович, доктор наук государственного управления, заведующий
кафедрой информационной политики и цифровых технологий Национальной академии государственного
управления при Президенте Украины; Наместник Виктория Васильевна, кандидат наук государственного
управления, доцент кафедры информационной политики и цифровых технологий Национальной академии
государственного управления при Президенте Украины.
Цифровая культура: социальная сущность и коммуникативные составляющие
Цель работы заключается в исследовании понятия цифровой культуры, научном обосновании и анализе
ее базовых составляющих. Методология. В исследовании использованы общенаучные методы сравнения, анализа и синтеза, а именно: в процессе обработки отечественных и зарубежных литературных источников в сфере
формирования и развития цифровой культуры, при эмпирическом сопоставлении научных подходов для определения составляющих цифровой культуры. Научная новизна заключается в анализе понятия цифровой культуры
как массового явления, его составляющих и проявлений на основе анализа отечественного и зарубежного опыта.
Выводы. Цифровая культура сегодня становится фактором, который влияет на социально-профессиональную
мобильность, в результате существенно меняет модель поведения современного поколения. Под влиянием развития цифровых технологий трансформируются традиционные культурные сферы, что приводит к изменению
общественного мировоззрения и переоценке цинностей. Значение термина “цифровая культура” может иметь
разную смисловую нагрузку: в контексте профессиональной деятельности он часто относится к способности че-
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ловека применять свои цифровые знания, умения и навыки (компетенции); в контексте повседневной коммуникации – это гармоничное сочетание цифрового мира и классических подходов к пониманию культуры поведения.
Ключевые слова: цифровое общество, цифровая культура, цифровые трансформации.

Introduction. Modern society is becoming more and more dependent on digital technologies every
day. There is a “digital transition” from systems and processes of the industrial economy and the information
society to the “digital” economy and “digital” society. Such transformation leads to the emergence of new,
unique systems and processes that make up their new value entity.
Under the influence of digital transformations, the digitization of various spheres of human life
emerges a new type of social culture – digital culture.
Brief Literature Review. Vincent Miller's book “Understanding Digital Culture” is dedicated to the
study of digital culture, that successfully combine a nuanced theoretical understanding of the digital age with
empirical case studies of contemporary media culture. The scope of this book rang from questions of digital
inequality to emergent forms of cyberpolitics[9].
Among the foreign studies on digital culture is worth noting the book of Daniel Rowles and Thomas
Brown “Building Digital Culture. A Practical Guide to Successful Digital Transformation” aims to answer a
simple question: How can organizations succeed when the environment they operate in is changing so
quickly? The last thing businesses need today is a digital strategy. Instead, their strategy needs to be fit for
our fast-changing digital world, where businesses have more data than they know what to do with, a media
landscape that's exploded in size and complexity, the risk of a new disruption around every corner, and only
one certainty: that this change won't let up. [4].
The essence of the concept of digital culture was also explored by: Perkin Neil in the paper “What is
Digital Culture?” [3]; J.Sterne “Thinking the Internet: Cultural Studies versus the Millennium” [12]; D.Silver
“Looking Backwards, Looking forwards: Cyberculture Studies 1990–2000”[11] etc.
G.CreeberandR.Martinanalyzenewmedia’smostimportantissuesanddebatesinanaccessibleand
engaging text for newcomers to the field: from Facebook to the iPhone, from YouTube to Wikipedia, from
GrandTheftAutotoSecondLife.Theauthorsmentionedthatwithtechnologicalchangecontinuingtounfoldat
an
incredible rate, Digital Cultures rounds-up major events in the media’s recent past to help develop a clear
understandingofthetheoreticalandpracticaldebatesthatsurroundthisemergingdiscipline[5].
In the domestic scientific research, the issue of digital culture is poorly investigated. Thus, digital culture as an educational phenomenon was investigated by L. Gavrilova and Y.Topolnik [5]. The issue of the
development of the digital culture of Ukrainian society was analyzed by A.Astafyev [1].
The development of digital culture in the context of public administration and administration has not
yet been considered.
Purpose of Article is to study the concept of digital culture, scientifically substantiate and analyze its
basic components.
Results(mainmaterial).TheDigitalEraischaracterizedbytechnologywhichincreasesthespeedand
breadth of knowledge turnover within the economy and society. Evolutionary theory, as an explanation of the
systemwelivein,statesthatsustainabilityreliesonknowledgeturnover.Inpartsofthesystemwhicharerelatively
stable, knowledge turnover is low, and new variation, when produced, is rarely retained. In other, less stable
parts of the system, faster knowledge turnover is advantageous as new knowledge is produced more
frequently allowing for adaptation to the changing surrounding environment. Mixing and matching rates of
knowledge turnover makes for a dynamic but ever-lasting world. The Digital Era can be seen as the development of an evolutionary system in which knowledge turnover is not only very high, but also increasingly outof
thecontrolofhumans,makingitatimeinwhichourlivesbecomemoredifficulttomanage[7].
Today, digital technologies takt a leading role in our lives, since without a variety of gadgets, mobile
applications, social networks it is difficult to imagine a modern person, especially young person. Digital technologies greatly simplify day-to-day affairs, saves time and other resources. In accordance with digital technologies development, the level of citizen’s digital competence increases.
The European Commission annually analyzes the digital progress of the European Union countries
and publishes an appropriate report. For this, the Digital Economy and Society Index (DESI) is used – a
comprehensive indicator summarizing the relevant European digital performance indicators and interpreting
the progress of the EU member states in a digital format [8]. The study of digital progress is evaluated in a
set of five indicators: provision of communication (mobile communication and access to the Internet); the
level of digital skills of the citizens; level of Internet services useg; integration of digital technologies into
business; digital publicservices.
The rating of the best and the weakest EU countries by the digital skills indicator both in 2016 and
2017 are the same: the first five – Finland, Luxembourg, Great Britain, Sweden, Denmark; the last ones are
Italy, Cyprus, Greece, Bulgaria, Romania.
Analyzind the level of citizen’s digital skills, the following facts are interesting: 79% of EU citizens go
to the Internet every week, while 71% – every day; 63% of people with disabilities use the Internet every
week. Despite ongoing improvements, older people and low-income or low-income people continue to be at
risk of digital exclusion.
The number of non-Internet users continued to decline in 2016-2017, especially in Member States
with a high percentage of nonprofessional users. However, today, only 14% of the EU population has never
used the Internet;

52

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв №2’2018
– in 2016, 37% of potential employees had insufficient digital skills. 11% had no digital skills at all
because they do not use theInternet;
– only a small percentage of Internet users in the EU have advanced digital skills, which are becoming more and more critical to competition in the labor market. In 2016, 28% of European Internet users did
not have software skills[8].
Increasing the citizen’s digital skills level leads to the formation of a new “digital” type of behavior and
the emergence of a new type of culture – digital culture. Therefore, it is worth to examine in more detail the
essence of the digital culture’s notion.
Digital culture, by Daniel Rowles, goes beyond the day-to-day acts of doing digital work – it describes something broader and subtler than that. It involves the appreciation, the exploration and the shared
enjoyment of the various digital tools, environments and artefacts which inform and facilitate our work.
A flourishing digital culture is a tremendous asset to any digital marketing team, and can help facilitate everything from the ready acquisition of new digital skills amongst team members to the bettering of the
digital environment in which they work. A digital team without a true digital culture is like a film director who
never goes to the movies [1].
Neil Perkin claims that culture and behaviour are seen as greater potential barriers than knowledge
and understanding, talent, structures, funding and even technology infrastructure. Selecting adjectives to
describe the key characteristics of digital culture is arguably the easy part but since culture and behaviour so
fundamentally inform, shape, and influence working practices, strategies, orientation, actions, values ets.
The author offers his own list for what digital culture reallymeans:
– Agile and responsive (how organisational agility is about more than just speed, it’s about manoeuvrability and responsiveness. This means an orientation towards greater experimentation, test and learn, a
boldness and a less risk averse culture, the ability to move quickly whennecessary);
– Customer-centric (customer-centricity is as wide as it is deep, and should be reflected in strategies, processes, and structures but more than anything it should be embedded in theculture);
– Commercially focused (digital culture is results oriented, quick to explore, determine and assess
opportunity, ready to disengage from existingadvantage);
– Visionary (characterised by a compelling common purpose that is wellunderstood);
– Technology-literate (a culture that is founded on comprehensive technology-literacy whilst supporting an optimal balance of generalist and specialist expertise, technology as enabler, greater trust and flexibility in technology (lesslock-down);
– Flexible and adaptive (a willingness to change and flex, the kind of adaptability that builds resilience and momentum (antifragile), the environment to support greater fluidity, getting the balance right between vision anditeration);
– Networked (flow of fresh perspectives into the organisation, flow of data through APIs, openness
to utilise external resources and build off external capabilities, willingness and ability to capitalise on platform
businesseconomics);
– Exploring and curious (digital culture is externally-facing, inquisitive, lateral-thinking, quick to explore technology and customer behaviourtrends);
– Entrepreneurial and innovative (bias to action, restless, continuous and systematic rather than episodicinnovation);
– Open and transparent (a working environment characterised by high levels of trust, growth mindset, productive informality, psychological safety andopenness);
– Collaboration and learning (a culture that supports knowledge flow, continuous learning and ease
of multidisciplinary collaboration)[10].
Summarizing, we can definite “digital culture” as a way and manner of individual behavior, formed
under the influence of the digital society transformations, manifested in all aspects of life, changing the
worldview, transforming the basic socio-economic, political, spiritual and cultural representations, transforming people to active participants in the processes of information development, transformation and exchange.
In addition, it should be noted that the term “digital culture” may have a slightly different load. If we are
talking about digital culture in the context of professional activity, then here most often refers to the ability of a person to apply their digital knowledge and skills. Broader is the understanding of digital culture in the context of everyday communication through a variety of messengers, social networks, blogs, or forums. Here there is a harmonious combination of the digital world and classical approaches to understanding the culture of behavior.
Cultureofvirtualcommunicationascomponentofdigitalculturedeservesforaspecialattention.Ifdesired,holdingasmartphoneinyourhandstoday,youcancommunicateonlywithemoticons,becausethereare
alotofgraphiccharactersthatareusuallyusedtoemphasizeyouremotionsduringcommunication.
The most famous element of the mass digital culture that arose with the spread of the Internet
among the general population is a smile – a schematic human face image used to transmit emotions. The
first smile was offered in 1982 by American computer scientist Scott Falman. It is well-known that a smile can
consist of a characters variety, such as the alphabet letters, punctuation marks, and various service symbols.
Special spread of emoticons acquired with the proliferation of smartphones, which are widely used by users
for messaging. Today, emoticons are an irreplaceable means of transmitting emotions in virtual communication, as the interlocutor perceives the smile as a real smiling face. With the help of emoticons, the interlocutors contribute to the correct assessment ofinformation.
Gif-animation, Stikers, Emoji – all these are modern manifestations of first emoticons under the influence of the Internet users demand. It is also worth to note that users often resort to emoticons in order to
save space when the number of characters in a text message is limited.
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The development of digital technologies gives impetus to the emergence of new opportunities in different cultural spheres. Modern gadgets allow to transfare books into an electronic or audio format, which
greatly simplifies access to literature and improves readability (listening).
Digitalization coses the rapid developmentof photography art. This is not just about the use of powerful digital photographers and photo processing software by professional photographers. Such phenomenon
as a “sephi” took a considerable part in virtual communication, although it is quite controversial in terms of
the culture of education and ethics.
Significant improvements are also made in cinematography and video clips creation. Again, this is
not just about professional activity. Today, in social networks, users have the opportunity to post videoshot
with gadgets or smartphones, to conduct so-called “streams” or live reporting from thescene.
Scientific novelty consists in the analysis of the concept of “digital culture” as a mass phenomenon,
its components and manifestations on the basis of analysis of domestic and foreign experience.
Conclusions. Today's digital culture is becoming a factor that increasingly affects social and professional mobility and as a result significantly changes the behavior model of the modern generation. Digital
technologies development coses transformations in traditional cultural areas, which leads to a change in the
social outlook and revaluation of values. Such transformations are often debatable in terms of moral and ethical approaches, but they are a manifestation of a contemporary cultural present that can not be ignored.
It was proposed to definite “digital culture” as a way and manner of individual behavior, formed under
the influence of the digital society transformations, manifested in all aspects of life, changing the worldview,
transforming the basic socio-economic, political, spiritual and cultural representations, transforming people to
active participants in the processes of information development, transformation and exchange.
Also, it was noted that the term “digital culture” may have a slightly different load: in the context of
professional activity, it often refers to the ability of a person to apply their digital knowledge and skills; in the
context of everyday communication it means a harmonious combination of the digital world and classical approaches to understanding the culture of behavior.
Література
1. Астаф’єв А. О. Питання розвитку цифрової культури українського соціуму : Аналітична записка /
А. О. Астаф’єв // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.niss.gov.ua/articles/1631/.
2. Гаврілова Л. Цифрова культура, цифрова грамотність, цифрова компетентність як сучасні освітні
феномени/Л.Гаврілова,Я.Топольник//Інформаційнітехнологіїізасобинавчання,2017,Том61,№5– С.1-14
3. Daniel Rowles, What is Digital Culture and Why is it important? [E-resourse]. – Access:
https://www.targetinternet.com/what-is-digital-culture-and-why-is-it-important// – title from thescreen.
4. Daniel Rowles, Thomas Brown (2017) Building Digital Culture. A Practical Guide to Successful Digital
Transformation. – 264p.
5. Digital Cultures: Understanding New Media/eds. G. Creeber, R.Martin. N.Y.: Open University Press.2009.
6. Hand M. Making Digital Cultures: Access, Interactivity, and Authenticity. Ashgate Publishing,2008.
7. Doukidis Georgios Social and Economic Transformation in the Digital Era / Georgios Doukidis, Nikolaos
Mylonopoulos, Nancy Pouloudi // Idea Group Inc. 2004. – 18p.
8. Europe's Digital Progress. Report 2017. Human Capital: Digital Inclusion and Skills. – 12p.
9. Miller Vincent “Understanding Digital Culture” : United Kingdom, 2011. University of Kent. – 264p.
10. Perkin
Neil
What
is
Digital
Culture?
[E-resourse].
–
Access:http://agilebusinessmanifesto.com/agilebusiness/what-is-digital-culture/ – title from thescreen.
11. Silver D. Looking Backwards, Looking forwards: Cyberculture Studies 1990–2000 // Gauntlett D. (ed.)
Web.Studies: Rewiring Media Studies for the Digital Age. L.: Arnold. P.19–30.
12. Sterne J. Thinking the Internet: Cultural Studies versus the Millennium // Doing Internet Research: Critical
Issues and Methods/ Ed S. Jones. Thousand Oaks, CA: Sage, 1999. – Р.257-288.
References
1. Astafyev A. O. (2017) Issues of development of digital culture of Ukrainian society: An analytical note.
Retrived from: http://www.niss.gov.ua/articles/1631/ [inUkrainan].
2. Havrilova L. & Topolnyk Ya. (2017) Digital culture, digital literacy, digital competence as modern educational phenomena. Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya, 61, № 5, 1-14 [inUkrainan].
3. Daniel Rowles, What is Digital Culture and Why is it important? Retrived from:
https://www.targetinternet.com/what-is-digital-culture-and-why-is-it-important// [inEnglish].
4. Daniel Rowles, Thomas Brown (2017) Building Digital Culture. A Practical Guide to Successful Digital
Transformation, 264 p. [inEnglish].
5. Digital Cultures: Understanding New Media /eds. G. Creeber, R.Martin. N.Y.: Open University Press. 2009
[inEnglish].
6. Hand M. (2008) Making Digital Cultures: Access, Interactivity, and Authenticity. Ashgate Publishing [inEnglish].
7. Doukidis Georgios, Mylonopoulos Nikolaos, Pouloudi Nancy (2004) Social and Economic Transformation in
the Digital Era. Idea Group Inc. [inEnglish].
8. Europe's Digital Progress. Report 2017. Human Capital: Digital Inclusion and Skills. [inEnglish].
9. Miller Vincent (2011) Understanding Digital Culture. United Kingdom, University of Kent [inEnglish].
10. Perkin Neil What is Digital Culture? Retrived from: http://agilebusinessmanifesto.com/agilebusiness/whatis-digital-culture/.[inEnglish].
11. Silver D. Looking Backwards, Looking forwards: Cyberculture Studies 1990–2000. Gauntlett D. (ed.)
Web.Studies: Rewiring Media Studies for the Digital Age. L.: Arnold, 19–30 [inEnglish].
12. Sterne J.(1999) Thinking the Internet: Cultural Studies versus the Millennium. Doing Internet Research:
Critical Issues and Methods. CA: Sage, 257-288 [inEnglish].
Стаття надійшла до редакції 20.02.2018 р.

54

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв №2’2018
УДК 94(477)+398З.Кузеля

Конта Ростислав Михайлович
доктор історичних наук,
доцент Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка
konrost@ukr.net;
Козлов Микола Вікторович
кандидат історичних наук
nickk@ipnet.kiev.ua

ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ЗЕНОНА КУЗЕЛІ: ІСТОРІОГРАФІЯ
Мета роботи. У статті розглядається питання дослідження в історіографії наукової спадщини українського
вченого-народознавця Зенона Кузелі та його внеску у вивчення традиційної культури українського народу. Методологія дослідження. Використані методи історіографічного аналізу та синтезу, критики історіографічних джерел,
проблемно-хронологічний, ретроспективний та порівняльний методи. Наукова новизна полягає у систематизації
праць, в яких аналізується традиційна культура та побут українців, а також теоретична основа етнографічних досліджень вченого. Висновки. Історіографічні оцінки наукового доробку Зенона Кузелі в галузі вивчення традиційної культури українського народу є досить неоднозначними. З іншого боку, багато етнологічних та культурологічних проблем наукової спадщини З. Кузелі залишаються відкритими.
Ключові слова: Зенон Кузеля, культурологія, етнографія, етнологія, фольклористика, Наукове товариство імені Шевченка у Львові.
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Традиционная культура украинского народа в научном наследии Зенона Кузели: историография
Цель работы. В статье рассматривается вопрос исследования в историографии научного наследия украинского ученого-народоведа Зенона Кузели и его вклад в изучение традиционной культуры украинского народа. Методология исследования. Использованы методы историографического анализа и синтеза, критики историографических источников, проблемно-хронологический, ретроспективный и сравнительный методы. Научная
новизна заключается в систематизации работ, в которых анализируется традиционная культура и быт украинцев, а также теоретическая основа этнографических исследований ученого. Выводы. Историографические оценки научного наследия Зенона Кузели в области изучения традиционной культуры украинского народа являются
достаточно неоднозначными. С другой стороны, многие этнологические и культурологические проблемы научного наследия З. Кузели остаются открытыми.
Ключевые слова: Зенон Кузеля, культурология, этнография, этнология, фольклористика, Научное общество имени Шевченко во Львове.
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Traditional Culture of the Ukrainian People in the Scientific Heritage of Zenon Kuzelya: Historiography
Purpose of Research. The article covers the problem of the research in the historiography of the scientific
heritage of the Ukrainian scientist-ethnographer Zenon Kuzelya and his contribution to the study of the traditional culture
of the Ukrainian people. Methodology. The methods of historiographic analysis and synthesis, criticism of
historiographic sources, problem-chronological, retrospective and comparative methods were widely used. Scientific
novelty. The scientific novelty reveals in the systematization of works, which concern traditional culture and life of
Ukrainians, as well as the theoretical foundations of ethnographic research of the scientist. Conclusions. The
historiographic assessments of the scientific heritage of Zenon Kuzelya in the field of studying the traditional culture of
the Ukrainian people are rather ambiguous. On the other hand, many of the ethnological and cultural problems of the
scientific heritage of Z. Kuzelya remainopen.
Key words: Zenon Kuzelya, culturology, ethnography, ethnology, folklore, Shevchenko Scientific Society in
Lviv.

Постановка проблеми. Зенон Францискович Кузеля (1882-1952) відомий на сьогодні як видатний український етнограф, фольклорист, мовознавець, бібліограф, історик, журналіст та громадський
діяч. Народився майбутній вчений в селі Поручин (нині Бережанський район Тернопільської області).
Навчаючись в Бережанській гімназії З. Кузеля почав активно цікавитися етнографією та розпочав роботу по збиранню етнографічного матеріалу. В подальшому етнографічні наукові інтереси вченого
формувалися у Львівському університеті під впливом таких викладачів як М. Грушевський, О. Колесса,
К. Студинський та ін.
Мета статті. Науковий доробок вченого як дослідника культури та побуту українського народу
по-різному оцінюється в літературі. В даній статті ми зупинимось на аналізі історіографічних підходів
до оцінки етнологічної наукової спадщини З. Кузелі.
© Конта Р. М., 2018
© Козлов М. В., 2018
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Завдання дослідження – визначити та проаналізувати основні праці, присвячені дослідженню
З. Кузелею культури та побуту українців.
Виклад основного матеріалу. З 1901 р. З. Кузеля навчався на філософському факультеті Віденського університету, який закінчив в 1906 р. отримавши звання доктора слов’янської філології та
історії. Можна сказати, що саме етнографічні зацікавлення вченого сформували його як науковця. Зокрема, саме етнографічні пошуки З. Кузелі спонукали його до дослідження низки мовознавчих проблем, а також питань, пов’язаних з українською фольклористикою та історією.
Причому етнографічні дослідження вченого з часом лише підсилювались, чому сприяла діяльність вченого в Етнографічній комісії Наукового товариства імені Шевченка у Львові (далі – НТШ). Важливе значення для З.Кузелі як етнолога мала його участь в етнологічно-антропологічних експедиціях
в Карпати в 1904-1906 рр. Будучи членом Етнографічної комісії НТШ (з 1904 р.) вчений працював разом з Ф. Вовком, І. Франком та В. Гнатюком.
З. Кузеля займався дослідженням української усної словесності, обрядів, вірувань. Він не обмежувався лише фіксуванням етнографічного матеріалу, але й робив теоретичні узагальнення зібраного матеріалу, публікував матеріали з методики та техніки фольклористичних досліджень та ін. В подальшому вчений виявив неабияке зацікавлення історією української етнографії. З. Кузеля написав
"Огляд української етнографії" та надрукував дослідження про відомих українських етнографів, зокрема, Ф. Вовка, Б. Грінченка та ін.
Отже, ми бачимо, що етнографічна робота З. Кузелі була досить плідною та відіграла важливу
роль у становленні та розвитку етнологічної науки в Україні. Але зазначена проблема лише останнім
часом почала активно розроблятися українськими вченими.
Важливе значення для оцінки етнологічних наукових досягнень З. Кузелі мають рецензії на відповідні етнографічні праці вченого І. Франка, які дозволяють сформувати загальну картину наукових
підходів вченого до роботи з етнографічним матеріалом. І. Франко як досвідчений на той час етнограф
подав комплексну оцінку методологічних прийомів З. Кузелі разом з його принципами систематизації
та узагальнення зібраного етнографічного матеріалу. Автор відзначав скрупульозність етнологічної
роботи З. Кузелі, який фіксуючи етнографічні факти на певній території, зіставляв їх з відповідними
матеріалами інших регіонів, намагаючись при цьому простежити їх ґенезу та взаємозв’язок[4].
Помітною подією в плані оцінки етнологічних наукових заслуг вченого став вихід у світ матеріалів, що стосувалися святкування 30-ліття наукової діяльності З. Кузелі. З цієї нагоди 30 грудня 1930
р. у Львові відбулося спільне засідання секцій НТШ, на якому було виголошено низку доповідей. Одна
з них збереглася та була надруковані у окремому томі "Записок НТШ" під назвою "Збірник на пошану
Зенона Кузелі", що був приурочений до десятої річниці смерті вченого та вийшов у закордонному осередку НТШ у 1962 р. [5] Цей матеріал зберігся у особистому архіві З. Кузелі як доповідь Ф. Колесси з
нагоди святкування 30-ліття наукової діяльності вченого та був надрукований у незмінному вигляді
[10]. Лише порівняно недавно цей матеріал вийшов друком у збірці, присвяченій дослідженню внеску
родини Колессів у духовне та культурне життя України кінця XIX – XX ст. під оригінальною назвою
"Огляд праць проф. д-ра Зенона Кузелі з обсягу етнографії й етнології"[11].
Стаття Ф. Колесси важлива тому, що вона присвячена виключно етнографічним здобуткам
З. Кузелі та містить ґрунтовний аналіз його етнологічних наукових досягнень. Автор виділяє пріоритетні
напрямки наукових досліджень вченого, до яких відносить: "1) дослідження мандрівних тем усної словесности; 2) дослідження старовинних обрядів і звичаїв та зв’язаних із ними вірувань українського народу" [10, 70]. Ф. Колесса аналізує також методологічні прийоми роботи з етнографічним матеріалом,
які використовував у своїй діяльності З.Кузеля, зазначаючи при цьому, що вчений активно використовував порівняльний метод, що передбачав застосування найновіших на той час досягнень європейської етнологічної науки та широке знання з етнографії сусідніхнародів.
Ф. Колесса відзначив також вплив різних наукових шкіл на етнографічні дослідження вченого:
"В студіях Кузелі з обсягу усної словесности видно філологічну обґрунтованість і всесторонність школи Ягіча, в дослідах над обрядами й віруваннями помітний вплив провідних ідей Ф. Вовка" [10, 70]. Відповідно до поділу наукових зацікавлень вченого на дві групи автор подав ґрунтовний аналіз праць,
що відносяться до цих напрямків, яким дав високу оцінку відзначаючи, що З. Кузеля "зв’язує завжди
досліди з обсягу української етнографії з найновішими здобутками європейської науки, виявляючи незвичайну ерудицію й обізнаність з відповідною просто необсяжною літературою, які можна здобути
тільки довголітньою науковою працею і тільки у великих наукових центрах", а сам вчений поряд з І.
Франком та В. Гнатюком є одним з найкращих представників порівняльного напрямку в українській
етнографії [10,75].
Найбільш цінним та повним історіографічним джерелом української діаспори, яке безпосередньо присвячене дослідженню життєвого та творчого шляху З. Кузелі є вже згадуваний нами "Збірник
на пошану Зенона Кузелі", який вийшов за редакцією В. Яніва. В цьому збірнику на особливу увагу
заслуговує стаття Є. Пеленського, що присвячена етнологічним здобуткам З. Кузелі [13]. Автор зазначає, що завдяки активному студіюванню вченим етнологічної та антропологічної літератури з акцентуванням особливої уваги на методиці та теорії наукових досліджень у цьому напрямку, вже перші спроби пера З. Кузелі в галузі етнографії звертають на себе увагу наукового світу. Саме широка
етнографічна освіта молодого вченого та його ентузіазм були помічені членами такої потужної наукової організації як НТШ. Це призвело до того, що ще в 1904 р. за 2 роки до закінчення вченимуніверси-
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тету він став членом Етнографічної комісії НТШ, а в 1909 р. став дійсним членом Філологічної секції
цієї організації, що було серйозним досягненням молодого вченого [13, 79].
Є. Пеленський звертає увагу і на методику наукових досліджень З. Кузелі, якій дає власну характеристику відзначаючи, що вчений "захопився новою методою досліду, що її впровадив фінський
учений А. Арне (т. зв. історично-географічна метода), щоб згодом стати одним з найвизначніших її
представників на Україні" [13, 80]. Сутність цієї методики, як вказує автор, полягала у систематизації
всього багатства світових фольклорних мотивів, звівши їх до найосновніших від яких пішли інші варіанти. Саме вагомі наукові досягнення, на думку Є. Пеленського призвели до того, що З. Кузеля був постійним співробітником Міжнародного союзу етнографів та постійним делегатом НТШ до Міжнародного Фольклорного Союзу у Гельсінках. Автор також проаналізував основні етнографічні роботи вченого
відповідно до сфери його наукових інтересів, виділив його методологічні розробки по збиранню етнологічного матеріалу разом із його працями, присвяченими історії української етнографії [13, 81-84].
Варто виділити також вступну статтю до збірника В. Яніва [26], який окреслюючи основні віхи
життя та творчості З. Кузелі торкається його етнологічних здобутків. Поряд з подачею основних біографічних фактів про вченого автор цитує доповідь В. Кубійовича виголошену з нагоди смерті вченого
в 1952 р. в якій зазначив, що останні десять років праці З. Кузелі перед Першою світовою війною та
його еміграцією були найбільш плідними у науковому плані, а "його твори з того періоду – це майже
виключно праці з обсягу української етнології й етнографії" [26, 6]. Таким чином, ми можемо зробити
висновок, що саме етнологія була пріоритетною сферою наукових зацікавленьвченого.
В окремих статтях спеціально не присвячених етнографічній діяльності З. Кузелі можна зустріти матеріал, який заслуговує на увагу з позиції нашого дослідження. Це, зокрема, стаття І. Витановича
[1], в якій автор досліджуючи наукові контакти вченого із зарубіжними науковцями та аналізуючи їх
творчу співпрацю подає досить цінний матеріал, який багато чого говорить про мотивацію перших етнографічних зацікавлень З. Кузелі та їх подальший розвиток. Автор згадує "гарну традицію давніх
українських учнівських і студентських громад записувати етнографічний матеріял. Спочатку це був
вияв сантиментального народолюбства. Коли однак завдяки тому буйно розвинулася у нас етнографія
як наука, записування етнографічного матеріялу стало виявом чисто наукового зацікавлення, розбуджуваного щораз частіше серед нашої молоді саме завдяки тому, що етнографія здобула собі "право
громадянства". Користуючися благородною традицією записування етнографічного матеріялу, старші
дослідники добирають найздібніших із зацікавленої молоді, скеровуючи увагу вибраних на систематичну й критично-порівняльну роботу" [1, 22-23].
Саме ці традиції і вплинули на наукові вподобання З. Кузелі, а його здібності в галузі етнографії були помічені вже відомими на той час етнографами членами НТШ І. Франком та В. Гнатюком, які
під керівництвом М. Грушевського залучили молодого вченого до роботи в цій організації, девізом якої
було "єднання України зі світом на ґрунті культури" [1, 23]. Це завдання, на думку членів НТШ, можна
було виконати розвиваючи українську етнології в руслі західноєвропейської науки для того, щоб вивести її на світовий рівень. Таким чином, автор статті відзначив загальні тенденції в розвитку етнографії
та етнології в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. та порівняв їх із світовими процесами, пов’язаними
із становлення та розвитком цих наук.
Наступний етап у розвитку знань про З. Кузелю розпочався із здобуттям Україною незалежності. Знаття жорстких ідеологічних обмежень радянського періоду сприяло поверненню із забуття етнологічної наукової спадщини видатного українського вченого. До проблеми дослідження наукової спадщини вченого в цей час звертаються етнологи, літературознавці та історики. Фактично однією з
перших статей, яка привернула увагу наукового світу до постаті З. Кузелі в пострадянський період
стала доповідь М. Демського під назвою "Науковий подвиг Зенона Кузелі", виголошена на конференції
присвяченій пам’яті професора Т. Комаринця "Сучасна філологічна наука в національному відродженні" [3]. Автор поділив наукові здобутки вченого на три напрями: етнографічний, бібліографічний та лінгвістичний, виділивши при цьому досягнення в З. Кузелі у кожній галузі знання. Цей підхід до аналізу
наукових здобутків вченого в подальшому був підхоплений наступними дослідниками його творчості.
В 1997 р. до вивчення творчості З. Кузелі долучився В. Качкан [7], який присвятив цій проблемі кілька своїх праць [6; 9; 8]. Автор зумів помітити важливість етнографії у житті вченого та присвятив частину
своєї статті саме етнологічному аспекту діяльності вченого. Про це В. Качкан пише так: "Однією з важливих граней етнокультурної діяльності З. Кузелі є його науково-методична праця, популяризація фольклорно-етнографічного набутку окремих представників української та світової науки" [7, 143].
Наступна стаття вченого була присвячена переважно діяльності З. Кузелі як етнографа [6].
В. Качкан детально розкриває розробку вчених окремих етнографічних тем, якими він займався та дає
їм високу оцінку. Це, зокрема, проблема "Дитина у звичаях і віруваннях українського народу" і однойменна праця, якій автор посилаючись на рецензію І. Франка дає високу оцінку. Крім того, автор аналізує інші етнографічні праці З. Кузелі, зокрема ті, що стосуються традиційних народних вірувань українців, окремих етнографічно-фольклорних сюжетів з української уснопоетичної творчості відзначаючи
належний фаховий рівень цих робіт, які забезпечувалися значним порівняльним матеріалом з етнографії сусідніх слов’янськихнародів.
Підсумовуючи етнологічну діяльність вченого, В. Качкан зазначає, що "на терені фольклорноетнографічної науки З. Кузеля проявляв найширший інтерес: він не тільки писав фундаментальні дослідження і розвідки, а й завдяки добрим знанням провідних європейських мов простежував різні аспекти науки у багатьох країнах, писав тематичні огляди та оперативні рецензії у спеціальній та загально-
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доступній пресі" [6, 168]. Наступна стаття В. Качкана була присвячена безпосередньо етнографічній та
фольклористичній діяльності З.Кузелі [9], яка містила аналіз його культурологічних праць. Остання
праця цього автора також була присвячена культурологічним аспектам творчості вченого [8].
Отже, якщо оцінювати праці В. Качкана в цілому, то одним із пріоритетних напрямків дослідження ним наукової спадщини З. Кузелі було вивчення його етнографічних здобутків та культурологічному аспекту його діяльності. Розуміючи важливість етнографічних досліджень у формуванні наукового світогляду вченого, В. Качкан практично у кожній свої статті декілька абзаців (а інколи і декілька
сторінок) відводив аналізу етнографічних досягнень З. Кузелі, досліджуючи не лише основні його праці
у цій галузі, але й вивчаючи методологічні принципи аналізу етнографічного матеріалу вченого, подаючи все це в контексті розвитку європейської етнологічної науки. В. Качкан беззаперечно визнавав
заслуги вченого у цій галузі та присвятив цій проблемі окремі свою статтю.
В 2000 р. побачила світ стаття Р. Гузія, який підняв важливий аспект етнографічних досліджень З. Кузелі пов’язаний із дослідженням поховальної обрядовості українців [2]. Автор аналізує всі
праці вченого, які торкаються вказаної проблеми починаючи з дослідження збірки З. Кузелі під назвою
"Дитина в звичаях та віруваннях українського народу" та закінчуючи статтями, що вийшли в період
перебування вченого за кордоном. Р. Гузій відзначає "комплексний підхід З. Кузелі до вивчення обрядових явищ, широту наукових інтересів дослідника", а спеціальні студії вченого з поля української поховальної звичаєвості пов’язує "з ініційованою та координованою Етнографічною комісією НТШ плановою програмою збору та опублікування польових матеріалів з цієї тами" [2, 1012].
Цінною, на наш погляд, є оцінка автором історіографічного підходу З. Кузелі до аналізу праць
своїх попередників у галузі поховальної обрядовості, які були на високому рівні та відповідають сучасним методикам історіографічних досліджень. Зокрема, Р. Гузій зазначає: "Величезну кількість нерівноцінних за своїм обсягом та якістю етнографічних робіт З. Кузеля розглядає, поєднуючи хронологічний і тематичний принципи історіографічного аналізу. Оцінюючи внесок того чи іншого дослідника у
вивчення народних похоронних звичаїв і вірувань, учений коротко передає зміст його праці, звертає
увагу на методику збору та укладання матеріалів, їхню докладність і новизну. Водночас зазначає й
основні недоліки окремих робіт. Зокрема, неодноразово зауважує відсутність авторських пояснень і
висновків, застарілість методики дослідження, не зовсім уміле користування порівняльним матеріалом, певні фактографічні помилки тощо" [2, 1013]. Крім ґрунтовної історіографічної складової праць
вченого Р. Гузій подає детальний аналіз методологічних принципів етнографічних праць З. Кузелі, що
базуються на історико-порівняльному методі та включають "фактологічний і теоретичний рівні пізнання, критичну оцінку наявних джерельних відомостей, використання порівняльного та історичного матеріалу, обов’язкове зіставлення отриманих результатів із здобутками європейської науки" [2, 1014].
Відтак, стаття Р. Гузія є досить важливою з точки зору оцінки етнографічних здобутків З. Кузелі. Хоча автор аналізує лише один аспект етнографічних наукових пошуків вченого пов’язаний із поховальною обрядовістю українців, але його дослідження можна назвати комплексним, оскільки вони
охоплюють методику роботи З. Кузелі з етнографічним матеріалом, його принципи роботи з історіографічним матеріалом, а також включають оцінку його основних етнографічних праць. Підсумовуючи
наукові досягнення вченого у цій галузі Р. Гузій зазначає: "Прекрасне володіння відповідною джерельною літературою, її предметний історіографічний аналіз і старанно зібрана бібліографія, цінні методичні розробки зі збору етнографічних матеріалів та власна пошукова польова робота, використання
найновіших способів етнологічного дослідження, глибина наукового аналізу та ґрунтовність підсумкових узагальнень – усе це ставить З. Кузелю в ряд найвизначніших дослідників похоронних традицій
українців" [2, 1016].
В 2002 р. до проблеми дослідження етнографічної наукової спадщини З. Кузелі долучився
В. Погребенник, який видав декілька статей присвячених діяльності вченого як етнографа, українознавця
та фольклориста [15; 14; 16]. Аналізуючи стан розвитку етнології автор зазначає, що "сучасній нашій
етнографічній науці, безперечно, бракує ґрунтовних праць Зенона Кузелі, опертих на дійсно дослідницьку методу і солідну джерельну базу (в тому числі наукову західноєвропейську)" [15,6].
У цілому в статтях автора акцентується увага саме на етнологічній діяльності З. Кузелі. В. Погребенник детально розглянув сферу етнографічних наукових інтересів вченого та окреслив різні грані
його роботи в цьому напрямку до яких зарахував розробку ним теорії та методики етнографії, історію
та бібліографію даного наукового напрямку, участь у міжнародних етнографічних організаціях, їхніх
виданнях та етнографічно-музейну діяльність З. Кузелі. Автор детально проаналізував вплив різних
шкіл та напрямів в етнографії (як вітчизняних, так і зарубіжних) та етнологічні наукові дослідження
вченого. В. Погребенник подав ґрунтовний аналіз етнографічних праць З. Кузелі із вказівкою на джерельну базу його досліджень. Автор відзначає високий рівень теоретичних напрацювань та методологічних розробок З. Кузелі в етнографічній науці. Зокрема говорить, що питальники розроблені вченим
"з деяким часовим корективом можуть використовуватись і сьогодні" [15,12].
В. Погребенник в своїй першій статті присвяченій вченому підсумовує його етнологічні досягнення такими словами: "Поза всяким сумнівом, Зенон Кузеля – визнаний представник обраної ним
науки, що поглибив її та пов’язав із набутком світової етнографії. Долаючи несприятливі історичні обставини, він розбудував обсяг, збагатив методику вивчення України та її народу" [15, 14]. В подальшому автор продовжив розробку проблем, пов’язаних з етнологічною спадщиною З. Кузелі. Остання
стаття вченого з даної проблеми вийшла в 2009 р. та була присвячена дослідженню досягнень вченого як фольклориста [16]. В. Погребенник повторив свої попередні наукові висновки, поглибивши дослі-
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дження етнографічно-фольклористичної складової наукових праць З. Кузелі. Досить ґрунтовним тут є
аналіз праць вченого в контексті діяльності різних шкіл та напрямків в етнології. Так автор говорить,
що "Кузеля ввійшов у народознавчу науку як послідовник історично-порівняльного напрямку М. Драгоманова, І. Франка, В. Гнатюка, М. Сумцова. Сприйняв ідеї й саму міфологічно-порівняльну методу та
розвинув традиції О. Бодянського й О. Котляревського. Прилучився до історично-географічної школи,
за ініційованої фіном Аарне, став її чільним репрезентантом на Україні. Нарешті, специфічних рис дослідницьким підходам ученого надала ґрунтовна славістична філологічна освіта, творча асиміляція
головних ідей В. Ягича і Хв. Вовка" [16, 394]. Отже, можна сказати, що статті В. Погребенника були
одними з перших у сучасній вітчизняній історіографії, які фахово та детально розкривали саме етнографічний аспект творчості З.Кузелі.
Серед когорти дослідників, які долучилися до вивчення наукової спадщини вченого можна виділити В. Старкова. Його стаття присвячена дослідженню ігрового моменту в українській традиційній
обрядовості через призму внеску праць З. Кузелі з цієї тематики [24]. Автор аналізує всі праці вченого,
які торкаються ігрового моменту в українській традиційній обрядовості та зазначає, що вироблений З.
Кузелею "Квестіонар в справі збирання похоронних звичаїв" і активна робота по його розповсюдженню
за організаційної підтримки секретаря Етнографічної Комісії НТШ В. Гнатюка принесли найбільший
результат [24, 280]. Особливістю статті В. Старкова є те, що він, крім власних оцінок дослідження поховальної обрядовості у творчості вченого, подає історіографічний огляд поглядів інших вчених на цю
проблему, а також аналізує історичне тло, на якому відбувалась наукова діяльність З. Кузелі.
Н. Черниш у своїй статті [25] розкрила основні аспекти етнографічної роботи вченого разом з
оглядом його етнографічних робіт та наукової методології. Важливим є те, що авторка зауважила, що
саме національна ідея в цей період стала стимулюючим фактором, який призвів до розквіту української науки, в тому числі і етнології, про що свідчить, на її думку, наукова діяльність З. Кузелі. Таким чином, Н. Черниш фактично вперше чітко відзначила вплив української національної ідеї на формуванні
З. Кузелі як етнолога.
На сьогодні найбільш відомою дослідницею етнологічної діяльності З. Кузелі є Т. Подоляка. Її
праці безпосередньо присвячені народознавчій діяльності вченого як в Україні, так і за її межами. Авторка видала низку статей про вченого [18; 22; 20; 17; 19; 21], в 2009 р. захистила дисертацію на тему:
"Народознавча діяльність Зенона Кузелі" [23], а в 2013 р. видала монографію про вченого [12]. Статті
дослідниці як і сама структура дисертації та монографії торкаються різних сторін наукової та громадської діяльності вченого, але серед них слід виділити матеріал, що пов’язаний з етнологічними науковими пошуками та фольклористичними дослідженнями З. Кузелі.
Т. Подоляка проаналізувала дослідження вченим української весільної обрядовості вказавши
на те, що "він не лише здійснив повний запис сучасного йому весілля, а й привернув увагу дослідників
до маловивчених та пережиткових явищ "дівочих ярмарків" та здійснив теоретичне опрацювання основних весільних звичаїв. Праці Зенона Кузелі з весільної обрядовості були прогресивними в тогочасній етнологічній науці, а також використовуються сучасними дослідниками народної культури" [17,
215]. Але звичайно, найбільш повним та комплексним стало висвітлення етнологічних здобутків вченого в дисертаційній роботі Т. Подоляки, де було розкрито не лише проблеми становлення З. Кузелі як
вченого-етнографа [23, 28-26], але й докладно розкрито його бібліографічні огляди у цій галузі та методологічні статті з етнології [23, 77-99], детально висвітлено дослідження вченим сімейно-побутової
обрядовості [23, 100-134], проаналізовано його демонологічні студії [23, 135-139] та фольклористичні
роботи [23, 153-163]. Таким чином, на сьогодні праці Т. Подоляки є найбільш повним та комплексним
історіографічним джерелом для вивчення етнологічних здобутківвченого.
Таким чином, варто відзначити, що заслуги З. Кузелі в цій галузі були вперше відзначені його
колегами по НТШ. В рецензіях на етнографічні праці З. Кузелі таких відомих науковців як М. Грушевський, І. Франко, Ф. Колесса були вказівки на талант вченого, його працелюбність та ґрунтовність етнологічних досліджень вченого. Радянська ж історіографія наукової діяльності З. Кузелі фактично відсутня. Відомостей про вченого немає в жодній радянській енциклопедії, а ті короткі дані, які подекуди
зустрічаються в літературі радянського періоду містять фрагментарну та суперечливу інформацію узагальнену під визначенням "український буржуазний націоналіст".
Лише науковці діаспори постійно тримали в колі своїх наукових інтересів постать З. Кузелі як
видатного українського вченого та громадського діяча. Відомості про нього можна знайти в багатьох
діаспорних виданнях починаючи з 20-х рр. ХХ ст. закінчуючи сьогоденням. Це як окремі згадки про
З. Кузелю в рамках загальних праць з історії НТШ, так і спеціальні дослідження присвячені безпосередньо науковим досягненням вченого, в тому числі і етнологічним. Діаспорна історіографія виконувала
в радянський час роль суперника в ідеологічній боротьбі радянський вчених з вірними синами своєї
вітчизни, а тому дослідження вдатних постатей в історії української науки та громадського життя України були пріоритетним напрямком дослідження науковців української діаспори, які відновили діяльність НТШ кордоном та продовжували наукову діяльність закладену членами цієї організації в попередні роки. Але, звичайно, відновити наукову роботу до попереднього рівня було неможливо, оскільки
діаспорні науковці в еміграції були відірвані від джерельної бази і це було слабкою стороною праць
даного історіографічногонапряму.
Із здобуттям Україною незалежності розпочалося повергнення із забуття доброї пам’яті про
З. Кузелю як науковця та громадського діяча. Починаючи з 90-х ХХ ст. з’являється низка досліджень
провченого,деокремовиділяютьсяйогозаслугиякетнолога.Якщоспочаткуцебулизаміткиенцик-
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лопедичного характеру та короткі статті, які виконували переважно функцію популяризації знань про
вченого, то пізніше з’являються публікації та дисертаційні дослідження, які вже ґрунтовно вивчали наукові здобутки вченого. Перші згадки про З. Кузелю як науковця торкаються переважно його діяльності
як бібліографа та редактора українських видань за кордоном, а не як етнографа. Лише дещо пізніше
науковці звертають увагу на етнологічні досягнення вченого.
Останнім часом з’являється все більше праць, які висвітлюють широку палітру етнологічних
поглядів та досягнень З. Кузелі. Це, зокрема, стосується аналізу його етнографічних праць разом із
з’ясуванням методологічних прийомів роботи З. Кузелі з етнографічним матеріалом. Але незважаючи
порівняно велику кількість досліджень з поставленої нами проблеми, багато етнологічних проблем
наукової спадщини З. Кузелі залишаються відкритими. Вчений підняв та фактично започаткував низку
етнологічних проблем, які потребують подальшого дослідження. Це, зокрема, стосується вивчення
поховальної обрядовості українців, етнографії дитинства, статевої культури українців. Крім того, на
особливу увагу заслуговує дослідження розроблених З. Кузелею методичних матеріалів по збиранню
етнографічного матеріалу. Як відзначає багато дослідників творчості вченого, його програми по збиранню етнографічної інформації не втратили своєї актуальності і сьогодні. З певними доопрацювання
вони можуть використовуватись сучасними етнологами у своїй професійній діяльності. З. Кузеля започаткував дослідження етносоціальних проблем українського населення. Цей науковий напрямок на
сьогодні є перспективним, а напрацювання вченого у цій галузі може дати новий поштовх для дослідження низки важливих питань українського соціуму на сучасному етапі.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ НОРМОПРОЕКТУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Мета роботи – аналіз нормопроектувальної діяльності Міністерства культури України, спрямованої на
удосконалення правового забезпечення охорони культурної спадщини в Україні; вироблення пропозицій щодо
удосконалення законодавчого забезпечення охорони культурної спадщини. Методологічні засади дослідження:
історичний метод, який дав змогу простежити ґенезу правового забезпечення охорони культурної спадщини; методи аналізу та синтезу, застосування яких сприяло правовому аналізу основних нормативних актів, виявленню
прогалин правового регулювання; метод прогнозування дав змогу виробити пропозиції й запропонувати перспективні напрями та конкретні норми для удосконалення законодавства у сфері охорони культурної спадщини. Наукова новизна. Акцентовано увагу на основних нормативних актах у сфері охорони культурної спадщини; вперше
проаналізовано нормопроектувальну діяльність Міністерства культури України, спрямовану на удосконалення
правового забезпечення охорони культурної спадщини в Україні відповідно до сучасних викликів та загроз; запропоновано шляхи удосконалення законодавчого забезпечення охорони культурної спадщини. Висновки. Аналіз
нормативно-правового забезпечення у сфері охорони культурної спадщини свідчить про необхідність його удосконалення відповідно до сучасних вимог та міжнародних зобов’язань нашої держави. Крім базового законодавчого оновлення, першочерговим завданням Мінкульту в співпраці з іншими органами у сфері охорони культурної
спадщини є розроблення підзаконних актів, які дадуть змогу усунути прогалини у законодавстві, а також чітких
інструкцій і методичних рекомендацій щодо врегулювання окремих аспектів пам’яткоохоронної діяльності.
Ключові слова: культура, Міністерство культури України, охорона культурної спадщини, закон, нормативноправовий акт.
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Основные направления нормопроектировочной деятельности Министерства культуры Украины в
сфере охраны культурного наследия
Цель – анализ нормопроектировочной деятельности Министерства культуры Украины, направленной на
совершенствование правового обеспечения охраны культурного наследия в Украине; выработка предложений по
усовершенствованию законодательного обеспечения охраны культурного наследия. Методологические основы
исследования: исторический метод, который позволил проследить генезис правового обеспечения охраны культурного наследия; методы анализа и синтеза, применение которых способствовало правовому анализу основных
нормативных актов, выявлению пробелов правового регулирования; метод прогнозирования позволил выработать предложения, перспективные направления и конкретные нормы для совершенствования законодательства в
сфере охраны культурного наследия. Научная новизна. Акцентировано внимание на основных нормативных
актах в сфере охраны культурного наследия; впервые проанализирована нормопроектировочная деятельность
Министерства культуры Украины, направленная на совершенствование правового обеспечения охраны культурного наследия в Украине в соответствии с современными вызовами и угрозами; предложены пути совершенствования законодательного обеспечения охраны культурного наследия. Выводы. Анализ нормативно-правового
обеспечения в сфере охраны культурного наследия свидетельствует о необходимости его совершенствования в
соответствии с современными требованиями и международными обязательствами нашего государства. Кроме
базового законодательного обновления, первоочередной задачей Минкульта в сотрудничестве с другими органами в области охраны культурного наследия является разработка подзаконных актов, которые позволят устранить пробелы в законодательстве, а также четких инструкций и методических рекомендаций по урегулированию
отдельных аспектов охраны культурного наследия.
Ключевые слова: культура, Министерство культуры Украины, охрана культурного наследия, закон, нормативно-правовой акт.
Mazur Tamara, Candidate of Legal Science, Deputy Minister of Culture of Ukraine; Myshchak Ivan, Doctor of
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The main directions of normative drafting activity of the Ministry of Culture of Ukraine in the cultural
heritage protection sphere
Purpose of the article is to analyze the normative drafting activity of the Ministry of Culture of Ukraine, aimed at
improving the legal support of cultural heritage protection in Ukraine; to formulate proposals to strengthen the legislative
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support of cultural heritage protection. Methodology. Methodological principles of research: historical method, which
allowedtoobservethegenesisofthelegalassistanceofculturalheritageprotection;methods
ofanalysisandsynthesis,its
applicationassistedforjudicialreviewofcrucialnormativeacts,fordetectionofgapsinlegalregulation;forecastingmethod allowed
to make proposals and suggest perspective directions and concrete norms for legislation improvement in the cultural
heritage protection sphere. Scientific novelty. Attention was paid to the main normative acts in the cultural heritage
protectionsphere;forthefirsttimethenormativedraftingactivityoftheMinistryofCultureofUkraineaimedatimprovingthe
legalsupportofculturalheritageprotectioninUkraineinaccordancewithcurrentchallengesandthreatshasbeenanalyzed; ways of
enhancing the legislative support of cultural heritage protection have been suggested. Conclusions. The analysis of the
normative and legal assistance in the cultural heritage protection sphere testifies the need for its improvement by modern
requirements and international obligations of our state. In addition to the necessary legislative update, the priority task of the
Ministry of Culture, in cooperation with other bodies in the cultural heritage protection sphere, is the drafting of secondary
legislation that will allow to eliminate legislation gaps, as well as clear instructions and methodological recommendations
for the settlement of certain aspects of the memorials protectionactivity.
Key words: culture, Ministry of Culture of Ukraine, cultural heritage protection, law, normative and legal act.

Актуальність теми дослідження. Культурна спадщина України надзвичайно багата, налічуючи
близько 130 000 об’єктів археології, історії, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, ландшафту, науки і техніки. Водночас така кількість і видова різнорідність об’єктів потребує цілого
комплексу заходів для її охорони та збереження. А враховуючи той факт, що будь-яка діяльність базується на правовому забезпеченні, питання розроблення нормативно-правових актів з питань охорони
культурної спадщини належить до пріоритетних напрямків діяльності Міністерства культури України як
головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну культурну політику.
Метою статті є аналіз нормопроектувальної діяльності Міністерства культури України, спрямованої на удосконалення правового забезпечення охорони культурної спадщини в Україні і вироблення
пропозицій щодо удосконалення законодавчого забезпечення охорони культурної спадщини.
Наукова новизна. У статті акцентовано увагу на основних нормативних актах у сфері охорони
культурної спадщини; вперше проаналізовано нормопроектувальну діяльність Міністерства культури
України, спрямовану на удосконалення правового забезпечення охорони культурної спадщини в Україні у відповідності до сучасних викликів та загроз; запропоновано шляхи удосконалення законодавчого
забезпечення охорони культурної спадщини.
Виклад основного матеріалу. Тема охорони культурних цінностей для України була завжди актуальною з огляду на її географічне розташування на межі Західної та Східної цивілізацій, постійні
війни і руйнування, знищення й розкрадання культурного надбання [1, 31]. Охорона культурної спадщини є прямим конституційним обов’язком нашої держави та її органів. Так, відповідно до частини
п’ятої ст. 54 Конституції "культурна спадщина охороняється законом", а згідно з частиною шостою цієї
ж статті "держава забезпечує збереження історичних пам’яток та інших об’єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться
за її межами" [2]. Безпосередньо питання охорони культурної спадщини урегульовано спеціальними
законами України "Про охорону культурної спадщини" від 8 червня 2000 р. [3] та "Про охорону археологічної спадщини" від 18 березня 2004 р. [4], а відповідальність за їх порушення передбачена як нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення, так і Кримінального кодексу України. Крім
того, на їх розвиток прийнято десятки інших законодавчих і підзаконних актів, програм, концепцій, планів тощо. Однак наявна нормативна база не відповідає тим вимогам і потребам, які нині стоять перед
пам’яткоохоронною сферою.
З огляду на це, головним завданням Міністерства культури є вироблення основ державної політики, яка включатиме стратегічні пріоритети розвитку галузі та міститиме чіткий перелік заходів і напрямки співпраці з іншими органами державної влади та місцевого самоврядування, які причетні чи
долучаються до охорони культурної спадщини. Ця діяльність передбачає, окрім підготовки законопроектів та внесення змін до чинного законодавства, копітку підзаконну нормопроектувальну роботу, яка
має заповнити правові прогалини чинного законодавства, а також надати чіткі інструкції та методологічну допомогу працівникам органів охорони культурної спадщини на місцях.
Відповідна робота Мінкульту істотно активізувалася упродовж останніх років. Зокрема, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2016 р. № 119-р було схвалено Довгострокову
стратегію розвитку української культури – стратегію реформ [5], одним із пріоритетів якої визначено
активізацію зусиль у сфері збереження і відтворення культурної (матеріальної і нематеріальної) та
природної спадщини, як це зазначено в програмах довгострокового розвитку Європи та ООН. Серед
іншого, Стратегія передбачає розроблення проекту та прийняття Державної програми підтримки нематеріальної культурної спадщини, а також передачу частини державних повноважень на місцевий
рівень та посилення відповідальності місцевих органів влади у сфері охорони культурної спадщини,
зокрема в частині охоронних зон та заповідних територій, архітектурних комплексів, пам’яток культури
місцевого, регіонального, національного та світового значення.
На виконання положень Стратегії та тих завдань, які нині стоять перед Міністерством культури
України, розроблено ряд проектів нормативно-правових актів, спрямованих на комплексне та послідо-
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вне реформування сфери охорони культурної спадщини. Серед таких проектів, які нині винесені на
громадське обговорення, передусім слід відзначити Концепцію державної політики реформування
сфери охорони нерухомої культурної спадщини [6], яка вже пройшла кілька обговорень та зазнала
змін і доповнень, у тому числі, з урахуванням пропозицій членів Науково-методичної ради з питань
охорони культурної спадщини Міністерства культури України. Метою Концепції визначено створення
ефективної системи захисту культурної спадщини в державі, виявлення, використання її економічного,
культурно-просвітницького, туристичного та іншого потенціалу й забезпечення провадження комплексної, послідовної та скоординованої діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань із її реалізації. При цьому державна політика у сфері збереження нерухомої культурної спадщини має бути нерозривно пов’язана з національною культурною політикою та
політикою сталого розвитку населених пунктів держави. Ідеться, передусім, про: удосконалення правових, інституційних та фінансових інструментів щодо впровадження дієвої системи охорони культурної спадщини; консолідацію зусиль щодо створення умов для виявлення, охорони, збереження та популяризації об’єктів культурної спадщини; інтеграцію питань охорони і збереження об’єктів культурної
спадщини до загальних програм культурного та соціально-економічного розвитку держави; гармонізацію національного законодавства з міжнародним, дотримання цілей і принципів, проголошених Організацією Об’єднаних Націй, з питань охорони культурної спадщинитощо.
Реалізація Концепції передбачає два основні етапи. На першому етапі (2018–2020 роки) передбачається: - створення сприятливих умов для виявлення і використання економічного, культурнопросвітницького, туристичного та іншого потенціалу об’єктів культурної спадщини; - розроблення та
прийняття змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" й інших законів України; - удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення реалізації державної політики реформування сфери охорони культурної спадщини; - розроблення та затвердження регіональних програм у
сфері охорони культурної спадщини; - запровадження інформаційної системи обліку культурної спадщини; - інвентаризація об’єктів культурної спадщини. Другий етап (2020–2025 рр.) включатиме: розробка та затвердження Державної програми охорони культурної спадщини на 2020–2025 рр.; створення
дієвої системи охорони культурної спадщини; формування сприятливого інвестиційного клімату з метою поліпшення охорони культурної спадщини.
За умови успішної реалізації положень Концепції очікується створення: якісної нової, дієвої системи охорони і збереження культурної спадщини; механізмів для виявлення, розширення та використання культурно-просвітницького, туристичного, економічного та іншого потенціалу об’єктів культурної
спадщини; умов для поліпшення збереження історичної пам’яті. Крім того, Міністерство культури розраховує на посилення співпраці з громадськістю й активізацію участі громадських інституцій у формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони культурної спадщини.
Важливість і необхідність пропонованих заходів, передусім розроблення Державної програми
охорони культурної спадщини, пов’язані з нагальною потребою вироблення й реалізації чіткої державної політики у сфері охорони культурної спадщини. Йдеться про консолідацію зусиль не лише Міністерства культури та підвідомчих органів на місцях, а й інших відомств та органів місцевого самоврядування. Тож відповідна координація можлива лише за умови ухвалення Державної програми охорони
культурної спадщини. До речі, єдина за роки незалежності Загальнодержавна програма збереження
та використання об’єктів культурної спадщини на 2004–2010 роки, яка була затверджена Законом
України від 20.04.2004 р. № 1692-IV [7], так і не була реалізована в повному обсязі, а чимало означених нею проблем й передбачених заходів на їх подолання є актуальними йнині.
Чому назріла необхідність ухвалення саме державної програми? Міністерство культури України намагається вирішувати нагальні проблеми, у тому числі шляхом розроблення й оновлення нормативної бази. Однак питання охорони культурної спадщини належать до царини відповідальності не
лише Мінкульту. Це стосується, насамперед, дозволів та погоджень щодо будівництва, реконструкції
будівель і споруд у межах історичних ареалів населених місць України. Якраз ці питання викликають
чи не найбільше критики, у тому числі через потенційну корупційну складову. Намагаючись зробити
процес максимально прозорим, спільними зусиллями було розроблено відповідні зміни до законодавства. Так, постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 92 [8] внесено зміни до Порядку
визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць, згідно з якими скасовується необхідність підготовки і погодження в Мінкульті історико-містобудівного обґрунтування у складі проектної
документації. Надалі проектна документація на нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт у межах історичних ареалів населених місць розробляється з урахуванням історикоархітектурного опорного плану (ІАОП), який погоджується та затверджується у складі містобудівної
документації згідно із Законом України "Про регулювання містобудівноїдіяльності".
На жаль, досі ІАОП затверджені лише для чверті історичних ареалів населених місць. При
цьому ІАОП розробляються відповідно до ДБН Б.2.2-3:2012 "Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту", схваленого Мінрегіоном України у 2012 р. Так само ДБН регулюють й інші
питання, пов’язані з будівництвом і реконструкцією об’єктів в охоронних зонах. Зазначений ДБН Б.2.23:2012, як і інші ДБН та ДСТУ, не є досконалими, вони потребують чіткого узгодження, у тому числі й тер-
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мінологічного, із Законом "Про охорону культурної спадщини" та іншими законодавчими актами, а головне
– істотногодоповнення,зокремавчастинівимогіобмеженьдопотенційнихзабудовників.
Ще одна вагома проблема пов’язана з реформою децентралізації і передачею повноважень
органам місцевого самоврядування. З огляду на це необхідно провести велику роботу щодо розробки
й надання останнім чітких інструкцій і необхідної методичної підтримки. Так, для прикладу, досі відсутні Порядок визначення меж зон охорони пам’яток, немає методики визначення території пам’яток. Перегляду потребує й Порядок визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України в частині уточнення критеріїв віднесення
об’єктів до культурної спадщини [9]. При цьому наявні акти органів місцевого самоврядування часто є
застарілими й не відповідають чинному законодавству. Для прикладу, навіть у столиці досі чинним є
рішення Виконкому Київської міської Ради від 16.07.1979 р. № 920 "Про уточнення меж історикокультурних заповідників і зон охорони пам’яток історії та культури в м. Києві" зі змінами, внесеними
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 17.05.2002 р. № 979, яке не відповідає
нормам Закону України "Про охорону культурної спадщини".
Окремим напрямком нормопроектувальної діяльності Міністерства культури України є розроблення чітких критеріїв для здійснення контролю у сфері охорони культурної спадщини. З цією метою
розроблено докладну Інструкцію із здійснення контролю за виконанням Закону України "Про охорону
культурної спадщини" та інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини, яка
встановлює процедуру здійснення контролю, визначає його суб’єктів та об’єктів, передбачає системи
моніторингу та ін. За результатами контролю передбачено застосування таких обов’язкових для виконання юридичними і фізичними особами заходів реагування: видання розпоряджень, видання приписів, складання протоколу про адміністративні правопорушення за наявності обставин, передбачених
статтями 92 та 188-33 Кодексу України про адміністративні правопорушення, застосування фінансових
санкцій за порушення Закону України "Про охорону культурної спадщини". Вперше у проекті інструкції
докладно виписані визначення основних термінів і понять, порядок видання розпорядження та припису, обставини їх видання, встановлена форма актів, а також підстави та порядок оформлення протоколу про адміністративне правопорушення. Окремо виписано процедуру застосування фінансових
санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини та порядок оформлення справ
про застосування заходів реагування. При цьому встановлено, що видання розпорядження або припису не перешкоджає вжиттю заходів щодо притягнення винної особи до адміністративної відповідальності або застосування фінансових санкцій.
Міністерство культури України у своїй нормопроектувальній роботі намагається врахувати
пропозиції, зауваження та побажання усіх, хто має відповідні власні напрацювання чи готовий долучитися до удосконалення нормативно-правової бази. У свою чергу, напрацьовані Мінкультом проекти
нормативно-правових актів у сфері охорони культурної спадщини виносяться на обговорення й оприлюднюються на офіційному веб-сайті міністерства, розглядаються на засіданнях консультативнодорадчих органів при Міністерстві, наукових конференціях, круглих столах за участю як фахівцівпрактиків, так і науковців.
Позиція й пропозиції Міністерства культури також були озвучені на парламентських слуханнях
"Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні", які відбулися 18 квітня 2018
р. та були приурочені до Міжнародного дня пам’яток і визначних місць. Завдяки спільним зусиллям до
Рекомендацій парламентських слухань "Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини
в Україні" були включені пропозиції розробити та затвердити такі підзаконні акти: порядок визначення
та затвердження меж і режимів використання зон охорони пам’яток культурної спадщини та внесення
змін до них; зміни до порядку обліку об’єктів культурної спадщини; порядок інформування Міжурядового комітету з охорони всесвітньої культурної і природної спадщини про наміри здійснити містобудівні
перетворення на території об’єкта культурної спадщини, включеного до Списку всесвітньої спадщини,
та/або в межах його буферної зони; інструкцію із здійснення контролю за виконанням Закону України
"Про охорону культурної спадщини" та інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини; методичні рекомендації з подачі елемента нематеріальної культурної спадщини для включення до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України [10]. Відповідні
рекомендації є базовим орієнтиром для подальшої нормопроектувальної діяльності Міністерства культури України та співпраці з іншими зацікавленими органами й інституціями щодо удосконалення
правового забезпечення охорони культурної спадщини.
Висновки. У сфері правового забезпечення охорони культурної спадщини для Міністерства культури України, окрім базового напрямку оновлення законодавчої бази, нагальною є проблема напрацювання чітких підзаконних актів. З цією метою Мінкульт пропонує об’єднати зусилля усіх зацікавлених сторін та для координації спільної діяльності розробити й ухвалити Державну програму охорони
культурної спадщини. Наявні проблеми можна вирішити лише спільними зусиллями, зокрема шляхом
створення міжвідомчих робочих груп із залученням науковців та фахівців, які мають досвід як нормопроектувальної, так і практичної діяльності. І лише оперативна й узгоджена робота щодо заповнення
прогалин й усунення правових колізій стане ключовою передумовою для ефективної охорони культурної спадщини.
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THE PRACTICE OF USING INTERACTIVE
MULTIMEDIA INSTALLATIONS IN MUSEUM ACTIVITY
The purpose of the study is to analyze modern interactive multimedia installations that function in the museum
environment in the process of working on artistic interactive and educational media projects. The research is devoted to
the theoretical and methodological principles of use of interactive multimedia installations in the activities of museum
institutions. Methodology. The selection of the actual material was based on the general scientific methods of
visualization, analysis and synthesis, comparison and generalization; methods of system analysis, comprehensiveness,
objectivity and retrospective were used precisely, when studying innovative systems that function within museum
institutions. In the process of presenting the main provisions of the article system-structural and statistical-analytical,
comparative and descriptive methods were used. Scientific novelty. For a thorough research of the modern activity of
the museum industry through the prism of introduction of interactive installations, the authors have studied the
conceptual approaches to hardware and software design of interactive multimedia projects in museums. They have
developed their own interactive and educational multimedia project "The Pantheon of Prominent Ukrainians".
Conclusions. The factors of using innovative multimedia installations were determined. The importance of information
technologies for the development of modern museum expositions wasemphasized.
Keywords: museum, interactive system, technologies, information environment, socio-cultural phenomenon.
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Практика використання інтерактивних мультимедіа інсталяцій у сфері музейної справи
Метою дослідження є аналіз сучасних інтерактивних мультимедійних інсталяцій, що функціонують у музейному середовищі у процесі роботи над художніми інтерактивно-освітніми медіа-проектами. Дослідження присвячено теоретико-методологічним засадам використання інтерактивних мультимедійних інсталяцій в діяльності
музейних установ. Методологія дослідження. Добір фактичного матеріалу ґрунтувався на основі загальнонаукових методів візуалізації, аналізу і синтезу, порівняння та узагальнення; метод системного аналізу, всебічності,
об’єктивності та ретроспективи, було використано саме під час вивчення інноваційних систем, що функціонують в
середовищі музейних установ. У процесі викладу основних положень статті використовувалися системноструктурний, статистично-аналітичний, порівняльний та описовий методи. Наукова новизна. Для ґрунтовного
дослідження сучасної діяльності музейної галузі через призму запровадження інтерактивних інсталяцій були вивчені концептуальні підходи до апаратно-програмного оформлення інтерактивних мультимедіа проектів в музеях.
Розроблено власний інтерактивно-освітній мультимедіа проект "Пантеон визначних українців". Висновки. Визначено фактори використання інноваційних мультимедійних інсталяцій. Підкреслено значення інформаційних технологій для розвитку сучасних музейних експозицій.
Ключові слова: музей, інтерактивна система, технології, інформаційне середовище, соціокультурне явище.
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Практика использования интерактивных мультимедиа инсталляции в сфере музейного дела
Целью исследования является анализ современных интерактивных мультимедийных инсталляций,
функционирующих в музейной среде в процессе работы над художественными интерактивно-образовательным
медиа проектами. Исследование посвящено теоретико-методологическим основам использования интерактивных мультимедийных инсталляций в деятельности музейных учреждений. Методология исследования. Отбор
фактического материала основывался на общенаучных методах визуализации анализа и синтеза, сравнения и
обобщения; метод системного анализа, всесторонности, объективности и ретроспективы, были использованы
именно при изучении инновационных систем, функционирующих в сфере музейных учреждений. В процессе изложения основных положений статьи использовались системно-структурный, статистическо-аналитический, сравнительный и описательный методы. Научная новизна. Для исследования современной деятельности музейной
отрасли сквозь призму введения интерактивных инсталляций были изучены концептуальные подходы к аппаратно-программному оформления интерактивных мультимедиа проектов в музеях. Разработан собственный интерактивно-образовательный мультимедиа проект "Пантеон выдающихся украинцев". Выводы. Определены факто-
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ры использования инновационных мультимедийных инсталляций. Подчеркнуто значение информационных технологий для развития современных музейных экспозиций.
Ключевые слова: музей, интерактивная система, технологии, информационная среда, социокультурное
явление.

Relevancy of research topic. Since the beginning of the new millennium, society and culture have
undergone significant changes, and museum institutions are being gradually transformed. Every year they
are gaining increasing socio-cultural significance, their role in preserving and interpreting the cultural
heritage, in the complex processes of social adaptation and cultural identification, in the educational process,
in the organization of leisure is increasing. Over the past few years, European and American conferences
have discussed the advent of the era of "culture of participation," which fundamentally changes the model of
interaction between cultural institutions and society, which is inevitable in new socialcircumstances.
One of the significant events in the museum area was the development and approval of UNESCO in
2015 "Recommendations on the protection and promotion of museums and collections, their diversity and
their role in society" [1, 187-191]. According to them, along with the traditional functions of museums, such
as education, the preservation of historical and cultural heritage, one of the main functions was the
communication. In view of this, we would like to note that society places new challenges on the museum: the
development of museum pedagogy, social adaptation and socio-cultural identification of children and adults.
Museums become centers of education, communication, cultural information and creativeinnovation.
Interactive technologies are expanding the capabilities of museums, increasing their spheres of
influence, helping them get out of the open space and become part of social life.
Analysis of basic research and publications. Among scholars, who are investigating this topic, one
can distinguish the work of such leading domestic and foreign scholars as:D. Ignjatovic [8], S. Allen,
J. Gutwill [9], V. Yakovenko [2], R. Gural [3], T Trofymenko [5]. The main provisions of each study are the
need for the transformation of museums in accordance with modern socio-cultural processes, by moving
from monologic to dialogic forms of communication with visitors and providing interactive information, with a
view to its more emotional perception, and, as a result, a betterassimilation.
Specialists of the museum branch define three directions in the field of museum interactivity at the
present stage: multimedia; the creation of special interactive zones, with the conditions of direct active
influence of museum objects and sensory devices on all senses, the dissemination of interactive mode to the
work of museum studios for the realization of creative opportunities not only for children, but also for adults
on the principle of "visit and try" or "doyourself".
The purpose of the article is to analyze modern interactive multimedia installations operating in the
museum environment in the process of working on artistic interactive and educational media projects.
Main material. Conceptual approaches to the creation of multimedia museum expositions are
determined by the specific conditions in a museum. Designing hardware and software complex for the
museum can take place in several scenarios. First, if the multimedia exhibition and exhibition complex is to
be created and placed in the exposition space of an existing museum. In this case, the task of the designer
is that the elements of the multimedia display complex should be aimed at providing the visitor with the
information and reference service, a deeper disclosure of the meaning and content of the exposure, and the
elements of the complex need to be unobtrusively inserted into the exposition space. Secondly, when
designing the exposition complex of a new museum (or a serious reconstruction of the old museum), the
task is somewhat different, the complex should be considered as an integral part, and at times – the main
part of the entire exhibition project, and its functions and place in the exposition must be determined at the
stage of creation the general concept of the museum [5, 30-34].
We illustrate the sign of equality, that is, the exposition equality of material and virtual objects in this
kind of exposition, giving examples of such pairs of different types of museums: a musical instrument and its
sound (Museum of Music, Stockholm, Sweden; House of Music, Vienna, Austria); stuffed bird and recording
of its singing (Darwin Museum, Moscow, Russia); shaman's clothes and video of a ritual dance (Museum of
Ethnology, Leiden, The Netherlands), etc. [3, 582-586]. If we consider the question of interactive multimedia
technology, in terms of Ukrainian museums, it should be noted that Ukrainian museums are familiar with the
concept of "interactivity", but far from the concept of "interactive media". They implement the principle of
interactivity through quests and games. In most cases, given the significant historical and cultural value of
museum objects, the visitor is not allowed to touch them, examine them, study the technology of their
creation on their own, and a modern visitor is interested exactly in this, for him simple contemplation is not
enough, he wants to study and experience himself [4, 37-45]. It is the multimedia interactive technology that
enables you to meet the need of a modern museum user.
For Ukrainian museums a project "Museum", which launched the TV program "TSN News" on the
"1+1" channel, which took place from March 2 to March 26, 2017, was a vivid example of the use of
interactive installations in the exposition activity. The exposition of the museum consisted of 10 halls with
interactive zones, each of them dedicated to a separate topic. The museum also had polls and tests: guests
were offered sensory screens to answer questions about journalistic ethics, to determine which news is
reliable and which is not. With the help of virtual reality glasses visitors to this exhibition project were able to
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get to the Verkhovna Rada rostrum, to the front, to the exclusion zone around Chernobyl and to the TSN
studio during the evening newscast. The unique exhibit was the 3D image of a TV host Alla Mazur. This is a
hologram that tells visitors every day about the most interesting facts of the television industry. This virtual
projection in full height has no analogues in Ukraine [6; 7].
As you can see, the use of multimedia interactive technologies by the museums of Ukraine is at a
rather low level. Of course, one of the reasons is lack of funding. However, the impression is that even with
the availability of funds, new technologies in museums are implemented with some fears. Most expositions,
as well as methods of working with the audience, have not changed since the 90s of the twentieth century.
The reason for this situation, on the one hand, is the museum staff. It's mostly the elderly, who find it difficult
to move from the concept of Museum 1.0 to the modern 2.0 museum, because it requires them to acquire
skills to work with the latest technology, which, in their case, is too difficult. That is why in Ukraine there is a
minimal development of the museum business, in particular, in the organization of expositions with
interactive installations.
Consequently, interactive multimedia installations in museum institutions represent a complex of
modern information and computing hardware and computer programs. The multimedia installation is a
qualitatively new level of communication between the museum and multimedia. Multimedia technologies are
not ancillary means, but an integral part of modern museum activities.
Returning to the topic of worldwide experience in installing multimedia installations, we want to
pointout that they have their advantages, which will be discussed further:in-depth study of the topic in order
toobtain extended information about any of the exhibits; the visitor only needs to select the appropriate tab
onthe touch screen; large audience coverage; assistance in the activities of the main guide; virtual
excursions.
The leaders in the introduction of interactive technologies are large museums, while regional, small
and other museums have many barriers to introducing technologies, starting from financial constraints to the
lack of specialists. The need for specialists of this kind inside the museum is high, and even if the museum
cooperates with external partners to create a site, a multimedia product, it is necessary that within the
museum there are relevant technical specialists, who are reluctant to work in museums, preferring more paid
work. In general, museums see the undoubted benefits and prospects of using information technology not
only in the popularization and communication activities of the museum, but even in strategic planning.
In most museums that use interactive technologies in their expositions, there are some problems, the
most important of which are: 1) insufficient attention to content, that is, the filling of technology, this error
makes technology an end in itself, and the museum actually becomes an entertainment center; 2) visual
imbalance of exposure and technologies, inconsistency of interactive installations with the general idea of
exposure, this problem is related to the need to perceive technology as a means of communication that
helps, actualizes, communicates a museum object to theviewer.
Multimedia interactive installations help to actively engage visitors to view the exposition, if they have
an author's approach, a thought concept and an understanding of the audience [2, p. 75].
Scientific novelty. Having examined and reviewed the basic principles of interactive technology in the
museum business, we have developed our own interactive installation, which can be used to realize the
educational function of the museum. The main idea for creating the installation was Ukrainian historical
figures, who are buried abroad. There were 26 people selected, the chronological boundaries cover the
period from the 18th to the first half of the twentieth century.
An interactive installation based on the free Inkscape vector graphic editor is developed. The
program was created based on a set of libraries for constructing the GTK + graphic interface and an
application for creating C ++ programs for this library (gtkmm). Inkscape's native recording format is SVG, it
supports reading and writing images in SVG, OpenDocument Drawing, DXF, PNG, WMF, EMF, sk1, PDF,
EPS, PostScript formats. The program can use smoothing, transparency control, creation of gradients of
filling, has a built-in set of ready-made templates (for example, arrows), can work with vector fonts. The
advantage of the program is a wide range of effects that can be used to create a variety of artistic and design
imagery. With the help of the Inkscape vector image editor, the label was superimposed on the map and
assigned a label to each tag for its ability to create interactivity using the JavaScriptlanguage.
For correct displaying of the map on the web page, the html language was used, and for correct map
scaling, cascading style sheets CSS (a special language used to describe the pages written in markup
languages, most often CSS is used for visual presentation of pages written in HTML and XHTML, but the
CSS format can be applied to other types of XML documents). The domain http://ukrainelegend.zzz.com.ua/
was registered on the free hosting zzz.com.ua for the possibility of using the map on the network. JavaScript
was used to implement the interactive part of the page, and the OnClickImage and OnCloseImage functions
were created.
OnClickImage – a function that handles the click event on the label, while the full size image is
displayed on the screen with the text of the description of the place indicated by the label. OnClickImage also
allows you to close the image so you can see other tags on the interactive map. OnCloseImage is a function
that handles the click event on an image that outputs a function. To move the site files to the hosting, a free
FP client FileZilla was used, which allowed downloading files from the computer to a free hosting.
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First of all, in order to start browsing the interactive installation, you need to open the browser and
enter in the address bar http://ukrainelegend.zzz.com.ua/, after which will load the html page with an
interactive grave map of famous Ukrainians. An interactive map, allows you to make a virtual trip to the cities
of burial places of prominent Ukrainian figures. To start viewing a tour, you must hover a cursor over any of
the labels on the map, and a small dialog will appear, in which the photos of this location will be presented.
For a more detailed look at the location, you must click on the opened dialog in the form of a location photo.
When clicked, a new dialog will open, in which complete information about the person will be provided in the
form of text and photographs.
Conclusions. Consequently, during the rapid development of information technology museums need
to take an active role in the field of interactive multimedia systems to provide information to visitors. The
latest interactive tools allow significant expanding of the possibilities of presenting museum objects,
providing additional textual and graphic information about them, displaying missing exhibits and organizing
virtual exhibitions. Such technologies allow us to see a three-dimensional image of a sculpture or an
architectural structure, to feel the "insides" of this image, to approach any exhibit and to examine it from all
sides in a more detailed way. The use of multimedia technologies in the museum increases the prestige of
museum institution and provides more opportunities for development and efficient work, in particular, allows
you to overcome the limited space of exhibition halls. Museums are able to surprise and interest
contemporary visitors, but, for this purpose it is necessary to use new technologies and transform the
exposition into a unique interactivespace.
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ФЛЕШМОБ ЯК СПЕКТАКУЛЯРНИЙ ВИДОВИЩНО-ІГРОВИЙ РІЗНОВИД
ПОЛІТИЧНОГО АКЦІОНІЗМУ
Мета статті – поглибити теоретико-методологічні позиції щодо сутності політичного флешмобу (політмобу) як видовищно-ігрового різновиду технологій політичного акціонізму, визначити новітні види політмобів. Методологія дослідження базується на основі: моделі суспільства спектаклю (Г. Дебор); симуляційній моделі (Ж. Бодрійяр); моделі індивідуалізованого суспільства (З. Бауман); моделі суспільства інтерактивного спектаклю (С. Бест,
Д. Келлнер) та ін. Методологія синтезувала теоретико-методологічні положення символічного інтеракціонізму,
постмодернізму та постструктуралізму. Наукова новизна заклечається в авторському аналізі політмобів як видовищно-ігрового різновиду технологій політичного акціонізму, який полягає в одноразовому або хвилеподібному
проведенні масових короткотривалих театралізованих акцій за попередньо узгодженим сценарієм. Висновки.
Аналіз засвідчив, що політмоб є спектакулярною мережевою взаємодією, яка здійснюється на основі горизонтальних соціальних комунікацій. Рисами політмобу визначено позаінституційний характер; організація за посередництва інтернет-ресурсів; видовищність, яскраво виражений ігровий контекст; хронометричність та ін. Різновидами сучасних політмобів виділено: "мовчазні" флешмоби; інтернет-флешмоби (і-mob); хвилеподібні естафетні
флешмоби та ін. Відзначено, що абсолютна більшість політмобів є мирними за характером. Наголошено, що в
окремих державах флешмоб прирівняний до таких акцій протесту, як мітинги, пікети, тому заборонена їх стихійна
самоорганізація.
Ключові слова: спектакуляризація політичного активізму, видовище, гра, політичний флешмоб (політмоб), політичний акціонізм.
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Флешмоб как спектакулярная зрелищно-игровая разновидность политического акционизма
Цель статьи – углубить теоретико-методологические позиции анализа политического флешмоба (политмоба) как зрелищно-игровой разновидности технологий политического акционизма, определить новые виды политмобов. Методология исследования базируется на основе: модели общества спектакля (Г. Дебор), симуляционной модели (Ж. Бодрийяр), модели индивидуализированного общества (С. Бауман), модели общества
интерактивного спектакля (С. Бест, Д. Келлнер) и др. Методология синтезировала теоретико-методологические
основы символического интеракционизма, постмодернизма и постструктурализма. Научная новизна состоит в
авторском анализе политмобов как зрелищно-игровой разновидности технологий политического акционизма, что
выражается в разовом или многократном волнообразном проведении массовых краткосрочных театрализованных акций по заранее согласованному сценарию. Выводы. Анализ показал, что политмоб является спектакулярным сетевым взаимодействием, которое осуществляется на основе горизонтальных социальных коммуникаций.
Чертами политмоба определены: внеинституционный характер; организация при посредничестве интернетресурсов; зрелищность, ярко выраженный игровой контекст; хронометричность и др. Разновидностями современных политмобов выделено: "молчаливые" флешмобы; интернет-флешмобы (i-mob), волнообразные, эстафетные флешмобы и др. Отмечено, что абсолютное большинство политмобов мирные по характеру. Подчеркнуто,
что в отдельных государствах флешмоб приравнен к таким акциям протеста, как митинги, пикет, поэтому запрещена их стихийнаясамоорганизация.
Ключевые слова: спектакуляризация политического активизма, зрелище, игра, политический флешмоб
(политмоб), политическийакционизм.
Naumkina Svitala, Doctor of Political Sciences, Professor, Head of the Department of Political Sciences and
Law of the South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky; Hruieva Oleksandra,
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Variability of modern political flash mobs (political mobs)
The aim of the article is to deepen the theoretical and methodological concepts regarding the essence of
political flash mob (political mob) as a spectacular and game-like variety of political actionism, to define the modern types
of political mobs. The research methodology is based on: the model of society of spectacle (G. Debord); the simulation
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model (J. Baudrillard); the individualized society model (Z. Bauman); the model of society of interactive spectacle
(S. Best, D. Kellner) etc. The methodology synthesized the theoretical and methodological concepts of symbolic
interactionism, postmodernism and post-structuralism. The scientific novelty lies in the author’s original analysis of
political mobs as a spectacular and game-like variety of political actionism technology, which consists of one-time or
wave-like conduction of short-term dramatized mass actions according to a pre-agreed scenario. Conclusions. The
analysis showed that political mob is a spectacular network interaction, performed on the basis of horizontal social
communications. The author defined the following features of political mob: non-institutional character; organization
through online resources; spectacularity, pronounced game context; chronometricty etc. There are following varieties of
modern political mobs: “silent” flash mobs, online flash mobs (i-mob); wave-like relay and others. It is noted that the vast
majority of political flash mobs are peaceful in their nature. It is emphasized that in some countries flash mobs are
considered equal to protest actions, such as rallies and pickets, therefore their spontaneous self-organization is
forbidden.
Key words: political flash mob (political mob), political actionism, spectacularization of political activism.

Постановка проблеми. Політичний флешмоб (політмоб) є однією з форм політичного акціонізму як системи художньо увиразнених форм політичного протесту, публічного обговорення та дискусії.
Це новітня спектакулярна форма політичної участі, зазвичай протестного й провокаційного (подекуди
й асоціального) характеру з викликом існуючому політичному ладу. У форматі політмобу проявляється
театралізація, ігрова компонента, видовищність, динамічність донесення суспільно-політичних ідей,
вимог тощо. Політичний флешмоб є публічною дією, наповненою глибинним сенсом; це нова форма
комунікації з акцентом на процесуальність. Політмоб постає як мистецько-видовищно-ігрова форма
донесення політичного. Він виник завдяки наділенню політики ігровою компонентою, інтегрування в
політичне поле ігрових механізмів. Останнє можна вважати характерною тенденцією, тісно пов’язаною
з прагненням надати такий політичний і інформаційний продукт, який би враховував вимоги видовищності, розважальності, театральності [7,162].
Ступінь наукової розробки. Нині флешмоби стають предметом досліджень з позицій різних наукових напрямків та методологій. Відзначимо дослідження С. Володенкова, Т. Ісакової, С. Попової,
Г. Рейнгольда, С. Романенка, К. Станіславської, В. Торяника, С. Федорченка, О. Шерман, О. Ямельницького, К. Янченка. Водночас комплексні дослідження політичного флешмобу як форми політичного
акціонізмувідсутні.
Актуальність і мета дослідження. Актуальність дослідження флешмобів зумовлена зростанням
ролі спектакулярних видовищно-ігрових форм акціонізму в новітньому суспільно-політичному процесі.
Мета статті – поглибити теоретико-методологічні позиції щодо сутності політичного флешмобу (політмобу) як видовищно-ігрового різновиду технологій політичного акціонізму, визначити новітні види політмобів.
Виклад матеріалу. Флешмоб – відносно молода форма політичного акціонізму. Дослідники
вважають, що вперше потенціал флешмобу в політиці проявився на рубежі тисячоліть. Вкажемо на
два з-поміж ранніх приклади застосування певних модифікаційфлешмобу:
– 30.11.1999 р., під час т. зв. "битви за Сіетл", технологію "розумного натовпу" використовували антиглобалісти, які протестували проти проведення зустрічі Світової організації торгівлі та саміту
G8. Групи демонстрантів були об’єднані в мережу завдяки мобільним телефонам, веб-вузлам, переносним комп’ютерам таін.;
– 20.01.2001 р. президент Дж. Естрада став першим в історії Філіппін главою держави, який
втратив владу внаслідок проведення мирних демонстрацій за участі понад мільйона людей, скликаних
за допомогою текстових повідомлень. Масова розсилка sms-повідомлень стали "каналом комунікації
філіппінців (т. зв. текстинг), що слугувало передумовою оперативної мобілізації мас: упродовж чотирьох днів на одній із площ Маніли побувало понад мільйон осіб" [5, 250]. Ці події ввійшли в історію як
народження "Покоління Тхt" [2, 147]. Повалення уряду без єдиного пострілу стало першим значущим
проявом поведінки "розумних натовпів" [4,47].
Перший флешмоб на пострадянському просторі проведений 15.08.2003 р. у московському
ЦУМі: учасники акції протягом однієї хвилини аплодували, потім кинули монетку до фонтана та розійшлися [6, 227]; ніяких політичних смислів у ньому закладено не було.
Світова практика останніх років фіксує випадки арешту учасників флешмобів, а також корекцію
нормативно-правових актів із метою недопущення масових (хай і короткострокових) зібрань. Наприклад, відповідно до затверджених у 2011 р. президентом Республіки Білорусь О. Лукашенком доповнень до закону "Про масові заходи в Республіці Білорусь" проведення соціальних і політичних протестів, у тому числі флешмобів, допускається лише в разі отримання відповідного дозволу від влади.
Білоруським громадянам фактично заборонено збиратися без дозволу в громадських місцях групами
більше трьох осіб. Флешмоби були прирівняні до пікетування, на проведення яких необхідне отримання адміністративного дозволу.
Більшість політичних флешмобів за своєю природою мають мирний характер, як і усі акціоністські форми протесту, які своєю суттю мають ненасильницький протест.
Утім, є й винятки в частині миролюбивості проведення флешмобу. Наприклад, у червні 2011 р.
у США афроамериканці з Чикаго, Балтимора, Філадельфії та ін. великих міст, організували флешмоб-
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протест проти існуючих досі ущімлень за расовою, національною, соціальною ознакою, неофіційної
політики сегрегації. Зміст таких політмобів (а, на нашу думку, антиполітмобів із огляду на форму протесту) полягав у грабунках, переважно об’єктів роздрібної торгівлі та їх білошкірих власників. До політмобу, а не до звичайних протиправних діянь (грабунок) діяльність афромериканської протестуючої
молоді відносять тому, що за міркуванням американського аналітика Ф. Джексона [1], їх дії – це саме
протест доведених до відчаю і вираження їх потреби у справедливості.
Особливою варіацією політмобів у недемократичних країнах є "мовчазні флешмоби", поява
яких зумовлена переслідуваннями моберів недемократичною владою. Наприклад, 08.06.2011 р. у Мінську люди, відгукнувшись на заклики ініціаторів у соціальних мережах, вийшли без гасел, прапорів,
аби уникнути звинувачення у проведенні несанкціонованої акції. Такі зібрання пропонувалося проводити щосереди; перша акція зібрала близько півтисячі мовчазних громадян. Через тиждень,
15.06.2011 р., у наступному політмобі взяли участь уже кілька тисяч мирних учасників із усіх великих
білоруських міст. Окремих із учасників було немотивовано затриманоправоохоронцями.
Утім, мовчання у флешмобі може мати й іншу мотивацію, наприклад, бути "хвилиною пам’яті"
за полеглими або ж способом привернення уваги до резонансної проблеми. Наприклад, під час виступу В. Путіна на 70-й сесії Генеральної Асамблеї ООН (29.09.2015, Нью-Йорк), українці влаштували
"мовчазний флешмоб", розгорнувши прапор, привезений з Іловайська.
Мовчазні флешмоби у недемократичних державах є способом висловлення громадянами підтримки тим, хто переслідується режимом. Наприклад, на підтримку російського опозиціонера О. Навального (18.07.2013 р., Краснодар), на захист учасниць гурту "Pussy Riot" (25.08.2012, Красноярськ) (під
час нього для підкресення мовчазного характеру акції учасники мали заклеєні пластирем роти, на яких
було написано назву панк-рок-гурту).
Серед перших мовчазних флешмобів можна виділити загальнотурецький флешмоб
"Duranadam" ("Людина, котра стоїть"; #duranadam) у 2013 році. Традицію такого типу флешмобу започаткував художник Е. Гюндюз, який 17.06.2013 р. вісім годин без руху простояв один на площі Таксим
у Стамбулі. Його обличчя було повернено у напрямку Культурного центру імені Ататюрка, названого
на честь засновника сучасної світської Туреччини. Його прикладу масово послідувала турецька інтелігенція з різних міст, яка вважає, що їх держава втрачає свою світськість і стрімкоісламізується.
Окремо виділимо інтернет-флешмоби (т. зв. і-mob), які відбуваються не у реальному, а у віртуальному вимірі. Вони полягають у масовій підтримці користувачів соціальних мереж, найперше Twitter і
Facebook, зі створенням певного хештегу, коли люди фотографуються з надписом хештегу з можливим
додаванням короткого висловлювання про проблему від себе. Його особливість у тому, що "на відміну від
традиційного, віртуальний флешмоб не має географічних меж, а також може бути сильно розтягнутим у
часі,невтрачаючиприцьомупопулярності"[8,31].Проілюструємоприкладамиі-mob,якіпройшлиурізних
куточкахпланети,маючизагальнопланетарнийчидоволізвужений,локальнийхарактер:
– віртуальний флешмоб, організований російською Компартією, "Селфі з Леніним" (2015) і "Ленін живий" (2016) під хештегом #LeninLives [3]) на знак протесту проти демонтажу пам’ятників Леніну в
Україні ("Ленінопаду"). Користувачів Instagram закликали фотографуватися на тлі пам’ятників Іллічу.
На думку організаторів акції, це дешевий та ефективний спосіб популяризації іміджу пролетарського
лідера в світі серед молоді. I-mob розпочинався у день смерті Леніна (21 січня) і завершувався у день
його народження (22квітня);
– світового масштабу i-mob у 2016 р. задля привернення уваги до прав ромів, проти їх дискримінації та сегрегації. Приводом стало хуліганське побиття у Болгарії хлопчика-рома Мітко. Реакцією на
цю подію став інтернет-флешмоб у Twitter і Facebook під хештегом #RomaAreEqual, де користувачі
солідаризувалися з хлопчиком, який зазнав приниження через своє походження та коліршкіри.
Практично кожен резонансний терористичний акт завершується i-mob із його осудом та висловленням співчуття постраждалим, пропозицією допомоги, солідаризацією з родинами тих, хто втратив
близьких. Наприклад:
– після терористичного акту у Парижі 13.11.2015 р., коли загинуло 127 осіб, французи ініціювали
антитерористичний флешмоб із хештегом #JeSuisEnTerrasse ("Я на терасі"); він мав символізувати, що
життя триває і люди вільно виходять на відкритий простір. Паралельно у ніч після терактів у Twitter парижани провели ще один флешмоб – #PorteOuverte ("Відкриті двері"), запрошуючи на нічліг тих, хто не мав
змоги повернутися додому через поліцейські загородження, встановлені навколо місць події, пропонували
безкоштовні послуги таксі. Після цього теракту молодь мусульманських країн запустили свій флешмоб із
осудом терористичної організації "Ісламська держава", використовуючи хештег#NotInMyName;
– після теракту 14.07.2016 р. у Ніцці, який забрав життя 86 осіб, був запущений флешмоб
#PrayForNice ("Моліться за Ніццу") та #RechercheNice ("Пошук Ніцца", за його допомогою вівся розшук
зниклих). Більшість ілюстрацій супроводжувалися кольорами державного французького прапора.
Схожі хештеги використовувалися і після інших резонансних терактів, наприклад, #PrayForParis ("Молюсь за Париж"; після згаданого вище теракту 13.11.2015 р.); #PrayForPakistan ("Молюсь за Пакистан",
після теракту 20.01.2016 р. на території університету пакистанського міста Чарсадда); #PrayForOrlando
("Молюсь за Орландо", після теракту 13.06.2016 р. у американському місті Орландо); #PrayForBrussels
("МолюсьзаБрюссель";проводивсяпіслятерактуу22.03.2016р.);#PrayForTurkey,#PrayForIstanbul
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("Молюсь за Туреччину", "Молюсь за Стамбул"; після терактів у Стамбулі 28.06.2016 р. та 15.07.2016
р.);#PrayForGermany ("Молюсь за Німеччину"; після серії терактів 18– 24.07.2016 р. у Мюнхені, Вюрцбургу, Ансбаху); #PrayForBerlin ("Молюсь за Берлін"; після терористичного акту 20.12.2016 р. на передріздвяній ярмарці).
У багатьох містах запускався флешмоб із хештегом #opendoors ("Відкриті двері"), завдяки якому люди отримували додаткові можливості отримати захист (вище уже згадувався Париж, а також це
зафіксовано після терактів у Ніцці та Мюнхені та ін. містах); у Брюсселі #OpenHouse передбачив пропозицію допомоги постраждалим від теракту в аеропорту "Шарлеруа" та надання нічлігу пасажирам у
зв’язку з повною відміною авіарейсів. У Ніцці під хештегом #PortesOuvertesNice ("Відкриті Двері Ніцца")
у Twitter користувачі писали приблизне місце розташування їх житла з пропозицією зв’язатися з ними.
При проведенні таких флешмобів одночасно робиться спроба розшукати зниклих людей, встановити особу загиблих чи поранених. Зауважимо, що кількість терористичних атак (відповідно й флешмобів із їх осудом) за останні роки є настільки великою, що у соціальних мережах навіть провели
своєрідний протестний флешмоб зі хештегом #JeSuisÉpuisé ("Я втомився"), під яким учасники діляться своїми переживаннями у зв’язку з активізацією терактів. Також користувачі соціальних мереж часто
висловлюються, що міжнародна громадськість згуртовується у моральній оцінці одних проблем, і зовсім ігнорує не менш резонансні події; більше уваги привертається до трагедій Західного світу.
Флешмоби є способом протесту проти обмежень прав людини. Проілюструємо це кількома
прикладами:
– 30.09.2009р.(уДеньІнтернету)наМанежнійплощіуМосквіпроведенофлешмобпротиспроб
російської влади цензурувати світову Мережу, обмежити Sкуре та кримінально переслідувати блогерів.
Зображаючи культового героя фільму "Матриця" агента Сміта, котрий вважав людей вірусами та заперечував свободу, учасники флешмобу кілька разів у напрямку проти годинникової стрілки, обійшли куполторговогоцентрунаМанежніплощі,імітуючиповерненнячасуназад.Зазадумоморганізаторівакції,
агентиповерталиРосіюуминуле–вчаситотальногоконтролювладинадгромадськістю;
– у мережі мікроблогів Twitter у вересні 2014 р. під хештегом #StopCrimeanTatarsGenocide проходив світового масштабу флешмоб (i-mob) на підтримку кримських татар, переслідуваних у анексованомуКриму;
– флешмоби за дотримання прав людини у зонах збройних конфліктів. Так, низка флешмобів у
різнихкуточкахпланетипроходиланапідтримкусирійців:уТурині(15.01.2012р.),Чикаго(22.01.2012р.) та ін.
Нова хвиля флешмобів стала реакцією на бомбардування сирійського міста Алеппо, наприклад, у
Лондоні03.11.2016р.проведенофлешмоббіляпосольстваРосійськоїФедераціїуВеликійБританії;
– флешмоби для захисту прав представників сексуальних меншин. Так, у соціальних мережах
Facebook і Тwitter проведено флешмоб на підтримку ЛГБТ-руху. Наприклад, після того як у червні
2015 р. у США легалізували одностатеві шлюби у всіх штатах, у соціальних мереж почалося активне
змінювання аватарок коритувачів у кольори веселки (офіційний символ ЛГБТ-руху по всьому світу).
Примітно, що старт флешмобу був доволі офіційний – його ініціювала адміністрація президента США:
будівлю освітили кольорами веселки, змінили аватарку президентської адміністрації у Twitter. Звичайно ж, така контроверсійна проблема не могла викликати одностайної підтримки, тому відзначимо й
численні флешмоби у стилі анти-ЛГБТ, особливо активними такі акції були і є в Російській Федерації,
де флешмоби проти гомофобії призводять аж до затримання учасників, а на їх санкціоноване проведення не вдається отримати владного дозволу (наприклад, у травні 2016 р. відмова у проведенні
флешмобу у Санкт-Петербурзі мотивувалася тим, що такі акції забороняються Федеральним законом
"Про захист дітей від інформації, яка спричиняє шкоду їх здоров’ю тарозвитку".
Популярною темою флешмобів є вшанування національних героїв. Наприклад, 20.12.2012 р.
485 індійських хлопчиків 10–16 років із бідних родин провели флешмоб-парад до 64-річчя з дня смерті
індійського духовного лідера М. Ганді. Босоніж і під девізом "Піднімайся!" (Rise Up!) учасники флешмобу хотіли мотивувати індійських дітей-бідняків до духовного та матеріального росту. Усі учасники
були одягнені на зразок звичної одежі М. Ганді та мали відповідний образу національного героя грим
(тростина, круглі окуляри, накладні вуса тощо). Ще раніше, у 2010 р., схожий флешмоб об’єднав 255
індійських дітей-бідняків.
Традиційно день незалежності певної держави дає привід для зазвичай емоційно піднесених
патріотичних політмобів, які можуть увиразнюватися у найрізноманітніших форматах, найпоширенішем із яких є викладення композиції з цифр на позначення часу від створення держави. Політмоби
часто обігрують тему державної символіки, використовують її елементи у сюжеті акції. Це проявляється найперше у грі з кольорами прапора, формами державних гербів, створенні найбільших розмірів чи
незвичних тематичних композицій, в основі яких покладено державні символи, наприклад викладання
"живих" прапорів і контурів гербів. Такі флешмоби можна вважати патріотичними.
Висновки. Підсумуємо:
– політичний флешмоб (політмоб) – видовищно-ігровий різновид технологій політичного акціонізму, який полягає в одноразовому або хвилеподібному проведенні масових короткотривалих театралізованих акцій за попередньо узгодженим сценарієм; це спектакулярна мережева взаємодія, яка
здійснюється на основі горизонтальних соціальнихкомунікацій;
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– рисами політмобу визначимо: позаінституційний характер; організація за посередництва інтернет-ресурсів; видовищність, яскраво виражений ігровий контекст; хронометричність, відсутність
імпровізацій (характерне для класичних одноразовихфлешмобів);
– різновидами сучасних політмобів виділимо: "мовчазні" флешмоби (їх поява зумовлена владними переслідуваннями моберів); інтернет-флешмоби (і-mob у соціальних мережах зі створенням відповідного хештегу); хвилеподібні естафетні флешмоби (передбачають масовість акцій із передачею
права на проведення акцій від особи (колективу) до наступних учасників) таін.
– абсолютна більшість політичних флешмобів мають мирний характер, але є приклади (нечисельні) переростання мирної за своєю природою акції в організоване насилля. В окремих недемократичних державах флешмоб прирівняний до інших акцій протесту (мітингів, пікетів), заборонена стихійна самоорганізація для їхпроведення.
Перспективи досліджень. Оскільки політичні флешмоби є відповіддю на поточну політичну динаміку, а інформаційно-комунікаційні технології перманентно розвиваються, то під впливом цих чинників постійно виникають нові модифікації флешмобів, які потребують вивчення як спектакулярні видовищно-ігрові різновиди політичного акціонізму.
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АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР У МИСТЕЦЬКІЙ ПАРАДИГМІ НІМЕЦЬКОГО ГУМАНІЗМУ
Мета роботи– на прикладі творчості видатного німецького художника і гуманіста Альбрехта Дюрера автори пропонують сучасний погляд на становлення гуманістичного світосприйняття у Північному Ренесансі кінця
XV – початку XVI ст. У статті здійснюється характеристика його мистецької спадщини в контексті осмислення соціального, духовного та естетичного ідеалу. Методологія дослідження полягає у застосуванні історикокультурного, біографічного, культурологічного та теоретико-узагальнюючого методів. Зазначені методи дають
змогу розкрити динаміку культурно-історичних процесів розвитку Північного Ренесансу, систематизувати окремі
явища культури Німеччини кінця XV – початку XVI ст., простежити життєвий та творчий шлях Альбрехта Дюрера
на початку реформаційного руху в Німеччині, осмислити динаміку загальнокультурних процесів у Західній Європі
означеного періоду та підбити підсумки дослідження. Наукова новизна зумовлена широким використанням біографічного методу, спираючись на який авторами статті здійснюється аналіз мистецької творчості Альбрехта Дюрера. Його життя, художня та епістолярна спадщина є своєрідним втіленням гуманістичного естетичного ідеалу,
ствердженням концепції гідності людини. Дюрер став першим німецьким художником, визнаним за межами своєї
батьківщини. Висновки. Будучи одним із найбільш відомих у свій час гуманістів, Дюрер у багатьох своїх працях
визначив естетичні ідеали гуманізму, зокрема ідеальні пропорції тіла людини. Як теоретик Дюрер написав трактати із практичної геометрії та з будівництва фортифікаційних споруд. У деяких пізніх роботах Альбрехта Дюрера
позначився вплив поглядів Лютера щодо ролі церкви у суспільстві. На початку XVI ст. він зосереджено працював
над використанням світлових і тональних ефектів у графіці. Альбрехт Дюрер є одним із перших художників і теоретиків мистецтва в Німеччині, який був не тільки непересічним майстром, а й фундатором системності у художньомумистецтві.
Ключові слова: Німеччина, Північний Ренесанс, Реформація, гуманізм, біографічний метод, Альбрехт
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Альбрехт Дюрер в художественной парадигме немецкого гуманизма
Цель работы. На примере творчества выдающегося немецкого художника и гуманиста Альбрехта Дюрера авторы предлагают современный взгляд на становление гуманистического мировосприятия в Северном
Ренессансе конца XV – начала XVI в. В статье осуществляется характеристика его художественного наследия в
контексте осмысления социального, духовного и эстетического идеалов. Методология исследования заключается в применении историко-культурного, биографического, культурологического и теоретико-обобщающего методов. Указанные методы позволяют раскрыть динамику культурно-исторических процессов развития Северного
Ренессанса, систематизировать отдельные явления культуры Германии конца XV-начала XVI в., Проследить
жизненный и творческий путь Альбрехта Дюрера в начале реформационного движения в Германии, осмыслить
динамику общекультурных процессов в Западной Европе указанного периода и подвести итоги исследования.
Научная новизна обусловлена широким использованием биографического метода, опираясь на который авторами статьи осуществляется анализ художественного творчества Альбрехта Дюрера. Его жизнь, художественная
и эпистолярное наследие является своеобразным воплощением гуманистического эстетического идеала, утверждением концепции достоинства человека. Дюрер стал первым немецким художником, признанным за пределами своей родины. Выводы. Будучи одним из самых известных в его время гуманистов, Дюрер во многих своих
трудах определил эстетические идеалы гуманизма, в частности идеальные пропорции тела человека. Как теоретик Дюрер написал трактаты с практической геометрии и по строительству фортификационных сооружений. В
некоторых поздних работах Альбрехта Дюрера сказалось влияние взглядов Лютера о роли церкви в обществе. В
начале XVI в. он сосредоточенно работал над использованием световых и тональных эффектов в графике. Альбрехт Дюрер является одним из первых художников и теоретиков искусства в Германии, который был не только
незаурядным мастером, но и основателем системности в художественном искусстве.
Ключевые слова: Германия, Северный Ренессанс, Реформация, гуманизм, биографический метод,
Альбрехт Дюрер, художественная практика, эстетический идеал.
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Albrecht Durer in the artistic paradigm of the german humanism
The purpose of the article. By the works of the famous German artist and humanist Albrecht Durer, the
authors suggest a modern view onto the formation of the humanistic worldview in the Northern Renaissance at the end of
the XV-beginning of the XVI century. The article presents the characteristics of his artistic heritage in the context of the
understanding of social, spiritual and aesthetic ideal. A methodology of the research is in the usage of applying of
historical and cultural, systematic, biographical, cultural and theoretical and generalizing methods. Methods mentioned
allow to disclose the dynamics of cultural and historical processes of the development of the Northern Renaissance,
systematize separate phenomena of German culture at the end of the XV – beginning of the XVI centuries, to trace life
and creative way by Albrecht Durer at the beginning of the reform movement in German, to comprehend the dynamics of
general and cultural processes in Western Europe of the defined period and to make conclusions. Scientific novelty is
determined by a full usage of the biographical method, relying on it the authors make the analysis of the artistic heritage
by Albrecht Durer. His personal life, creative and epistolary legacy is an original realization of a humanistic ideal, the
confirmation of the conception of a person’s dignity. Durer became the first German artist, acknowledged outside his
Motherland. Conclusions. The analysis of his life way and artistic works by Albrecht Durer gives reasons to consider
him a supporter of the Renaissance humanism. Being one of the most famous in his time humanists, Durer in many of
his works defined aesthetic ideals of modernity, namely the ideal proportions of a human’s body. Primarily it is reflected
in mythological scenes. As a theorist, Durer wrote a treatise in practical geometry and construction of fortifications. The
late works by Albrecht Durer are marked by the influence of Luther theories as for the role of the church in the society. At
the beginning of the XVI century, he concentrated on the usage of the light and tonal effects in the graphic arts. As a
talented graphic artist, he created a lot of perfect graphic works. His works had a significant influence on the next
generations of the artist in Europe. Albrecht Durer is one of the first artists and theorists of art in German, which was not
only a famous master but a founder of a systemic approach in art. The authors consider Albrecht Durer not only a
renowned artist but a brilliant representative of Germanhumanism.
Key words: German, the Northern Renaissance, Reformation, humanism, biographical method, Albrecht Durer,
artistic practice, aesthetic ideal.

Актуальність теми дослідження. Велике суспільне піднесення, яке переживала Німеччина в кінці ХV і в перші десятиліття ХVІ ст., слугувало важливим стимулом для зростання у середовищі німецького народу національної самосвідомості. Воно відбилося на культурному розвитку країни цього та
наступних періодів. Перш за все активізувався розвиток загальнонаціональної німецької мови, а представники передових прошарків німецької людності вбачали порятунок Німеччини в її політичному і духовному об’єднанні. Поряд з цим, залишається актуальним визначення ролі і місця А. Дюрера у мистецькій парадигмі німецького гуманізму кінця XV–початку XVI ст.
Мета роботи. На прикладі творчості Альбрехта Дюрера дослідити становлення гуманістичного
світосприйняття Північного Ренесансу кінця XV–початку XVI ст. та охарактеризувати його мистецьку
спадщину в контексті осмислення соціального, духовного та естетичного ідеалу.
Виклад основного матеріалу. XVI ст. для Німеччини починається потужним рухом селянства,
лицарства та бюргерства проти князівської влади і католицизму. Тези 1517 р. провідника німецької
Реформації Мартіна Лютера, спрямовані проти Ватикану, заклали фундамент майбутнього європейського протестантизму. У мистецтві Західної Європи це був час розквіту Високого Ренесансу. У царині
живопису і скульптури вплив бурхливої епохи суспільного піднесення позначився у тому, що видатні
німецькі митці – Лукас Кранах Старший, Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн Молодший, змінюючи традиційні форми середньовічного мистецтва, – прагнули відобразити гуманістичну життєву правду. У їхніх
творах знайшов відображення пафос ідейної та визвольної боротьби доби Реформації і Великої Селянської війни.
Проте, Ренесанс у Німеччині сформувався – у порівнянні з італійським – на ціле століття пізніше і на прикладі творчості відомих художників XV ст. (Конрад Віц, Міхаель Пахер, Мартін Шонгауер)
можна простежити особливості його формування в образотворчому мистецтві, де відсутність послідовності в художньому світогляді цих майстрів підкреслює тісний зв’язок із середньовічною традицією.
У їхніх вівтарних образах з’являються розповідні елементи, прагнення розкрити людські почуття
черезрелігійнісюжети.Прикладомслугує"ВівтарСвятогоВольфганга"М.ПахеравцерквімістаСанктВольфганг,написанийу1481р.Швейцарськийписьменник,історикімистецтвознавецьГенріхВьольф- лін у
своїй монографії "Основні поняття історії мистецтв" (1915) влучно визначив цей стиль як "поглибленурелігійність",щопризвеланімцівдоРеформаціїімалавеличезнийвпливнамистецтво[2].
І хоча з цим часом збігається діяльність видатного художника німецького Ренесансу Альбрехта
Дюрера, у його творчості злилися шукання багатьох німецьких митців: спостереження над природою,
людиною; проблеми співвідношення предметів у просторі; місце людини у природному середовищі. За
рівнем обдарованості і майстерності, масштабу сприйняття дійсності Дюрер – класичний художник
Північного Ренесансу. Він водночас був геніальним живописцем і гравером, талановитим математиком, інженером і анатомом.
ЗметоюнабуттявитонченоїмайстерностіхудожникаА.ДюрернеодноразововідвідувавІталію,
бував у Нідерландах. Його творча спадщина складається із понад ста станкових творів і скульптур, більшедвохсотгравюр,тисячімалюнків.Окремуїїчастинустановлятьрукописизрізнихгалузейзнань.

77

Культурологія

Сабадаш Ю. С., Нікольченко Ю. М.

Як гуманіст Північного Ренесансу і патріот своєї Батьківщини, А. Дюрер сформував власний
ідеал людини, суттєво відмінний від італійського, притаманного творчості Рафаеля і Тиціана та інших
художників Високого Ренесансу.
Мистецькі, естетичні і гуманістичні ідеали Альбрехта Дюрера були предметом наукових студій
з боку вітчизняних і зарубіжних дослідників – мистецтвознавців, філософів, істориків, культурологів,
зокрема: Б. Бартрума, О. Бенеша, В. Головіна, Р. Дзюбана, А. Козицького, А. Корольової, Ф. Ліррмана,
А. Лосєва, С. Львова, Г. Матвієвської, Ц. Нессельштрауса, В. Норберта, В. Мовчана, С. Костюка,
Е. Панофського, Ю. Сабадаш, О. Сидорова, І. Чернієнка таінших.
Естетичні погляди А. Дюрера розкриті в його працях з теорії мистецтв, а також власне у художній творчості митця. Теорія мистецтва непересічного майстра знайшла відображення у головних теоретичних працях: "Посібник із вимірювання за допомогою циркуля та лінійки" (1525) та "Чотири книги
про людську пропорцію" (1528). За своєю метою та методами теорія образотворчого мистецтва Дюрера надзвичайно багатогранна, як і мистецтва Ренесансу взагалі.
Практичне вчення А. Дюрера про мистецтво зводилося до двох головних напрямків: спроби
вирішити проблему правильності у художній творчості за допомогою поняття перспективи і спроби
розв’язати проблему краси шляхом вивчення симетрії, пропорції і загальної схеми людської постаті.
Ренесанс визначив головним і безсумнівним принципом образотворчого мистецтва достовірність; вона слугує мірилом художньої цінності твору і стає предметом всебічного та детального вивчення. Але чим більше утверджується теоретична думка, що твір повинний бути "правильним", тим
менше уваги приділяється самій по собі проблемі правильності. Так і у Дюрера: йому видається саме
собою зрозумілим і природним бажання жадати від того або іншого зображення достовірності, причому, ця достовірність визначається для нього в геометричній формальній правильності зображення і
натуральності природи, що не потребують надалі пояснення, важливо лише їх досягти.
Відомий німецький і американський історик та дослідник мистецтва Дюрера Ервін Панофський
[Панофскі] – звернув увагу на те, що поняття краси та естетики Дюрер вирішує в дусі Платона, вважаючи, що ідеальна краса існує, але вона недосяжна для смертних [7, 129]. Тому для Дюрера проблема
полягала не в тому, щоб раз і назавжди встановити художні канони прекрасного, а в тому, щоб знайти
критерії, за якими можна було би відрізнити "умовно прекрасне" тіло від безумовно потворного [6, 516].
Але здається, він і сам сумнівався у можливостях знайти цей критерій. "Що таке прекрасне – цього я
не знаю, хоча воно ховається у багатьох речах… Прекрасне збирають із багатьох речей…" [4, ІІ, 28].
Беззастережне копіювання природи, на думку митця, не передасть прекрасного, тому в "Трактаті про
пропорції" поряд із методикою геометричних вимірювань Дюрер аналізує т. з. "спотворення". Вони, на
думку художника, не лише можливі, а й необхідні, оскільки без них неможливо досягти бажаного художниковіефекту.
Умовно прекрасний об’єкт необов’язково повинен подобатися всім людям і необов’язково –
одній людині постійно; він може здаватися прекрасним не при будь-якому сполученні предметів; ніколи не можна сказати, що щось є найпрекраснішим у своєму роді, так що не можна знайти нічого більш
прекрасного і навіть іноді не можна вирішити, який із двох предметів є найчудовішим [7, 129]. Це не
означає, що Дюрер відмовився від поняття єдиної і безумовної краси взагалі; але він дійшов висновку,
що така краса взагалі неможлива для земних речей і земних зусиль; ця краса недосяжна для смертних.
Е. Панофський вважає, що така зміна в уявленнях про красу пояснюється у Дюрера зіткненням
із мистецтвом Леонардо да Вінчі і його вимірювальною методикою. У Леонардо да Вінчі в "Книзі про
живопис" можна знайти навіть буквальний виклад тієї ж самої думки [5, 24]. Для інших теоретиків Відродження, наприклад Леона-Баттісти Альберті – італійського архітектора, вченого, письменника і музиканта епохи Ренесансу, теоретика мистецтва – краса залишалася єдиною, незмінною, раз і назавжди
визначеною.
В античних трактатах з питань мистецтва Дюрер визначив, що кожний сюжет і персонаж образотворчого мистецтва вимагав своїх пропорцій: Юпітер – одних, Аполлон – інших, Венера – третіх. Так
само для Дюрера мова йшла не про те, щоб раз і назавжди встановити незмінні канони художнього
зображення, а про те, щоб знайти такі критерії, за якими можна було б відрізнити "умовно прекрасне"
тіло від "безумовно потворного".
Таким критерієм не може бути судження "подобається – не подобається" через коливання і мінливість смаків. Навіть критерій "подобається всім", котрий Дюрер услід за Леонардо да Вінчі ще використовував у свій ранній період творчості, він згодом рішуче відхилив і шукав такі критерії краси, які
були б цілком незалежні від суб’єктивного сприйняття глядачем. Одним із таких критеріїв була для
Дюрера "середня міра" – запобігання протилежним надмірностям. Оскільки вони розумілися у нього як
відступ від домірності, принцип "середньої міри" був внутрішньо пов’язаний із принципом симетрії.
У свою чергу "середня міра" в кожній частині зображення слугувала гармонії цілого, цій
центральній ідеї естетики Ренесансу. Гармонія в її класичному формулюванні – "відповідність частин
стосовно цілого" – визначається у Дюрера як "порівнюваність частин": "Так, шия повинна узгодитися з
головою, не повинна бути ні занадто короткою, ні занадто довгою, ні занадто товстою, ні занадто тонкою" [7, 143]. Необхідно зазначити, що естетика Дюрера визначає найважливішим поняттям гармонію,
яка й виступає єдиним критерієм краси.
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Згідно з Дюрером, природні форми є зразково гармонійними, але не самі по собі, а через те,
що сама природа підпорядковується позаприродним законам, які або пізнаються людиною математично, або передаються за традицією. Якщо природа хоче піднятися до краси, то вона повинна підкоритися закону; але закон цей, на думку митця, недалекий від неї, не притягнутий із абсолютно іншої
сфери і не вигаданий людиною. Це власний закон природи, приховано діючий у всіх її конкретних проявах. Людина лише виокремлює цей закон у чистому вигляді, здійснюючи вибір і усуваючи індивідуальні помилки тавідхилення.
Проте цілком раціоналізувати природу шляхом відкриття її закону Альбрехт Дюрер не може. Спроби математично конструювати людську постать йому не вдаються. На відміну від більшості італійських теоретиків мистецтва він розглядав зображену красу цілком незалежно від краси самої зображуваної постаті.
Предметом зображення може бути і потворна річ: "Велике те мистецтво, яке у грубих, не естетичних речах
здатне виявити істинну силу і майстерність" [4, І, 168]. Звичайне уявлення Ренесансу про красу художніх
творів, яка цілком витікає із краси самого об’єкту, що зображується. З цього приводу він пише у 1528 р.:
"Але чим більше ми відкидаємо огидність речей і, навпаки, творимо сильну, світлу, необхідну річ, яку всі
люди зазвичай люблять, тим кращим стає від цього твір" [4, ІІ, 21]. Попри все, митець був єдиним естетиком Ренесансу, який свідомо осмислив і висловив наступну прогресивну думку: естетична якість художнього твору не має нічого спільного з естетичною якістю предмета, що зображується.
З цим пов’язана й особиста теорія А. Дюрера щодо художньої індивідуальності, яка, завдячуючи божественній благодаті і незалежно від усього матеріального, створює художню цінність немов би
із самоїсебе.
Дюрер вбачає у художній здібності насамперед дві складові: складову навички, сили, досвідченості і складову освіченості, досконалості розуму, тобто практичне уміння, з одного боку, і теоретичні знання – з іншого. Він пропонує, насамперед німецьким художникам, ідеал "осмисленого" мистецтва, яке являє собою продукт розуму, що пізнає, кориться твердим законам і може бути підкріплений
математично. Це мистецтво відхиляє фантастичну химерність і ненадійність традиційного підходу,
перетворюючись в "науку", яка усвідомлює свої методи і знає шлях до успіху.
Поняття мистецтва у Дюрера не є тотожним ні до середньовічного уявлення про кустарну майстерність, ні до сучасного поняття творчості, спрямованої на об’єкти зовнішнього світу. Поняття "наукового" і "художнього" він вживає як полярно протилежні, вважаючи мистецтво не навичкою і не душевною здатністю, а здібністю інтелектуальною, тобто, оволодінням теорією, без якого, на його
переконання, жодний художник не може створити нічого задовільного. Слово "мистецтво" для Дюрера
асоціюється із науковими знаннями. За посередництвом "вченого мистецтва" "таємний скарб серця
проявляється у творі й новому образі", "але для неосвіченого це неможливо, тому що така річ не може
творитись приблизно" [4, ІІ, 28].
Можливість вивести із самої природи її закони чи то шляхом наукового дослідження, чи споглядання, яке поступово вдосконалюється, – це "міст", що з’єднує у теорії Дюрера природу і закон. У
митця вдале зображення природи асоціюється з урахуванням дрібних деталей і подробиць зі спробами математично відшукати закони краси, абстрагуючись від реальної дійсності. Мистецтво виявляється у нього сполученням протилежностей: з одного боку, воно вимагає найсуворішого дотримання природної ірраціональності; з іншого – оволодіння абстрактно-загальними законами, причому обидва
компонента Дюрер вважає однаково необхідними і важливими.
Саме тому, що Дюрер був дуже близьким до природи, як ні один художник до нього, йому вдалося прийти до ідеї Ренесансу, що можна осмислити закони природних явищ, а з ними – і закони мистецтва. "Естетика Дюрера?, – ставить питання і відповідає на нього Е. Панофський, – пронизана протиріччям між ідеєю Ренесансу і його власним, зовсім не ренесансним світовідчуттям, стає особливим
чином розколотою і проблематичною..., але саме завдяки цій проблематичності вона досягає більш
глибоких інтуїцій, ніж це було доступно радісній легкості італійців; вона стає чудовим символом водночас сильної і негармонійної особистості цього ніколи не задоволеного німецького художника, в мисленні якого повинні були зустрітися погляди двох народів і двох епох" [7, 187-188].
Палке прагнення художників з Півночі Європи опанувати речами природи аж до найдрібніших і
найінтимніших деталей було принципово чужим для художників італійського Високого Ренесансу. Любов до гармонії і величі навчила їх надавати тілам і обличчям своїх персонажів типового значення,
втілювати в їхніх позах цілеспрямовану і врівноважену жвавість, тобто, надавати дійсним речам тієї
формальної округлості, що зазвичай називають "ідеалізацією". Отже, якщо Дюрер прагнув критично
обґрунтувати поняття краси, то Леонардо да Вінчі задовольнявся тим, що в природі можна знайти
безліч прекрасних образів, які він розглядав як утілення не математичної, а органічної гармонії.
За Дюрером, закони краси, які неможливо обчислити математично і котрі тому не абсолютні, а
ґрунтуються на "людському судженні", знаходять своє виправдання там, де вони можуть спиратися не
тільки на математично-логічні обґрунтування, але також і на необхідність, коли вони засновані не на
фантазії однієї людини, а на реальності визначеного природою. Мистецтво – це виведене з величезного досвіду "пізнання розуму самої природи". "Тобто, воістину, мистецтво таїться в природі; хто може
його відтіля добути, той його має" [7, 177-178]. Мистецтво, за Дюрером, має дві рівноправні складові:
реальність і розум.
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Впродовж десятиліть Альбрехт Дюрер незмінно займався питанням – у якій мірі природа піддається раціоналізації? І він прийшов до компромісу: протилежність між розумом і реальністю існує
таким чином, що вона підлягає подоланню. Мистецтво – це постійне подолання такої протилежності.
Дюрер запозичив у Леона-Баттісти Альберті ідею поділяти людське тіло на шість "масштабів"
(pedes),якідорівнюють60"одиницям"(unceo-lae),щовсвоючергудорівнюють600"частинам",додавши ще
дрібніший поділ "частини" на три "відрізки". Це відбулося вже після того, як у 1507 р. митець познайомивсязвимірювальноюметодикою,і,такимчином,"екземпеди"(розмір,колибудь-якаточканапове- рхні
тіла людини визначається у вигляді набору відстані та кутів у циліндричній системі координат) не
становили для нього особливого технічного нововведення, як щось цілком відмінне від того, що він робив раніше. Те, що наприкінці своєї діяльності Дюрер, крім інших методів, увів також і "екземпеди" (числом 1800), засвідчує, як під впливом італійських художників він поступово відходить від свого раннього
геометризму. Від більш властивої і природної для нього геометричної методики він відмовляється на
користь вимірювальної методики і розробляє вимірювальну систему для 26 типів людського тіла, а також спеціально для голови, руки, ноги, дитячого тіла. З фанатичним прагненням до системності він звів
увесь обчислювальний матеріал у єдине ціле. З праці Дюрера про перспективу добре видно, наскільки
даліпішоввінупорівняннізпопередникамивційгалузі,спираючисьнатойжеметод.
Дюрер був видатним гуманістом епохи Високого Ренесансу, проте його ідеал людини відрізнявся від італійського. Його образи сповнені не лише сили, але й сумнівів, болісних роздумів; у них немає чіткої гармонії Леонардо да Вінчі або Рафаеля Санті. Художня мова ускладнена, алегорична, з
елементами готики при певній залежності від італійського Ренесансу.
Одне з ранніх полотен "Розп’яття" (1489) створюється Дюрером у традиції вівтарних зображень,
але вже з інтенсивною експресивністю. Характеризуючи малюнок Дюрера, Отто Бенеш пише: "... рисунок
вирізняється численністю мальовничих деталей і різноманітних мотивів на задньому плані, а також неспокійними, закрученими, ілюзорно рухливими лініями. Форми витягнуті, тендітні, динамічні й експресивні. Постаті переплетені з пейзажем, надлишок характерних подробиць призводить до втрати ясності і єдності.
Цеознакиепохи,яказгасає–епохипізньоїготики,втрадиціяхякоїрісюнийДюрер"[1,63].
В "Автопортреті" 1491 р. також можна визначити гостроту спостережливості – "погляд цих темних
замислених очей проникає у навколишнє життя, сприймаючи його з глибокою серйозністю". "Малюнок був
для молодого Дюрера новим засобом завоювання видимого світу; працював він не в ретельній і повільній
манері готичного малярства, а охоплений жаром і натхненням, під впливом моменту, спонукуваний живим
сприйняттям дійсності. Так народився новий тип рисунка" [1, 65]. Деякі автопортрети демонструють еволюцію і результат пошуків художника: образ філософа, людини високого інтелекту, внутрішнього горіння,
характерного для мислячих людей того трагічного періоду німецької історії. Його найкращі портрети – Барента ван Орлея Бернарда Брюсельского та Еразма Ротердамського – величні й одухотворені.
Після подорожі до Італії в 1494-1496 рр. Дюрер робить рисунок з натури, де зображується "сильна і витончена постать оголеної жінки, сповнена життєрадісності і свіжості" [1, 66]. До 1495 р. відноситься акварель "Схід сонця". Те, що художник проявив велику спостережливість щодо природних
явищ, – це характерна риса митців Ренесансу, але тут відчувається гостра суб’єктивна допитливість
живописця. Це вже не італійський Ренесанс, а Ренесанс Північний.
До 1498 р. належить гравюра Дюрера "Звучання семи труб і руйнація світу", створена як ілюстрація до сцен з Апокаліпсису Іоанна Богослова. Тут вже зовсім немає нічого італійського. "Ми бачимо вогненний град, змішаний із кров’ю, що сиплеться на землю з першої труби; величезну гору, яка повалилася в
морепризвукахдругоїтрубиігоритьувогні;зірку,щопадаєнаджерелопідзвукитретьоїтруби.Голос,що
волає:
"Горе, горе, горе тим, які живуть", – вилітає з хмар в образі хижого птаха, а сонце і місяць помітно
зменшуються, борючись з ніччю". О. Бенеш, який незмінно іменує Дюрера представником Північного Ренесансу, занотовує: "Величезним досягненням Дюрера було те, що силою своєї уяви і реалістичної майстерності він втілив ці гігантські видіння з їхніми заклинаннями й екстазом в образи, наділені життєвою переконливістю.Ценемалонічогоспільногозіталійськимвпливом"[1,68-69].
До шанувальників творчості А. Дюрера дійшла згадка про те, як у 1525 р., він бачив сон, у якому йому примарився величезний водоспад. Прокинувшись вранці, він відобразив це явище природи
акварельними фарбами, написавши на картині розповідь про своє сновидіння. "Потоп" Дюрера – втілення його неперевершеної уяви: "Перед нами простирається безмежна рівнина з віддаленими дрібними містами і селищами. Виникає враження, що земна поверхня утворює велике склепіння. Ціле розглядається з індивідуальної і суб’єктивної точки зору людиною, загубленою у безмежній широті
простору під небесним куполом і враженою цим надзвичайним явищем. Води, що скидаються вниз,
пофарбовані в темно-синій тон, водяні струмені, які ще не досягають землі, стають на відстані тим світліші, чим більша висота, відкіля вони падають... Реальні співвідношення і відстані точно помічені,
оцінені й умоглядно об’єднані в раціональний образ простору" [1, 60-61].
Яскравим свідченням рідкісного таланту Дюрера є три найбільш відомі гравюри художника:
"Вершник, Смерть і Диявол", "Св. Ієронім", "Меланхолія". У першій з них зображено вершника, який
нестримно мчить вперед, незважаючи на те, що Смерть і Диявол спокушають і залякують його. У другій – святий Ієронім сидить за столом у келії монастиря і працює над якимось текстом. На передньому
плані зображений лев, більше схожий на старого, доброго пса, який лежить поруч. Дослідники порізному тлумачили ці гравюри: їх уважали спробою відобразити становище лицарства, духівництва,
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бюргерства, а в образі св. Ієроніма вбачали письменника-гуманіста, вченого нової епохи. У творі "Меланхолія" зображена крилата жінка в оточенні атрибутів середньовічної науки та алхімії: піскового годинника, ремісничих інструментів, терезів, дзвона, "магічного квадрата", кажана та ін. – сповнена похмурої тривоги і зневіри в панування розуму й пізнання. Образ оповитий тяжким настроєм, який
відображає, ймовірно, настрій у німецькому суспільстві тих буремних літ.
У 1526 р. Дюрер створює своє останнє живописне полотно – "Чотири апостоли", станкове за
формою, але монументальне за величністю образів. Окремі дослідники вбачали у ньому зображення
чотирьох характерів, чотирьох темпераментів. Митець порушив канон і на передньому плані у лівому
куті зображення написав не образ апостола Петра, особливо шанованого католицькою церквою, а Іоанна – апостола-філософа, мислителя, найближчого до художника за світоглядом. В апостолах, у різних рисах їхніх характерів він оцінював усе людство, надаючи перевагу мудрості і гуманізму, які повинні бути притаманними тим очільникам влади, які ведуть людей за собою.
Висновки. Отже, Альбрехт Дюрер є одним із перших художників і теоретиків мистецтва у Німеччині, який був не тільки великим живописцем, але і фундатором системності у мистецтві, що опанував теорію мистецтв тодішнього часу, сформовану працями Леона-Баттісти Альберті, Леонардо да
Вінчі, Луки Пачолі та інших італійських майстрів XV–початку XVІ ст. Після двох подорожей до Італії він
став "авторитетним теоретиком мистецтва, прихильником глибокої освіти художника і тонким поціновувачем окремих художніх прийомів та образотворчих жанрів італійської естетики XV ст. – це те, що
Дюрер переніс... у Німеччину, і про що він неодноразово наголошував особисто" [3, 217].
Художня майстерність А. Дюрера вийшла далеко за межі традиційної для Високого Ренесансу
італійської художньої практики. "Що таке прекрасне – цього я не знаю, хоча воно й знаходиться у багатьох речах. Якщо ми хочемо внести його в наш твір... ми повинні збирати усе з різних місць. Нерідко
доводиться перебрати дві або три сотні людей, щоб знайти в них лише дві або три прекрасні речі, що
можна використовувати... Тому що прекрасне збирають із багатьох гарних речей подібно до того, як із
багатьох квітів збирається мед" [4, ІІ, 28-29].
Суспільна і політична криза, яка постала після приборкання народного повстання 1525 р., довготривала реакція та наступний економічний занепад підірвали піднесення культурного життя Німеччини в означену епоху, але прогресивні ідеї духовного піднесення і розквіту німецького гуманізму,
світських наук, літератури і мистецтв, започатковані А. Дюрером та його однодумцями, знайшли своє
продовження у бароковій культурі Європи Нового часу.
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ДИХОТОМІЯ "КУЛЬТУРА–ЦИВІЛІЗАЦІЯ" В АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОМУ
І ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ
Мета дослідження полягає в аналізі інтерпретацій понять культура і цивілізація в англо-американському
і західноєвропейському наукових дискурсах. Методологія дослідження. Використано антропологічний інтегративний підхід, порівняльно-історичний аналіз, а також надбання філософської герменевтики. Наукова новизна полягає у постановці й дослідженні багатогранної проблеми, яка потребує міждисциплінарного висвітлення на теренах світової, зокрема української науки; у виявленні співвідношення понять культура і цивілізація в
континентальній і англо-американській традиціях; у власній інтерпретації цього співвідношення. Висновки. Поняття культура і цивілізація не є тотожними, хоча вони тісно пов’язані між собою. Культура може існувати сама по
собі, тоді як цивілізація не може називатися цивілізацією, якщо вона не містить у собі певну культуру. Цивілізація
стає "порожньою" без власної культури. Культура включає матеріальний і нематеріальний аспекти. Нематеріальними, але такими, що відчутно впливають на людину, є вірування, звичаї, традиції, атитюди, преференції тощо.
Цивілізацію можна розглядати як єдине ціле, і це ціле в значній мірі є матеріальним, хоча такий базовий компонент, як культура, може бути нематеріальним. Процес глобалізації змінює не тільки цивілізацію, а й культуру, яка,
в свою чергу, визначатиме обличчя майбутньоїцивілізації.
Ключові слова: культура, цивілізація, суспільство, історія, розвиток, матеріальна і нематеріальна культура.
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Дихотомия "культура-цивилизация" в англо-американском и западноевропейском научном дискурсе
Цель исследования заключается в анализе интерпретаций понятий культура и цивилизация в англоамериканском и западноевропейском научных дискурсах. Методология исследования. Использован антропологический интегративный подход, сравнительно-исторический анализ, философская герменевтика. Научная новизна заключается в постановке и разработке многогранной проблемы, требующей междисциплинарного исследования в контексте как мировой, так и украинской науки; в выявлении соотношения понятий культура и
цивилизация в континентальной и англо-американской традициях; в собственной интерпретации этого соотношения. Выводы. Понятия культура и цивилизация не являются тождественными, хотя они тесно связаны между
собой. Культура может существовать сама по себе, тогда как цивилизация не может называться цивилизацией,
если она не включает в себя определенную культуру. Цивилизация становится "пустой", если она не имеет своей
культуры. Культура включает материальный и нематериальный аспекты. Нематериальными, но такими, что ощутимо влияют на человека, есть верования, обычаи, традиции, аттитюды, преференции и т.д. Цивилизацию можно
рассматривать как единое целое, и это целое в значительной степени является материальным, хотя такой базовый компонент, как культура, может быть нематериальным. Процесс глобализации изменяет не только цивилизацию, но и культуру, которая, в свою очередь, будет определять лицо грядущей цивилизации.
Ключевые слова: культура, цивилизация, общество, история, развитие, материальная и нематериальная культура.
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The dichotomy “culture – civilization” in the Anglo-American and Western European scientific discourse
The purpose of the article is the analysis the interpretation of the concepts of culture and civilization inthe
Anglo-American and Western European scientific discourse. Methodology. The authors have used integrative
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anthropological approach, comparative historical analysis, and philosophical hermeneutics. The scientific novelty lies in
the formulation and development of a multifaceted problem that requires interdisciplinary research by both world and
Ukrainian science; revealing the correlation between the concepts of culture and civilization in the Anglo-American and
Western European traditions; as well as authors’ interpretation of this correlation. Conclusions. The concepts of culture
and civilization are not identical, although they are closely related to one another. Culture can exist on its own, whereas
civilization cannot be called a civilization unless it includes a particular culture. Civilization is “empty” if it is not based on
its own culture. Culture comprises material and non-material aspects. Intangible elements of customs and traditions, as
well as beliefs, attitudes, preferences, etc., affect a person dramatically. Civilization could be viewed as a whole, and this
integrated whole is mostly material, although its essential component – culture – could be non-material. The process of
globalization changes civilization as well as culture, which, in turn, will determine the face of the coming civilization.
Key words: culture, civilization, society, history, development, material and non-material culture.

Актуальність теми. На сьогоднішній день так і не запропоновано чітке розмежування між поняттями "культура" і "цивілізація". Багатозначність терміну "культура" призвела до дискусії щодо співвідношення його з терміном "цивілізація". Деякі дослідники вживають ці поняття як синоніми, в той час
як інші протиставляють культуру і цивілізацію. Різниця між культурою і цивілізацією є досить розпливчастою в англійській мові, але залишається відносно осмисленою в інших європейських і неєвропейських мовах, які сприйняли ці поняття від французьких і німецьких учених. Розмитість відмінностей
культури і цивілізації в англійській мові була посилена тим, що англомовні антропологи припустили
тотожність цих понять. Слово "культура" (від лат. сultura – обробка, виховування) – це старий термін,
який відповідає латинській формі за своїм змістом. Термін цивілізація (від лат. сivis – громадський,
суспільний, державний) був введений пізніше: в XVIII ст. у Франції, а потім і в Англії.
Німецькі вчені надали перевагу терміну культура з його комплексом смислів. Можна провести
більш-менш значущу межу між поняттями культура і цивілізація, заявивши, що перше відноситься до
духовних, інтелектуальних і художніх явищ, в той час як друге відноситься значною мірою до матеріально-технічних, економічних і соціальних факторів. Німці тлумачили термін цивілізація, завжди звертаючись до утилітарного, зовнішнього аспекту людського існування, який підпорядкований культурі,
що сприймається як справжня сутність людей, суспільства та їх досягнень. Однак, такий поділ не завжди може мати місце, оскільки в деяких ситуаціях немає чіткого розмежування двох понять. Наприклад, як культура, так і цивілізація можуть бути застосовані до аналізурелігій.
Аналіз досліджень і публікацій. Полісемантичність термінів культура і цивілізація давно цікавила дослідників і викликала жваві дискусії, які часом набували досить гострого характеру. Німецькі мислителі І Кант, І.Г. Гердер, Ф. Ніцше, М. Вебер, О. Шпенглер, Т. Манн розрізняли поняття культури і
цивілізації: в їхній інтерпретації термін "цивілізація" набував негативної конотації. Протиставлення культури і цивілізації властиве і російському філософу М. Бердяєву, для якого цивілізація була смертю
духу культури. Під іншим кутом зору розглядається співвідношення культури і цивілізації за межами
Німеччини: у Франції в XVIII в. перевагу віддавали терміну "цивілізація", в той же час в Англії обидва
терміни були рівноправні. І в подальшому – в XIX і XX ст. – в англомовних роботах культура і цивілізація найчастіше вживалися як синоніми. Своєрідні підходи до з’ясування єдності та відмінності культури
і цивілізації були запропоновані П.О. Сорокіним, К. Леві-Строссом, А. Кребером, К. Клакхоном, Ф. Броделем, А.І. Ракітовим, Н.М. Калініною, Ю.Н. Солоніним та іншими дослідниками. Проте дискусія і досі
не завершена: співвідношення культури і цивілізації вимагає дослідження низки питань.
Мета дослідження полягає в аналізі інтерпретацій понять культура і цивілізація в англоамериканському і західноєвропейському науковому дискурсі.
Методологія дослідження. Для проведення дослідження був використаний антропологічний інтегративний підхід, порівняльно-історичний аналіз, а також надбання філософської герменевтики.
Виклад основного матеріалу. В англомовному світі ідея цивілізації сформувалася автономно,
без звернення до терміна культура. Визначаючи цивілізацію як щось більше, ніж культура, Е. Тайлор
[13], тим не менш, використовує обидва терміни як синоніми. Тайлорівське розуміння цивілізації охоплює і цивілізацію, і культуру. Його метою було вивчення соціальних проявів, що підлягають вимірюванню, наприклад, звичаїв. Називаючи культуру цивілізацією, Е. Тайлор звільнює культуру від її елітарної конотації, наданої їй англійським поетом, літературознавцем і культурологом М. Арнольдом, який
розумів культуру як високе мистецтво, недоступне для мас. Е. Тайлор розробив концепцію культурицивілізації як "комплексної єдності, що містить у собі знання, віру, мистецтво, право, мораль, звичаї та
будь-які інші здатності і звички, набуті людиною як членом суспільства" [14, 1]. Таке злиття визначень
цивілізації і культури породило термінологічну плутанину, що відчувається і сьогодні.
Е. Тайлор "перевизначив" культуру як величезний масив традицій і навичок: "історія людства є
невід’ємною частиною історії природи і наші думки, бажання і дії узгоджуються із законами, подібними
до тих, які управляють рухом хвиль ..." [14, 2]. Е. Тайлор розглядав цивілізацію не відносно чогось іншого, а виходячи з неї самої, з властивого їй "експансивного" характеру.
Французи почали використовувати слово культура як синонім всього того, що набувається в
процесі освіти, виховання, і розробляли поняття цивілізації у наднаціональних термінах. У той же час
німці звузили поняття культури до особистісного вираження в мистецтві та філософії. Німецьке розуміння культури формувалося у контексті політичної фрагментації. Культура могла бути використана як
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інструмент для забезпечення єдності суспільства, оскільки політичної єдності не було на той час. Для
німців культура встановлювала відмінності між більш-менш стійкими явищами, які не зазнають надмірно швидких змін.
У контексті антропології французького етнографа, соціолога і культуролога К. Леві-Стросса
опозиція культури і цивілізації отримала ще один вимір. К. Леві-Стросс ідентифікував цивілізацію з сучасними суспільствами, що відрізняються напруженістю і соціальними конфліктами, які він протиставляв культурам як "примітивним" угрупуванням, позбавленим історії та прогресу. Ця відмінність стала
важливою для більшості французьких антропологів.
Американці протиставляли культуру і цивілізацію в контексті старого і нового, а саме: культура
старої Європи і цивілізація Нового Світу. Зрештою і в Америці чисто матеріалістична дефініція не взяла
верх, оскільки повне заперечення культури на користь технологічної цивілізації виявилося штучним.
Протягом певного часу культура була прихована під іншими назвами, такими як ідеї, традиції,
звичаї, цінності, національний характер. Це свідчить про те, що культура залишилася відмінною від
цивілізації. І проблема полягає в тому, що не існує чіткого однозначного розмежування цих понять у
повсякденній мові.
Специфічний підхід Е. Тайлора до визначення культури в поняттях цивілізації не був новим –
він став продовженням ідей епохи Просвітництва. Французький філософ-просвітитель Д. Дідро наполягав на тому, що цивілізація, а не культура, виступає протилежною стороною природи, і що саме цивілізація сприяла прогресу, який характеризує європейську культуру. Просвітництво визначало цивілізацію як досконалість, прогрес, стиль, вишуканість.
Однак деякі французькі та німецькі автори відчували необхідність протиставити цьому розумінню
інше, а саме культуру, яка ніби охоплює внутрішні цінності, такі як душа і дух. Так, німецький філософ І.
Кант порівнював цивілізацію і культуру з зовнішньою ввічливістю, що вводить в оману, і справжньою доброчинністю. Ця чеснота і є культура: "Ми надто цивілізовані в сенсі всякої чемності та ввічливості в спілкуванні один з одним. Але нам ще багато чого бракує, щоб вважати себе морально досконалими. Насправді,
ідея моральності відноситься до культури; однак застосування цієї ідеї, яке зводиться тільки до подоби
морального в любові до честі і в зовнішній пристойності, становить лише цивілізацію" [2].
І. Кант зовнішні прояви матеріального і духовного розвитку відносив до поняття "цивілізація", а
в культурі бачив лише позитивні досягнення в духовному житті і, насамперед, у моральному самовдосконаленні людей. Він вважав, що людина не є моральною від природи, оскільки хороші люди також
можуть вчиняти погано. Мораль формує людину, але не закладена в ній; її формування пов’язане з
почуттям обов’язку, самозреченням. Моральних принципів люди повинні дотримуватися добровільно
й усвідомлено. Тільки наділена внутрішньою свободою людина може вчиняти морально. За І. Кантом,
самевонаєнайвищоюкультурноюцінністю,абудь-якеприниженняособистостісуперечитькультурі.
І. Кант був першим філософом, який використав слово культура в його сучасному значенні.
Безумовно, на його розуміння вплинув Ж.-Ж. Руссо з розмежуванням цивілізаційних цінностей (ввічливість, прикрашання, мода, церемонії) і природи. Не використовуючи слова цивілізація, Ж.-Ж. Руссо
у своєму творі "Міркування про науки і мистецтва" шкодував, що політики вимагають дотримання правил світського суспільства, загальноприйнятих форм поведінки, але ніяк не слідування власному духу:
"Тепер, коли вишуканість і витончений смак звели мистецтво подобатися до певних правил, у нашому
житті запанувала вульгарна і оманлива одноманітність, і здається, що всі розуми відлиті за одним зразком. Ввічливість висуває нескінченні вимоги, пристойності повелівають; люди постійно слідують звичаю, а не власному розуму, і не сміють бути тими, ким вони є насправді. Підкоряючись цьому вічного
примусу, люди, що утворюють те стадо, яке називається суспільством, знаходячись в однакових умовах, вчиняють однаково, якщо їх від цього не утримують сильніші спонукання" [2, 46]. Необхідно зауважити, що в оригінальній версії трактату французького просвітителя використовується визначення
"Peuples policés, cultivez-les" [11, 8.], що було перекладено як "цивілізованінароди".
Ж.-Ж. Руссо вважає цивілізацію плодом і джерелом нерівності людей. Суспільний прогрес призвів до розшарування суспільства, виникнення соціальної ієрархічної драбини, а отже, і до людського
відчуження у всіх сферах життя, що породило фальш у мистецтві, науці, міжлюдських стосунках. Звідси його прагнення до "природної людині". Ж.-Ж. Руссо назвав свою альтернативну, антицивілізаційну
модель природою, а не культурою, як це зробив І. Кант.
За часів Ж.-Ж. Руссо та І. Канта створення і уточнення концепції культури було значною мірою
викликано необхідністю знайти заміну релігійному впливу, що йшов на спад. І дійсно, після Французької революції слово "цивілізація" було зведено на недосяжний п’єдестал. Французи під впливом німців
стали інтерпретувати культуру як щось глибоко особисте, інтимне, локальне.
Відлуння дихотомії культура – природа існувало ще довго. Наступне за Ж.-Ж. Руссо покоління
мислителів, таких як Й. Фіхте і Ф. Шиллер, розуміли культуру не як опозицію природі, а як те, що зможе повернути її людям, оскільки культура відновлює втрачену цілісність першої людини на більш високому рівні, де її здібності можуть бути повністю розвинені без протиріччя між природними бажаннями і моральними імперативами соціуму [7].
Один з найзначніших діячів "Бурі і натиску", німецький історик культури і поет, представник
контр-Просвітництва І. Г. Гердер у своєму творі "Ідеї до філософії історії людства" [1] проводив чітке
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розмежування між культурою і цивілізацією, вважаючи цивілізацію найвідчуженішою формою індустріалізації. І.Г. Гердер припустив, що кожен народ має свій центр щастя в самому собі. Отже, люди не
повинні оцінювати звичаї, традиції інших культур зі своєї власної позиції. Подібна світоглядна установка передбачала культурний релятивізм, несумісний з цивілізаційним і аналітичним релятивізмом
Е. Тайлора. Е. Тайлор заявляв, що всі культури однакові, оскільки вони і є цивілізаціями, натомість
І.Г. Гердер наполягав на культурних відмінностях і неможливості підходити до оцінки різних культур з
позиції загального цивілізаційного стандарту. Однак обидва мислителі виступали проти елітистського
розуміннякультуриібулиєдинівтому,токультуранеєпрерогативоювиключнозахіднихцивілізацій.
У кінці XIX століття опозиція цивілізації і культури остаточно утвердилася в німецької філософії. І у той же самий час вона почала втрачати свої специфічні риси. Німецький мислитель Ф. Ніцше
запозичив у своїх філософських попередників ідею культури, але інтерпретував її як певні рамки, в
яких можливе пояснення, що суто людського є в людині. Німецький романтизм розробив ідеалістичне
трактування поняття культури, пояснюючи її як щось туманне, невиразне, незбагненне. Культура стала містичною цілісністю, що пробуджує душу, свободу і мистецтво. Цивілізація же була оголошена Ф.
Ніцше і М. Вебером моральним занепадом.
У той час, як французи інтерпретували цивілізацію як наднаціональний феномен, німці все більше осмислювали культуру як вираження свого національного духу. Німецький письменник Т. Манн
визначав культуру як щось національне, а цивілізацію як знищення цього національного. Він проводив
розмежування між культурою і цивілізацією, виходячи з відмінностей між німецькими та французькими/англійськими національними особливостями [3].
Підхід романтизму, що вбачав у всьому офіційному, формальному виклик істинному розуму,
призвів Т. Манна до опозиції інтелекту і політики, і в кінцевому підсумку до чіткого розмежування культури та цивілізації: "Різниця між духом і політикою містить у собі відмінність між культурою і цивілізацією, душею і суспільством, свободою і загальним виборчим правом, мистецтвом і літературою; ґерманство (Deutschtum) це якраз і є культура, душа, свобода, мистецтво, але не цивілізація, суспільство,
загальне виборче право, література. Якщо розширювати порівняння, то відмінність між духом і політикою подібна до відмінності між космополітичним та інтернаціональним. Перше поняття належить культурній сфері, це – німецьке поняття; друге властиве цивілізації і демократії, воно – щось зовсім не німецьке. Інтернаціональним є демократичний буржуа, в який би національний одяг він не вбрався;
бюргер – і це одна з тем цієї книги – є космополітичним, оскільки він – німець, він – німець в набагато
більшій мірі, ніж князі чи "народ": ця людина географічної, соціальної і духовної "середини" завжди
була і залишиться носієм німецької духовності, людяності та анти-політики ... " [3].
Для Т. Манна культура включає все німецьке, особливо музику, інтерес до моралі і внутрішнього досвіду, у той час як цивілізація представлена, як правило, французькою політичною думкою і
глибоким інтересом до соціальних проблем. Німецька культура, за Т. Манном, потребує захисту від
цивілізації. В іншому випадку демократичне просвітництво і буржуазна риторика розчинять дух німецької культури.
Протистояння культури і цивілізації знайшло відображення і в творчості німецького історіософа, представника філософії життя О. Шпенглера, який розмірковував про відмінності спрямованої
всередину енергії культури і спрямованими назовні проявами цивілізації. У своїй роботі "Занепад Європи" (іноді видається під назвою "Занепад Західного світу") [6] він запропонував свою класифікацію
культури і цивілізації. Культура для нього асоціюється з домом; шануванням традицій і віку; старими
релігіями серця; природністю; родючою землею; співвітчизниками. Натомість цивілізація – це світове
місто; байдужість; наукова безрелігійність; завоювання прав; гроші; людська маса; безцільні дискусії.
О. Шпенглер описав світову історію як неминучий рух від культури до цивілізації. У його системі цивілізація розглядається як занепад культури і як її останній етап: перехід від культури до цивілізації означає перехід від життя до смерті. Для О. Шпенглера цивілізації – це зовнішні і штучні стани
існування людства, що досягли максимальної точки. Вони є неминучою долею будь-якої культури.
Якщо культура для нього є творчою силою могутньої молодої душі, то цивілізація – це згасання творчої енергії, сталість і застиглість форм і змісту, перехід живого внутрішнього у мертве зовнішнє:
"…падіння Західного світу являє собою ані більше, ані менше як проблему цивілізації. У цьому і полягає одне з основних питань історії. Що таке цивілізація, яка розуміється як логічний наслідок, завершення й результат культури? Тому що у кожної культури своя власна цивілізація. У перший раз ці два
слова, що позначали досі неясну етичну відмінність особистого характеру, розглядаються тут в періодичному сенсі, як вираження суворої та необхідної органічної послідовності фактів. Цивілізація є неминучою долею культури. Тут ми досягаємо того пункту, з якого останні та найскладніші питання історичної морфології можливо розв’язати. Цивілізація – це ті самі крайні і штучні стани, здійснити які
здатний вищий вид людей. Вони – завершення, вони слідують як те, що стало, за тим, що становиться, як смерть за життям, як нерухомість за розвитком, як розумова старість і скам’яніле світове місто
за селом і задушевним дитинством, яке проявляється над дорикою і готикою. Вони – неминучий кінець, і тим не менше з внутрішньою необхідністю до них завжди приходили" [6,69-70].
О. Шпенглер приписував культурі здатність чинити опір цивілізації. Зрештою, культура постала
у нього як найсильніший елемент. Позбавляючи цивілізації їх динамізму і прирікаючи колоніальні ім-
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перії на цивілізаційну загибель, О. Шпенглер наділяв культуру внутрішньою силою, потужнішою, ніж
та, яку може протиставити цивілізація. Теорія О. Шпенглера неодноразово піддавалася критиці. Проте, слід зазначити, що його бачення розвитку людства представляє культуру і цивілізацію в абсолютно
новому світлі, розкриваючи недослідженіграні.
У другій половині ХХ ст. на Заході набув поширення глобально-цивілізаційний підхід до історії,
відповідно до якого цивілізації розглядаються як щаблі розвитку людства. У США отримує розвиток
теорія модернізації, яка вивчає закономірності переходу від традиційної до індустріальної (сучасної)
цивілізації. Д. Белл і Е. Тоффлер розробили основи концепції постіндустріалізму, згідно з яким після
первісного суспільства людство послідовно проходить три стадії – стадії традиційної, індустріальної та
постіндустріальної цивілізацій. У даному підході перехід до нового щабля пов’язується з технологічними революціями, а економічні моделі соціалізму та капіталізму розглядаються як моделі (різні варіанти) індустріальної цивілізації.
С. Гантінгтон у "Зіткненні цивілізацій" намагається уникнути розрізнення двох феноменів – культури і цивілізації: "цивілізація означає культурну цілісність всюди, крім Німеччини. Німецькі мислителі дев’ятнадцятого століття провели чітку межу між поняттями "цивілізація", яке включало в себе
техніку, технологію і матеріальні чинники, і "культура", яке передбачало цінності, ідеали і вищі інтелектуальні, художні та моральні якості суспільства. Це розділення досі прийнято в Німеччині, але більше
ніде. Деякі антропологи навіть перекрутили це взаємовідношення і заговорили про культури як про
характеристики примітивних, застиглих, неурбанізованих суспільств, у той час як більш складні, міські
та динамічні суспільства – це цивілізації. Ці спроби провести розмежування між культурою і цивілізацією, однак, не були підхоплені, і поза Німеччиною побутує одностайна згода щодо того, що "було б помилкою на німецький манер намагатися відокремити культуру від її основи – цивілізації" [5, 48]. Не
згадуючи Е. Тайлора, С. Гантінгтон проводить його ідею цивілізації як великої культури та узагальнює
цю концепцію для визначення її як світогляду того чи іншого народу. Можна помітити, що протягом
всієї книги С. Гантінгтон використовує термін цивілізація, начебто він пише про культуру (наприклад,
італійська цивілізація). С. Гантінгтон намагається відродити анти-елітистську ідею цивілізації [9].
Розрізнення цивілізації та культури залишається актуальним у світі, де культури (як локальні,
так і глобальні), традиції і сучасність стикаються між собою, провокуючи жорстокі та затяжні конфлікти.
У минулому в більшості випадків ані інтерпретації культури, ані інтерпретації цивілізації не призвели
до кращого розуміння сторін конфлікту. Однак, як продемонстрував подальший історичний розвиток
культури і цивілізації, не може існувати культури у відриві від цивілізації. Культура завжди опосередкована цивілізацією, а цивілізація сама по собі є абстрактно-загальним і конкретизується тільки за допомогою культури [8].
Узагальнюючи вищевикладене, хочемо зауважити, що культура може бути представлена як
традиції, вірування, мистецтво, спосіб життя, соціальна організація конкретної країни або групи людей.
Цивілізація відрізняється від інших соціальних утворень високим рівнем складності та організації, різноманітністю економічних і культурних видів діяльності [12]. Це високорозвинений та організований
стан людського суспільства, коли все людське співтовариство розглядається як єдине ціле. Культуру
можна розглядати як те, що передається з покоління в покоління і те, як люди реалізують свій потенціал у повсякденному житті. Культура і соціальна структура впливають одна на одну. З іншого боку,
цивілізація – це те, що створюють люди в процесі розвитку самих себе, свого інтелекту, розкриття
власного потенціалу
Культура може існувати до тих пір, поки не буде змушена трансформуватися або ж поки не
зникнуть з лиця землі носії унікального культурного коду. Однак цивілізація може зникнути, зупинившись у власному розвитку, і нова цивілізація прийде на місце колишньої.
Теоретично цивілізації є більшими структурними одиницями, ніж культури, вони виступають
складним соціальними утвореннями в межах певної області разом зі своїми формами правління, нормами і навіть культурою. Культура ж постає як частина цілої цивілізації. Культура зазвичай існує в цивілізації. Кожна цивілізація може включати не тільки одну, а декілька культур.
Культура може вивчатися і передаватися від одного покоління до іншого. Завдяки мові та іншим засобам комунікації певний тип культури може розвиватися і бути успадкований іншою групою
людей. З іншого боку, цивілізація не може бути передана тільки за допомогою мови через свої складність і обсяг: весь вихідний матеріал цивілізації повинен бути переданий повністю.
Наукова новизна роботи полягає у постановці і розробці багатогранної проблеми, яка потребує
міждисциплінарного дослідження на теренах світової і зокрема української науки; у виявленні співвідношення понять культура і цивілізація в континентальній і англо-американській традиціях; а також у
власній інтерпретації цього співвідношення.
Висновки. Підводячи підсумки, відзначимо, що поняття культура і цивілізація не є тотожними,
хоча вони тісно пов’язані між собою. Культура може існувати сама по собі, тоді як цивілізація не може
називатися цивілізацією, якщо вона не містить у собі певну культуру. Цивілізація стає "порожньою" без
власної культури. Культура включає в себе матеріальний і нематеріальний аспекти. Нематеріальними,
але такими, що відчутно впливають на людину, є вірування, звичаї, традиції, атитюди, преференції
тощо. Цивілізацію можна розглядати як єдине ціле, і це ціле в значній мірі є матеріальним, хоча такий
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базовий компонент як культура може бути нематеріальним. Процес глобалізації змінює не тільки цивілізацію, але й культуру, яка, в свою чергу, буде визначати обличчя прийдешньої цивілізації [10].
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FOOD DESIGN AS THE ACTUAL DIRECTION
OF THE INTERDISCIPLINARY RESEARCHES
Purpose of Research. The purposes of the article are to substantiate the understanding of food design as the
new direction of scientific-theoretical researches and to analyse the perspectives of its researching within the
interdisciplinary methodology. Methodology. The research is based on the general scientific interdisciplinary
methodology, which includes the fundamentals of art criticism, cultural studies and design. In addition, the author uses
general scientific methods such as analysis, synthesis, generalization, empirical method, etc. Scientific Novelty. The
article is the first publication in the Ukrainian cultural studies and art criticism deals with the determination of the
fundamentals of the researching of the food design as the actual direction of the modern theoretical and practical
searches. Conclusions. The food design is connected with the socio-cultural and historical aspects of the functioning of
people. Therefore, it is projected into the plane of the research, dealt with culinary art, hospitality, gastronomic culture
and other disciplines, which is connected with food, its design and its theory. Therefore, the research in the field of food
design offers wide range and opportunities for scientist in various fields of knowledge. First of all, it concerns such
promising areas as the history of food design and its development. Foreign and Ukrainian scientists are interested in it
and its embodiment of the art of food design, in Ukrainian and foreignpractice.
Key words: food, food design, culture, interdisciplinary methodology, scientific researches, publications.
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культури і мистецтв
Фуд дизайн як актуальний напрям міждисциплінарних досліджень
Мета статті – обґрунтувати розуміння фуд дизайну як нового напряму науково-теоретичних досліджень
та окреслити перспективи його аналізу у межах міждисциплінарної методології. Методологія дослідження. В
основу дослідження покладено загальнонаукову міждисциплінарну методологію, яка спирається на фундаментальні положення мистецтвознавства, культурології, дизайну. Використано загальнонаукові (аналізу, синтезу, узагальнення, емпіричний та ін.) методи. Наукова новизна. Стаття є першою публікацією в українській культурології
і мистецтвознавстві щодо обґрунтування необхідності та визначення основних засад дослідження фуд дизайну як
актуального напряму сучасних теоретичних і практичних пошуків. Висновки. Фуд дизайн тісно сусідує з соціально-культурними та історичними аспектами функціонування людства, а тому, насамперед, проектується в площину
досліджень, які пов'язують кулінарне мистецтво і дослідження гостинності, наукові розробки про харчові продукти,
гастрономічну культуру і будь-які інші, поєднані з харчуванням дисципліни, з будь-яким дизайном та його теорією.
Тому дослідження у сфері фуд дизайну відкривають широкий простір і можливості для дослідників у різних галузях наукового знання. Насамперед це стосується таких перспективних напрямів, як історія фуд дизайну, теоретичні напрацювання у цій сфері як частині культури гостинності як серед зарубіжних, так і вітчизняних дослідників,
практичний досвід втілення фуд дизайну, зокрема на вітчизняному матеріалі,тощо.
Ключові слова: їжа, фуд дизайн, культура, міждисциплінарна методологія, наукові дослідження, публікації.
Бровенко Татьяна Викторовна, кандидат технических наук, доцент кафедры гостиничноресторанного бизнеса Киевского национального университета культуры и искусств; Антоненко Артем Васильевич, кандидат технических наук, доцент кафедры гостинично-ресторанного бизнеса Киевского национального университета культуры и искусств
Фуд дизайн как актуальное направление междисциплинарных исследований
Цель статьи – обосновать понимание фуд дизайна как нового направления научно-теоретических исследований и наметить перспективы его исследования в рамках междисциплинарной методологии. Методология
исследования. В основу исследования положена общенаучная междисциплинарная методология, которая опирается на фундаментальные положения искусствоведения, культурологии, дизайна. Использованы общенаучные
(анализа, синтеза, обобщения, эмпирический и др.) методы. Научная новизна. Статья является первой публикацией в украинской культурологии и искусствоведении, которая обосновывает и определяет основные принципы
исследования фуд дизайна как актуального направления современных теоретических и практических изысканий.
Выводы. Фуд дизайн тесно соседствует с социально-культурными и историческими аспектами функционирования человечества, а потому прежде всего проецируется в плоскость исследований, связывающих кулинарное
искусство и исследования гостеприимства, гастрономическую культуру и любые другие, повязанные с питанием
дисциплины с любым дизайном и его теорией. Поэтому исследования в области фуд дизайна открывают широкий простор и возможности для исследователей в различных областях научного знания. Прежде всего это касается таких перспективных направлений, как история фуд дизайна, теоретические наработки в этой сфере как части культуры гостеприимства как среди зарубежных, так и отечественных исследователей, практический опыт
воплощения искусства фуд дизайна, в частности на отечественном материале, и тому подобное.
Ключевые слова: еда, фуд дизайн, культура, междисциплинарная методология, научные исследования, публикации.
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Formulation of the Problem. On February 1-7, 2018, the Food Design Week (the thematic
conference-exhibition VANITAS) was held at the European Cultural Centre within the traditional Venetian
Carnival [8]. The release of the conference said that the main inspiration of the event was the wealth and
luxury of still life of the artists of the Golden Age of Dutch painting. Actually, the main task of the conference
was to demonstrate the abundance, vanity and partly self-destructive nature of the modern food industry.
Innovative creators, restaurateurs and food designers got the opportunity to study these aspects by various
performances, installations, films and presentations.
In 2012, the Netherlands Institute of Design and Fashion Premsela organised the exhibition "Food
Culture: eating by design" in Eindhoven.
On October 19-20-21, 2017, the Institute of Tourism and Hospitality in Estoril, the University of
Lisbon and other organisers presented the First International Conference on Food Design and Food
Research "Experience in Food:Dialogue".
As we can see the conference (site – http://labcom-ifp.ubi.pt/files/experiencing-food) hasrather
interesting purpose, which is formulated as follows: to seek for the answer of the question: "How can we
build dialogues among food and other disciplines, except gastronomy and cooking? ". So, designers,
architects, gastronomy researchers, artists, culturologists, chefs and representatives of the other industries
were invited to take part in the conference. Their main goal was to find possible crossing points of various
practical areas and the prospect of the theoretical foundations of the interdisciplinary study of fooddesign.
The organisers stated that the materials, presented at the conference, could concern food products,
objects of their using and everything, which is associated with communication, services, cultural processes and
the food industry. Thus, the aim of the conference is to study the interactions among nutrition, design, cultural
processes and people who develop and make their impact this new research area. Naturally, the event is
interesting primarily for specialists in the field of food design to build their interaction with practitioners, chefs,
sociologists, culturologists, artists and designers. This format of the conference is aimed at facilitating the
cooperation of specialists in design with various scientific areas (communications, architecture, cultural studies,
psychology, sociology, etc.) and managers and professionals of the food production.
The wide range of tasks of the conference shows the proposed topics for the discussion: design of
food systems, products, services and experience, design of gastronomic tourism, health design, food safety,
education and communications in the food industry, food design education, food space, product packaging,
food and literature; design, nutrition, sociocultural sphere.
Actuality and Purpose of Research. Thus, the conferences articulate the modern searches in the
field of food design in the interdisciplinary direction and the aim to find a kind of the consensus in the
interests of the representatives of various spheres of knowledge.
Naturally, today the events, which attract our attention to food, their image and design, are not
unique as they were a decade ago. They are not the pioneer in this area. They continue the existed
traditions of the meetings of researchers in the field of food design and general gastronomic culture. It
testifies to the urgency to analyse this sphere from the various points of views, based on the practical
developments in the relevantfield.
Therefore, the actuality of the article is determined by the need to conceptualize modern steps in the
scientific substantiation of the understanding of the food design as the new direction of scientific and theoretical
interest and outline the prospects for its research within the interdisciplinary methodology, which defines its purpose.
Degree of Scientific Analysis. Recently, the theoretical and practical researches of culinary design
have activated, whereas it concerns only the foreign scholars.
For example, Francesca Zampollo, a well-known specialist of food design, a founder of the
International Food Design Association, has published a number of books in recent years. They are "7 Steps
to Become a Food Designer", "Think Like a Food Designer: 60 Tools to Develop Your Thinking", "IdeaHive: a
Method of Designing Food to Create an Idea", "IdeaMarket: a Method of Designing Food to Create an Idea",
"Food Inspires Designers", etc. F. Zampollo with S. Maffei have also prepared the publication "Problems of
Design of Food and Food Design". These books and other we can find on the official website of the author,
which is entitled "Food Design with Francesca Zampollo" [9].
There are many other publications of the other authors such as " Food Futures: Sensory
Explorations in Food Design" [23], "Experimental food" [13], "Eat Me: Design for Appetite" [6],etc.
Unfortunately, in Ukraine as well as in the Post-Soviet countries, the issue of the culinary design has
not been analysed properly yet. However, some attempts have been made. For example, in the Russian
Federation, we have found a tutorial, entitled "Culinary and Confectionery Design" [1].
Analysing the previous information, we can note that today the representatives of various industries
– cookers and technologists, philosophers, art critics, culturologists are interested in the culinary design. It
can be proved by the following works: "Food for Thoughts, Thoughts for Food" [21], "Food: Design and
Culture" [4], "Food and Philosophy: Eating, Thinking and Be Merry" [3], "Making Sense of Taste: Food and
Philosophy" [15], "Satisfaction with food" [16], "Food as the Experience. Project and Methodology of
Evaluation" [17], "Cooking: the Quintessence of Art"[20].
In addition, many articles are devoted to food aesthetics: " Can a Soup Be Beautiful?" [19],
"Delightful, Delicious, Disgusting" [14], "Art and Food" [18], "Room and the Atmosphere as Aspects of Food"
[7] andetc.
The concept of the food design is highlighted on the website of the Department of Industrial Design
attheAcademyofDesigninEidhoven.AccordingtoMarijeVogelzang,theheadofthedepartment,foodis
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in the centre of the people’s needs, which connects everybody. Food is the energy for the body as well as
the fundamental of the formation of our identity. It unites people, brings comfort and treats them. The
fundamental role of food links it with many other topics: food and rituals, food and psychology, medicinal
properties of food, food and education, food and culturalidentity.
The topic of food is getting popularity among the scientists in the world. Moreover, it is the subject of
the researches of the various specialists and creative people. There is plenty of opportunities for innovation,
clarification, critical study of traditions and the poetic or artistic approach to food.
M. Vogelzang has developed the philosophy that consists of eight points. In her opinion, we can use
them as tools to inspire designers and creativity in their food products. Therefore, they are feeling, nature,
culture, society, technology, psychology, science, action [5].
The great interest in culinary design is evidenced by the appearance of relevant periodicals, in
particular magazines.
The "Wallpaper" [22] is the first magazine, which has begun highlighting various aspects of the food
design. Certainly, it is not a scientific publication. However, we have also the scientific works. In 2016, the
international journal of food design "International Journal of Food Design" was published. It is the first
academic magazine, devoted to the research and practice of Food Design. Rick Schifferstein (Delft
University of Technology) and Francesca Zampollo are its editors-in-chief. The magazine is the platform for
researchers in various fields of the science, who contribute to understanding and studying of fooddesign.
In addition, the founders of the magazine consider that Food Design is the separate discipline, which
combines researches and practices, dealt with food and design.
Nutrition is a process that turns the stimulus in the nutrition into emotions, knowledge and memories.
The founders of the magazine say that the understanding the design influence on these stimulus is the most
interesting for researchers. They try to explain how the design can control such incentives and various
aspects of eating. They can be divided into the groups: the related to the food itself, with the environment,
the relations among people, who are having dinner together, the atmosphere, management, marketing, the
distribution and production of food. In addition, it is important to study how people use the design to control
the incentives, associated with different types of food intake: in a restaurant, in a cafe or in a cinema. Its
influence in accordance with the forms of food: the food in packages or on a plate, the food, eaten at the
space station, the food, associated with religion, culture or holidays, etc. The editorial office of the magazine
expresses its hope for the possibility to develop the discipline "History of Food Design", "Culture of Nutrition
and Design Culture", "Design of Food Products" etc. and the development of research methods and design
processes, which are specially created to analyse Food Design[10].
In 2013, the international interdisciplinary journal of social studies, "Hospitality &Society", devoted to the
hospitality culture and the study of its links with wider social and cultural processes and structures, offered a
specialissuetothereadersandauthors(T.3,v.3),whichconcernedtheculinarydesign.Thetopicsofthearticles of that
issue are rather interesting. We recollect some of them – "Food and Design: Space, Place and Experience",
"Hospitable Urban Space and Diversity", "Why Should We Use the Design Methodology in Culinary
Education?","DesignfortheDisabled:IndustrialDevelopmentforAuxiliaryCutlery"[10].
The universities open the master programs in food design. The Italian "Scuola di Design" proposes
students to study processes, methods and spaces where products are distributed and consumed; food
products in terms of their aesthetics, communication and presentation; equipment and tools, which are used
for preparation and consumption of food, all communicative activities to promote food products [11].
So, we see in the review of publications and conferences, the food design is analysed by the various
studies. It is also understood as art because we use the world design, which belongs to the artistic industry.
To prove it, we should analyse the term "design". The historians of design note that the word "design" (in
English, design means to draw, to conceive as well as a project, plan, drawing) appeared in the XVI century
in Europe. The Italian phrase "disegno intero" meant the concept of the artwork, born by an artist and
inspired by God. The Oxford Dictionary of 1588 interprets the design as a human plan or scheme of
something, a project of the future artwork. Richard Redgrave, an editor of the first magazine, which
contained the word "design" – "Journal of Design" and was published in 1849 in England, wrote "The design
has a dual nature. There is the strict conformity with the purpose of the created thing in the first place. The
second one is occupied by the decoration or ornamentation of this useful structure. The most part of people
associates it with the ornament, opposed to a useful function"[2].
Therefore, the design primarily concerns creativity, in particular the art of decorating things.
Everything (thing, system of human life, product) can be the object of design. The sociocultural sphere,
characterized by communication and interaction, plays one of the most important roles in the design. In
addition, the culinary design accompanies the socio-cultural and historical aspects of the functioning of
mankind. Therefore, we often study it in its relations with hospitality food products, gastronomic culture, etc.
The researches combine the nutrition discipline with any design and its theory.
Consequently, we make the following conclusions. Today, the research in the field of food design
opens us the wide area and appropriate opportunities for researchers in various fields of scientific
knowledge.
It concerns such promising areas as the history of food design and its development. Foreign and
Ukrainian scientists are interested in it and its embodiment of the art of food design, in Ukrainian and foreign
practice.
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РЕГІОНАЛЬНИЙ СІЛЬСЬКИЙ КЛУБ І ПРОБЛЕМИ
ЙОГО ПОДАЛЬШОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
Мета роботи – дослідження ролі сучасного клубу в умовах реформи місцевого самоврядування (на прикладі Західного Полісся). Методологія дослідження ґрунтується на використанні низки методів (культурологічного, аналітичного, компаративного, контент-аналізу) у виявленні ролі клубних закладів для розв’язання виховних
питань, організації культурно-дозвіллєвої діяльності населення на регіональному рівні. Наукова новизна полягає
в виявлені якісної характеристики кадрового складу клубної сфери, зокрема його освітнього рівня, а також співставлення цих даних з освітніми характеристиками працівників інших установ (музичних чи художніх шкіл, шкіл
мистецтв) сфери культури, з’ясуванні ролі органів місцевої влади у пошуку шляхів виходу з кризи та налагодженні
контактів із регіональними навчальними закладами у забезпеченні кадрового потенціалу галузі у час реформування органів місцевого самоврядування. Висновки. У результаті проведеного дослідження виявлено проблеми
функціонування клубних закладів у сучасних умовах, обумовлені відсутністю чіткої державної культурної політики,
спрямованої на ставлення до цих закладів, а відтак – слабкою їх матеріально-технічною базою, відсутністю у наявних співробітників фахової освіти через брак відповідних вищих навчальних закладів; організацією їх діяльності
на неповну ставку тощо; наголошено на низці негативних аспектів, пов’язаних із браком координації дій між вищими навчальними закладами, що мають у своїй структурі факультети (кафедри), співробітники яких могли б взяти на себе функцію підготовки фахівців зазначеного вище спрямування і керівниками галузі культури в регіонах.
Наголошено на певних кроках у цьому напрямі, спрямованих на покращення ситуації, започаткованих нещодавно
Міністерством культури України.
Ключові слова: Західне Полісся, клубні заклади, реформа місцевого самоврядування, вищі навчальні
заклади, культурно-дозвіллєва сфера.
Выткалов Сергей Владимирович, кандидат искусствоведения, доцент, доцент Ривненского государственного гуманитарного университета
Региональный сельский клуб и проблемы его дальнейшего функционирования
Цель работы – исследование роли современного клуба в условиях реформы местного самоуправления
(на примере Западного Полесья). Методология исследования базируется на группе методов (культурологического, аналитического, компаративного, контент-анализа), направленных на выявление роли клубных учреждений
в решении воспитательных задач, организации широкой культурно-досуговой деятельности населения на региональному уровне. Научная новизна работы состоит в выявлении качественной характеристики кадрового состава клубной сферы, в частности его образовательного уровня, а также сопоставления этих данных с образовательными характеристиками работников других учреждений (музыкальных, художественных школ, школ искусств)
сферы культуры, выявлении роли местных органов власти в поиске путей выхода из кризиса и наведении творческих контактов с региональными учебными заведениями в процессе обеспечения кадрового потенциала отрасли во время осуществления реформы органов местного самоуправления. Выводы. В результате проведенного
исследования выявлены проблемы функционирования клубных учреждений в настоящее время, обусловленные
отсутствием четкой государственной культурной политики, направленной на изменение отношения к этим учреждениям, а поэтому – слабой их материально-технической базой, отсутствием у сотрудников необходимого уровня
профессионального образования в связи с отсутствием необходимых учебных заведений; частичной занятостью
на рабочем месте, акцентировано внимание на негативных аспектах, связанных с отсутствием необходимой координацией действий между высшими учебными заведениями, имеющими в своем составе факультеты (кафедры), чьи сотрудники могли бы взять на себя функции подготовки кадров специалистов очерченного выше направления и руководителями сферы культуры в регионах. Акцентировано внимание на позитивных действиях
профильного Министерства культуры Украины в этом плане, предпринятых в последнеевремя.
Ключевые слова: Западное Полесье, клубные учреждения, реформа местного самоуправления, высшие учебные заведения, культурно-досуговая сфера.
Vitkalov Sergiy, Candidate of Art Criticism, Associate Professor, Rivne State Humanitarian University
Regional agricultural club and problems of his further functioning
The purpose of the article is to study the role of the modern club in the context of the reform of local selfgovernment (on the example of Western Polissya). The methodology of the research is based on the use of some
methods (cultural, analytical, comparative, content analysis) in identifying the role of club institutions in solving
educational issues, organizing cultural and leisure activities of the population at the regional level. Scientific novelty is
to find out the qualitative characteristics of the staffing of the club field, in particular its educational level, as well as to
compare these data with the educational attributes of employees of other institutions (music or excellent art schools, art
schools) of the culture field, clarifying the role of local authorities in finding ways to break out of the crisis and to establish
contacts with regional educational institutions in ensuring the human resources potential of the industry during the reform
of local self-government bodies. Conclusions. As a result of the study, the problems of the functioning of club
institutions in the current conditions were revealed due to the lack of a transparent state cultural policy aimed at the
attitude towards these institutions and, consequently, their weak material and technical base, and the lack of available
professional education staff due to the lack of relevant institutions of higher education; organization of their activities at
an incomplete rate, etc .; emphasized a number of negative aspects related to the lack of action coordination between
higher education institutions, which have faculties (departments) in their structure, whose employees could take on the
role of training specialists of the above direction and leaders of the culture field in the regions. It was emphasized some
steps in this direction, aimed at improving the situation, recently launched by the Ministry of Culture ofUkraine.
Key words: Western Polissya, club institutions, reform of local self-government, institutions of higher education,
cultural and leisure field
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Актуальність проблеми. Упродовж чималого часу культурна сфера (а надто її складова – мережа клубних закладів), попри її надзвичайну важливість у суспільстві, підтверджену безліччю переконливих прикладів, знаходилася на другому плані в державних пріоритетах. А відтак, не могла повною
мірою реалізовувати свій потенціал. У результаті – стало зрозумілим, що такою як сьогодні вона більше існувати не може, оскільки реформа місцевого самоврядування, у підсумку реалізації якої громада
перебере на себе всі функції керівництва і контролю наявними на її території закладами, установами і
організаціями, не бачитиме доцільності існування цієї структури, оскільки її досвід функціонування
упродовж останніх понад двох десятиліть, особливо на селі, засвідчив її культурну не спроможність, а
тому – й не потрібність у сучасних умовах. І це призведе не лише до звільнення значної частини співробітників цих закладів, що само по собі створить напругу в суспільстві; воно поступово зведе нанівець можливість ефективно насичувати вільний час населення культурною діяльністю, яке, крім відвідання торгово-розважальних центрів та готельно-ресторанних структур, не матиме можливості творчо
розвиватися. Утім, розв’язати цю проблему лише локально, тобто покращивши роботу конкретної
складової галузі, якою є сільський клуб, не можливо. Потрібно здійснити широкомасштабні заходи,
спрямовані на реформування галузі.
Огляд останніх публікацій. Про актуальність окресленої проблеми свідчить збільшення кількості публікацій, предметом розгляду яких є культурно-дозвіллєва сфера в усіх її вимірах у питанні формування молодого покоління. Йдеться про розвідки з даної проблематики науковців ХДАК, КНУКіМ,
НАКККіМ та ін.; це підтверджує й тематичний зміст навіть наших збірників. Про актуальність даної
проблеми свідчить і поява чималої кількості публікацій представників дошкільної чи позашкільної мережі освіти, що вбачають у культурно-дозвіллєвій діяльності важливий чинник активізації соціальної
активності та підвищення загальної культури дітей. Про це свідчить і переформатування діяльності
Український центр культурних досліджень (Київ), що чимало років стимулював науковий пошук, концентруючи у собі чимало інформації про народну культуру, аматорський художній рух, міждержавні контакти у сфері культури тощо і який розпочинає консультації фахівців сфери для роботи в умовах
об’єднаних територіальних громад (ОТГ).
Досить продуктивно розробляють цю проблематику дослідники з РФ. Однак, як і в Росії
(М.Аріарський, Е.Генкіна, О.Григорьєва, А.Жарков, Е.Ключко, Н.Ярошенко), так і в Україні (Л.Божко,
Т.Ковальчук, О.Любченко, І.Петрова й ін.) (правда, оминаючи питання діяльності сільських установ
культури клубного типу) є розуміння того, що за допомогою широко аспектної діяльності у сфері вільного часу чи дозвіллєвої практики загалом можна певною мірою розширити потенційні можливості контакту населення з культурою, розв’язуючи таким чином питання формування нових ціннісних орієнтацій та навіть значно покращити місцевий бюджет.
Виклад матеріалу дослідження. Отже, клуб та й мережа сільської культурно-дозвіллєвої діяльності загалом сьогодні переживають не кращі часи. Однак, ситуація починає поступово змінюватися на
краще останнім часом, свідченням чого є постійні апелювання до культурного чинника в умовах сучасної держави. Приміром, на підсумковому засіданні Колегії Міністерства культури України (МКУ)
(26.12.2017 р.) у виступі міністра Є. Нищука наголошено на тому, що "…культура… виступає як сфера
вироблення суспільних компетенцій,… простір широкої суспільної комунікації, .… сила і спосіб збільшення присутності України і, зрештою, як важливий чинник економічного розвитку країни" [3]. І в цьому
плані позитивним слід вважати ініціювання Міністерством змін до Закону України "Про освіту" (№ 2145
VІІІ) (5.09.2017 р.) в частині включення до цього Законодавства норми, що стосується мистецької освіти (в основному для ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації, що готують кадри для сфери), а також проведення міжнародної науково-практичної конференції "Культурно-мистецька освіта на сучасному етапі: прагнення, виклики та перспективи" (23–24.11.2017 р.), що стала центральним комунікативним заходом у
сфері культурно-мистецької освіти. І хоча, як і кожен подібний захід, ця конференція не стала відкриттям ні для працівників галузі, ні для викладацького корпусу усіх освітніх ланок, на ній обговорено стратегію реформування культурно-мистецької освіти в країні [3; 18]. Принаймні, привернуто увагу освітянської громадськості.
Потрібно наголосити й на провідному напрямі сучасної культурної політики МКУ – "Креативні
індустрії", під яким економічна складова культурної діяльності громади розуміється не лише як традиційний засіб отримання прибутку, а як новий етап, коли культурна індустрія набуває більш громадянського значення і коли це розглядається не як культура заради прибутку, а як культура – внутрішній
стан кожної людини, кожного члена громади і суспільства [3; с. 8], завдячуючи яким, у разі їх реалізації, Україна посяде достойне місце в світі за рівнем сформованості духовності її громадян. Сюди слід
зарахувати і створення інституцій нового типу – Українського культурного фонду (УКФ) та Українського
інституту книги, на який покладається функція єдиного центру ухвалення рішень для перетворення
видавничої сфери на культурну індустрію європейського зразка, формування єдиного книжкового ринку в країні, забезпечення за допомогою книги вільного доступу громадян до всіх сфер сучасних знань,
відродження культури читання [3, 7]. З цією метою МКУ підготувало рішення Уряду про передачу повноважень управління у книговидавничій сфері від Держкомтелерадіо до Міністерства культури України. Відповідно, виходячи з того, що УКФ і УІК є установами стратегічного значення, на них поклада-
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ються функції з реалізації державної політики, спрямованої на захист інтересів та популяризацію української книги у світі [3, 7].
Наголосимо й на важливих складових сучасного життя – стимулювання культурної діяльності. І
у цьому плані модернізація стимулів до творчості, запропонована МКУ, також є певним позитивним
кроком у цьому напрямі, сутність якого полягає у реформуванні 13 премій для видатних діячів культури, літератури і мистецтва, а також у сфері охорони нематеріальної культурної спадщини, розробка і
ініціювання Указу Президента України "Про призначення стипендій для молодих майстрів народного
мистецтва" (2017 р.), який сприятиме заохоченню молодого покоління майстрів цього виду діяльності
до збереження і відродження традиційного народного мистецтва, забезпечення ефективної роботи у
цьому напрямі [3, 14]
Чекає на позитивне вирішення кадрова ситуація у сфері культури, ефективність функціонування якої мають забезпечувати фахівці відповідної кваліфікації. Однак, тут (йдеться про клубну мережу
українського села) ситуація майже катастрофічна. Сьогодні кадри для цієї сфери не готує жоден вищий навчальний заклад. Поступове виведення з навчальних планів коледжів культури спеціальності
"Народна художня творчість" і заміна її на "Менеджмент соціокультурної діяльності" – не вирішує проблеми, оскільки це абсолютно інші підходи до організації фахової підготовки і різні фахівці в результаті. І лише зміна назви в професії не робить цього випускника фахівцем.
Те, що зміни у сфері потрібні кардинальні, – немає сумніву. І про це свідчить матеріал згаданої
вищеКолегіїМКУ,зокремазапропозицієюМіністерствау2017р.розробленоновімоделізакладівкуль- тури, а
саме: І. "Культурно-інформаційний центр", що за своєю сутністю хоча й близький до того типу
установи культури, якою є клуб, утім "повинен відрізнятися від останнього якісно новим рівнем у створенні умов для розвитку соціально-культурної діяльності населення". Що мається на увазі – поки не відомо. Виходячи з назви – він мав би об’єднувати і бібліотеку, однак реформування бібліотек уже проведено,врезультатіякого,принаймнінаЗахідномуПоліссі,шкільнібібліотекиоб’єдналисязіснуючимина селі,
що справді покращило рівень їх культурної діяльності. Однак, брак коштів для поповнення книжко- вого
фонду, проведення заходів тощо гальмує їх подальшу роботу. І немає таємниці у тому, що у будьякомуразіврезультатіцієїреформипотрібнобудедокоріннозмінитиМТБцьогозакладу.
ІІ. "Культурно-спортивний центр", – "новий тип установи культури, спрямований на культурне
обслуговування населення на підставі інтеграції культури і спорту", зазначається в матеріалах Колегії
(нагадаємо, щось подібне функціонувало в СРСР, починаючи від 1983 р., а на Рівненщині культурнодозвіллєві комплекси створені за подібним принципом ще у 2003 р. і мають чималий досвід організаційно-культурної діяльності і не менше проблем, що виникли у зв’язку з реалізацією реформи місцевого самоврядування).
ІІІ – "Культурно-освітній комплекс" новий тип установи, спрямований на культурне обслуговування населення на підставі інтеграції закладів позашкільної освіти, освіти, культури та всіх видів
управління сферою дозвілля і активного відпочинку [3, 9].
Чимало з цих інновацій взято, поза сумнівом, з практики сучасної культурно-дозвіллєвої мережі, яка,
особливо її сільська ланка, ледь жевріє, а також шкільної та позашкільної освіти та форм роботи установ молодііспорту,деситуаціядещокраща,виходячизматеріально-технічногозабезпеченняцихсфер,оскількиїх
пріоритетивдержавнійполітицівизначилисязначноранішеінабуливжесталихформ.
Зі сферою культури – все складніше. Адже сучасний (в значенні такого, що функціонує в умовах сьогодення – авт.) сільський клуб не може нічого запропонувати, оскільки в ньому фактично немає
фахівців. Спробуємо це довести на прикладі Рівненщини, оскільки ситуація є майже типовою і для Західного Полісся загалом.
За даними управління культури і туризму Рівненської ОДА станом на 1.01.2018 р. в області
функціонував 671 заклад клубного типу [3, 2], з них у сільській місцевості – 630, тоді як у 2005 р. їх було 683, з яких у сільській місцевості – 644 [7]. Тобто мережа закладів клубного типу збільшилася на 12
одиниць (у сільській місцевості – на 14 одиниць). Не вдаючись в об’єктивність наведеної статистики,
продовжимо подальший аналіз даних поточних архівів Управління культури і туризму.
При цьому у 2006 р. у галузі працювало 1110 співробітників, з яких, за даними статистики – 742
фахівці [7, 14], тобто у середньому на установу припадало трошки більш одного фахівця, що не дає
змоги налагодити повноцінну роботу такого клубу. Продовжуючи далі аналіз, відзначимо, що з них на
повну ставку працювало у 2006 р. 707 (63,6%), на 0,75 ставки – 107 або 9,6%, на 0,5 ставки – 10 або
18,9% [7, 16], тобто понад третина співробітників працювала на неповну ставку і ефективність їх роботи була також не високою.
У 2017 р. ситуація змінилася: у галузі працювало 1175 осіб, з яких 807 фахівців (у 2016 р. –
1226 і, відповідно, 821 фахівець), з яких на повну ставку у 2017 р. – 813 (69,2%), на 0,75 ставки – 120
(10,1%), на 0,5 ставки – 290 (23,7%), т. б. на неповну ставку 362 (33,8%) [4, 4]. Тобто при загальному
збільшенні чисельності фахівців їх ефективність, хоча б за зовнішніми показниками, тобто використання на повну ставку, фактично не змінилася. Інакше кажучи, до реформи місцевого самоврядування
клубні заклади на селі лише номінально виконували свої функції.
Моніторинг якісного рівня кадрів засвідчує наступне. На Рівненщині з 3.884 працівників закладів культури та початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів1 вищу освіту, яка тлума-
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читься керівниками галузі досить широко, мають лише 1.530 осіб (39,4%), середню спеціальну – 1659
(49%), навчаються заочно 286 (7,4%) осіб. Переважна більшість фахівців має вік від 28 до 55 років –
2885 осіб (74,3%), пенсійного віку – 483 (12,4%); у віці до 28 років – 516 осіб (13,3%), що свідчить про
необхідність оновлення кадрів, постійного підвищення їх фахового рівня2. (У наступні роки ситуація
суттєво не змінилася у зв’язку з значною плинністю кадрів і відсутністю можливості здобути освіту за
фахом).
Ситуація почала начебто змінюватися упродовж 2017 р., часу активного створення об’єднаних
територіальних громад (ОТГ), яких станом на 1.01.2018 р. в області було 26, що охоплюють лише 10
районів із 16 наявних. До їх складу входять 148 клубів [4, 2]. Якщо, приміром, у Млинівському районі
таких громад створено 5, що мають у своєму підпорядкуванні 36 клубів, Радивилівському – 3 громади
(21 клуб), то у Зарічненському створена лише 1 ОТГ, у підпорядкуванні якої 9 клубів. Тобто 523 клуби
ще залишаються у шести районах. При цьому ситуація в районах у цьому плані значно загострилася.
Виходячи з аналізу обговорення питання на Колегії Управління культури і туризму Рівненської
ОДА (18.02.2018 р.), жодна з новостворених ОТГ не проти існування клубного закладу, однак він, на
думку новопризначених голів ОТГ, повинен кардинально змінити свою діяльність. Яким чином і за допомогою чого – ніхто не знає. Та й самі голови ОТГ – це переважно вчителі, або інші молоді люди, що
не мають ні фахової освіти, ні досвіду роботи і призначені майже виключно за партійними списками.
До цього додається й низка інших чинників, зокрема не кожна новостворена ОТГ, на території
якої є більш-менш потужній "соціально-економічній" потенціал, тобто підприємства, організації чи (як
на Рівненщині – кар’єри для розробки бурштину чи будь-якої іншої сировини) погоджується брати до
себе віддалені і фактично "не перспективні" (з їх точки зору) села. Адже її представники об’єктивно
відчувають, що ці села стануть виключно дотаційними і нічого у загальну "казну" не принесуть, а лише
зменшать фінансовий потенціал ОТГ. Тому процес завершення реформи чим далі, тим більше буде
набувати загострених форм.
При цьому колишні керівники райвідділів культури (фахівці, що мають переважно базову вищу
освіту в обсязі спеціальностей "Культурологія" чи "Мистецтво" РДГУ, КНУКіМ, НАКККіМ, або, принаймні, коледж культури ("Народна художня творчість") та, головне, практичний досвід організаційної діяльності) в результаті цієї реформи будуть звільнені, оскільки жодному з них (і про це мова також йшла
на засіданні Колегії) не запропоновано аналогічну посаду чи хоча б посаду у майбутніх новостворених
структурах сфери культури.
У той же час, виходячи з вищенаведеної статистики, кожна новостворена ОТГ матиме (?!)
"свого" завідувача відділом культури (освіти, молоді і спорту тощо), тобто кількість керівних посад у
районах об’єктивно зросте. Однак навряд чи громада сьогодні спроможна відчутно збільшити кількість
фахівців у клубах (школах, спортивних майданчиках тощо), їй підпорядкованих. У неї виникне безліч
питань, пов’язаних із транспортним, медичним чи іншим, більш актуальним, із точки зору управлінців,
проблем життєзабезпечення громади. Та й навіть, якщо кошти на культурно-дозвіллєву сферу знайдуться, потрібно буде спочатку суттєво покращити МТБ клубу чи інших установ, що входитимуть до
складу ОТГ, знайти справді якісних фахівців, яких (повертаємося до предмету нашого розгляду – клубу), крім коледжів культури (і то на залишках спеціальності "Народна художня творчість", яка припиняє
своє існування майже в усіх коледжах культури України у 2019 р. у зв’язку з впровадженням нової спеціальності напряму 02 – "Культура і мистецтво" – "Менеджмент соціокультурної діяльності" за відповідним розпорядженням Кабінету Міністрів України, ухваленим 2015 р.).
Однак уже сьогодні керівна адміністративна ланка проінформована, що після завершення цього (наведеного вище – авт.) об’єднання відбудеться ще один адміністративний розподіл. Стосовно
Рівненщини, то передбачається формування лише трьох ОТГ, які і завершать (!?) розпочату реформу.
І, від себе продовжимо, викличуть ще більше питань і проблем стосовно їх розв’язання. І тоді знову
відбудеться чергове переформовування усіх органів управління, зокрема і культурної сфери.
Виходячи з цього, на нашу думку, потрібно докорінно змінити ситуацію з роллю управлінських
обласних структур культурної сфери (управління культури і туризму та центрів народної творчості),
адже вони й надалі не беруть участі у загальному процесі підготовки (чи хоча б обговорення цієї ситуації) кадрів для сфери. Та й сучасна мережа регіональної вищої освіти в усьому її "тематичному розмаїтті" практично не заземлена на підприємства (установи, організації) народного господарства, що
функціонують у регіонах, а відтак не має з ними зв’язку і функціонує без урахування її потреб. Тож, на
загал, ті кроки, що сьогодні пропонуються МКУ, засвідчують, що й до "культури дійшла черга!". І це
вселяє оптимізм. Але МКУ не є тим органом, що може вирішувати ці достатньо складні організаційнофінансові проблеми.
Що з цього вийде надалі – покаже час та активна діяльність співробітників усіх типів ВНЗ, причетних до підготовки фахівців сфери культури, які й повинні пропонувати шляхи реалізації стратегічних завдань керівного органу культурної сфери країни. Утім, для цього потрібно, як мінімум, дві речі, –
фахівці, здатні осмислити і запропоновувати план дій в системі "виклик – пропозиція" і, – кошти.
Для успішного вирішення першої позиції цього питання потрібно, на нашу думку, активізувати
регіональну складову, повернутися до практики підготовки кадрів за цільовим замовленням для сфери. І якщо сьогодні громада ще не спроможна фінансувати цей процес повною мірою, то можна спро-
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бувати це вирішувати на паритетних умовах: часткового відшкодування коштів юридичних і фізичних
осіб. Принаймні, шукати шляхи розв’язання питання необхідно. А їх пошук стимулюватиме й регіональні ВНЗ також відійти від підготовки фахівців лише "модних напрямів", зосередившись на потрібних
для регіону кадрах. І підставою для цього є "широкий конкурс", запропонований сьогодні МОНУ для
гуманітарних та, частково, мистецьких спеціальностей, що зведе нанівець держзамовлення, а відтак
змусить регіональні ВНЗ шукати вихід із ситуації, що склалася. Тож цільове замовлення стане панацеєю для цих ВНЗ, а запровадження МОНУ своєрідної ліцензії на діяльність випускника-фахівця, теж
стимулюватиме ВНЗ й студентів до справді здобуття необхідних знань і практичних навичок, коли сам
по собі диплом без відповідного його практичного підтвердження нічого не вартуватиме. ВНЗ почнуть
запроваджувати різноманітні курси, спрямовані на поглиблене вивчення певних, достатньо конкретних
навичок, потрібних для практики, переглянуть навчальні плани і програми, одним словом, почнуть
щось конкретне роботи, або... згорнуть свою діяльність. Стимулюватиме цей процес і постійно обговорювана ідея про переведення бакалаврату у вищій школі на трирічний термін, збільшивши таким чином (на півроку) навчання в магістратурі, що, у свою чергу, призведе до суттєвого скорочення годин (і
ставок) у ВНЗ, а відтак – поступового згортання мережі вищої освіти. Адже організація вступної кампанії до магістратури у 2018 р. базуватиметься на складанні ЗНО з іноземної мови, яке також пришвидшить цей процес.
Цього (пошуку шляхів практичного заземлення ВНЗ на підготовку кадрів для забезпечення регіональних потреб – С.В.) вимагатиме, як уже згадувалося, й завершення процесу створення ОТГ.
Висновки. Тож подальше функціонування сфери культури залежатиме від розробки відповідної, вмотивованої державної культурної політики. Місцевий рівень із цими питаннями, на нашу думку,
не впорається. Утім і для регіональних ВНЗ є також над чим замислитися!
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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЕТИКИ У КІНО
Мета статті – обґрунтувати основні підходи до тлумачення політичної етики та показати її візуалізацію та
інтерпретацію у мистецтві кіно. Методологія. У статті застосовано комплексний міждисциплінарний підхід із використанням методологічного інструментарію, розробленого у працях М. Мамардашвілі, А. Бадью, С. Жижека,
К. Шмітта, М. Нуссбаум, П. Слотердайка, Р. Талера. Наукова новизна полягає у розмежуванні етики особистості
та політичної етики, що концептуалізується за рахунок взаємодії з іншими людьми та інституціями. Виокремлено
етику обов’язку, етику прав людини, етику економічної необхідності, біоетику, етику громадської думки, етику інституцій. Висновки. Як універсального поняття етики не існує – вона конкретизується у чітких життєвих ситуаціях
та дилемах, при цьому набуваючи політичного забарвлення. Тому будь-яка етика може розглядатися як політична
етика. В дослідженні обґрунтовано кілька різновидів політичної етики, зокрема обов’язку, прав людини, економічної необхідності, біоетику, громадської думки, інституцій. Дослідженням на основі візуалізації у кіно показано, як
етика трансформується у політичну етику. На підставі кіно проінтерпретовано кілька варіацій політичної етики,
сформовано межі приватності уних.
Ключові слова: політична етика, кіно, права людини, біоетика, інституції.
Гарбадин Андрей Стефанович, кандидат политических наук, доцент кафедры теории и истории
политической науки Львовского национального университета им. Ивана Франка
Визуализация и интерпретация политической этики в кино
Цель статьи – обосновать основные подходы к толкованию политической этики и показать ее визуализацию и интерпретацию в кино. Методология. В статье применен комплексный междисциплинарный подход с
использованием методологического инструментария, разработанного в трудах М. Мамардашвили, А. Бадью,
С. Жижека, К. Шмитта, М. Нуссбаум, П. Слотердайка, Р. Талера. Научная новизна работы заключается в разграничении этики личности и политической этики, которая концептуализируется за счет взаимодействия с другими
людьми и институтами. Выделено этику долга, этику прав человека, этику экономической необходимости, биоэтику, этику общественного мнения, этику институтов. Выводы. Как универсального понятия этики несуществует
– она конкретизируется в четких жизненных ситуациях и дилеммах, при этом приобретая политическое определение. Поэтому любая этика может рассматриваться как политическая этика. В исследовании обосновано несколько разновидностей политической этики, в частности долга, прав человека, экономической необходимости, биоэтику, общественного мнения, институтов. Исследованием на основе визуализации в кино показано, как этика
трансформируется в политическую этику. На основании кино проинтерпретировано несколько вариаций политической этики, сформированы пределы приватности вних.
Ключевые слова: политическая этика, кино, права человека, биоэтика, институции.
Garbadyn Andriy, PhD in Political Science, asossiate professor of Department of Theory and History of
Political Science, Ivan Franko National University ofLviv
The cinematography art as a field of visualization and interpretation of political ethics
The main purpose: The main purpose of the article is to substantiate the basic approaches to the interpretation
of political ethics and to explore their visualization and interpretation in the cinema. Methodology: The framework of this
article consist comprehensive multidisciplinary approach and methodological tools developed by M. Mamardashvili, А.
Badiou, S. Zizek, C. Schmitt, M. Nussbaum, P. Sloterdijk, and R. Taller. The scientific novelty of the research is
founded on distinguishing the ethics of individual and political ethics, which is conceptualized through interaction with
other people, on the one hand, and institutions, on the other hand. The ethics of duty, the ethics of human rights, the
ethics of economic necessity, bioethics, ethics of public opinion, ethics of institutions were found out. Conclusion: It was
proved that ethics as a universal concept does not exist. It is concretized in clear situations and dilemmas while gaining a
political definition. Therefore, all ethics can be considered as a political ethics. Several types of political ethics, including
ethics of duty, ethics of human rights, economic necessity ethics, bioethics, ethics of public opinion, institutions ethics
have been described in the research. The article explained how ethics can be transformed into political ethics on the
ground of visualization in cinema. Eventually, several variations of political ethics have been interpreted on the basis of
cinema, have been formed the boundaries of privacy inthem.
Key words: political ethics, cinema, human rights, bioethics, institutions.

Актуальність теми дослідження. Проблема етики є чи не основною для соціальних наук, оскільки демонструє, якою має бути людина не у абстрактному значенні, а у реальному: це наше уявлення про те, як нам треба жити, визначати власні вчинки. Оскільки ми існуємо не ізольовано, а постійно
взаємодіємо з іншими людьми, то етика схильна набувати політичного значення. Не тільки через регулювання політичними інституціями, а й через опредмечення у нормах поведінки. І особливого значення в цьому контексті набуває кіно, найкраще візуалізуючи та інтерпретуючи ті етичні проблеми, з
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якими нам складно розібратися у реальності. І саме через мистецтво кіно ми можемо найкраще проілюструвати, як обґрунтовані нами етичні позиції можуть себе проявляти.
Мета дослідження – обґрунтувати основні підходи до тлумачення політичної етики та показати
її візуалізацію та інтерпретацію у кіно.
Аналіз досліджень і публікацій. Зроблено методологічний акцент на дослідженнях М. Мамардашвілі, А. Бадью, С. Жижека, П. Слотердайка, М. Нуссбаум, Р. Талера, К. Шмітта. Відповідно, праці
цих авторів використано для розробки авторської методології дослідження.
Викладосновногоматеріалу.Варторозпочатиізметодологічноготезису,якийобґрунтовуєнаше
тлумаченняетики–апріорноїсхильностідодобраулюдинінемаєінеможебути,оскільки“схильністьв нас є
щось, що діє, окрім нас. Якщо “ми схильні”, то, отже, про схильність ми можемо забувати, а вона буде
себе показувати” [3, 39]. Добро ж має творитися спеціально – це свідомий крок стосовно інших чи
стосовно себе. Його можливо утвердити лише спеціально, оскільки “зло – це просто надання себе стихійному ходу справи, потоку” [3, 40]. При цьому очевидними є трансформації власної етичної позиції,
колиставитьсяпідсумнівнашагідністьчиособистість.Всецевжеєсферипроявуполітичноїетики.
Відповідно, етика перетворюється на політичну етику, коли ми маємо справу з кількома її предметними сферами: етикою обов’язку, етикою прав людини, етикою економічної необхідності, біоетикою, етикою громадської думки та етикою інституцій.
Етика обов’язку. Такий варіант політичної етики методологічно можна зауважити ще у І. Канта,
який категоричним імперативом стверджує не те, як люди чинять, а те, як вони повинні чинити. У
І.Канта поняття етики та моралі тотожні, оскільки остання розглядається через співвідношення
обов’язку та особистої вигоди. Особистість у І. Канта розколота цією дилемою, і про її етичність можна
стверджувати лише у випадку, коли обов’язок превалює над вигодою. Як наголошує М. Мамардашвілі
“в ній неминуче поєднання суспільного та індивідуального, і ми повертаємося до питання: яке це поєднання: конфліктне або гармонійне? У Канта має місце перше” [3, 43].
Відповідно, обов’язок проявляється у категоричному імперативі, ідея якого не лише визначається максимою власної волі як загальним правилом, але й у ставленні до інших як до мети, а не засобу, а також у свободі власної волі. Це і є суть категоричного імперативу. Крім цього, ці значення не
варто осмислювати “як суспільно-державні встановлення, що існують до і незалежно від них як розумних особистісних принципів” [6, 152].
Цю ідею етики візуалізовано у фільмі “П’ята печать” (“Az ötödik pecsét”, реж. Золттан Фабрі,
1976). Сюжет фільму нас знайомить із чотирма персонажами, що ведуть за столом дружні бесіди, це
Шинкар, Торговець, Ремісник і Цинік. Перебіг їх розмови порушується Незнайомцем. І ось Цинік пропонує гіпотетичну ситуацію – уявити собі острів, яким править жорстокий тиран Томоцеус Катакіті. І є у
цього тирана раб на ім'я Дюдю, що кожен день піддається катуванням та несправедливості. Раб заспокоюється тим, що його совість чиста, людська гідність не постраждала. Він досі – Людина. Тиран,
натомість, навіть і не усвідомлює, що робить щось не так – він не порушує законів, оскільки сам їх
творить. Він не знає навіть такого поняття, як “совість”. Тут формулюється вибір – яку роль обрали б
персонажі? Раба чи тирана?
Всі чотири персонажі, обдумуючи ідею такого вибору, висміюють позицію раба як непрактичну. Як
таку роль можна вибрати? І справді, що таке щастя? Хіба не сміливість робити, що хочеш, хіба не так ми
можемо почуватися вільними, тим паче, що і уявлення про совість у нас не буде? Недарма Торговець у
фільмі вимінює картину Босха та шматок м’яса – це прекрасна метафора, що все це ілюструє.
Також тут очевидною є паралель із тоталітаризмом – режим, зациклений на терорі всіх, є візуалізацією тирана, якому незнайома совість. Подальше розгортання фільму руйнує таку цинічну позицію персонажів – у реальному житті совість має значення – вбити людину діло не хитре, набагато важче та жорстокіше буде вбити у людині Особистість, вбити її Гідність. Руки від крові не відмити, і
тільки особиста етична позиція, у якій превалює гідність над зиском, творить із нас людей. Так ми здатні вберегти себе від будь-якого тирана – лише через необхідність залишатисяособистістю.
Етика прав людини. Етика загалом, як і політична етика, часто сприймаються тотожно до етики
прав людини. Ці права передбачають як природні, так і набуті нами свободи, що становлять невід’ємну частину нас самих: “етика розуміється тут і як здатність апріорно відрізнити Зло (бо в сучасному застосуванні етики Зло – або заперечення – первинно: передбачається консенсус з приводу того, що таке варварство), і як кінцевий принцип судження, зокрема судження політичного: добре те, що
відверто протистоїть певному Злу, ідентифікованому як таке апріорі. Саме право – це перш за все
право “проти” Зла” [1].
Схожої позиції дотримується і С. Жижек, який вважає, що “звернення до прав людини зазвичай
ґрунтуються на трьох припущеннях. По-перше, подібні звернення спрямовані проти різних видів фундаменталізму, який намагається натуралізувати або есенціалізувати випадкові, історично зумовлені
особливості. По-друге, двома основними правами є свобода вибору і право присвятити своє життя
задоволенням (а не жертвувати ним заради якоїсь вищої ідеологічної мети). І, по-третє, звернення до
прав людини може створити основу захисту від “надлишку влади” [13]. Тобто “права людини” є правами на не-Зло – на те, щоб не піддаватися агресії та утиску ні в своєму житті (жахам вбивства і страти),
ні в своєму тілі (жахам тортур, репресій і голоду), ні в своїй культурній ідентичності” [1].
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Символізація утисків прав людини у кіно – одна з улюблених тем. Нетривіальне порушення
прав людини розглядається у фільмі “Механічний апельсин” (“A Clockwork Orange”, реж. Стенлі Кубрик, 1971). Головний персонаж фільму Алекс – типова асоціальна особистість, схильна до насильства.
Оточений байдужістю батьків та стереотипним підходом правоохоронців. Єдине, що відрізняє його –
непояснювана любов до дев’ятої симфонії Людвіга ван Бетховена. Ця любов символізує все людське,
що досі залишається у його природі. Потрапивши у тюрму, він сам обирає для себе альтернативну
форму “лікування” через “метод Людвіка”, по сутті 25-й кадр. Таке лікування визначає собою ілюзію
зміни, оскільки у людині просто вбивається свобода вибору. Прикметно, що ненависть до насилля у
Алекса супроводжується ненавистю до улюбленої дев’ятої симфонії. Повертаючись на волю, Алекс
стає жертвою зневіри батьків, знущань з боку колишніх колег по банді (прикметно, що вони тепер служать у поліції) та потрапляє до активістів, що прагнуть “захищати права” та боротися проти свавілля
системи. І ці активісти добирають Алекса на роль сакральної жертви – його смертю вони хочуть зламати систему, по суті переступаючи всяку етику. Зрозуміло, що наприкінці фільму політичний скандал
заминається, і Алекс стає вже формою реклами самого уряду.
Важливіше тут інше – говорячи про права людини, які права ми маємо на увазі? Чи можна насильно робити людину “хорошою”? Звісно ні. Неетичними вчинками навчити етики неможливо.
Етика економічної необхідності. Наступний етичний конструкт – це етика економічної необхідності. Як зазначає А. Бадью, “сучасне ім’я необхідності, як ми знаємо, – “економіка”. Саме виходячи з
економічної об'єктивності, яку варто називати по імені: логіка Капіталу – наші парламентські режими
організують думку і суб'єктивність, свідомо приречені стверджувати необхідне” [1]. За величезною прірвою у соціальних показниках країн світу, культурною відмінністю між народами, спостерігаємо байдужість одних країн (більш економічно розвинених) до проблем інших (менш розвинених) [10, 167].
При цьому сам А.Бадью надає критичного значення саме політичній владі в обґрунтуванні економічної
мотивації як фактора ведення політики: “етика відіграє роль акомпанементу. Вона насамперед засвідчує відсутність будь-якого проекту, будь-якої політики звільнення, всякої істинно спільної справи” [1].
Основою такої етики і буде необхідність, якісно сформулювала у політичнійриториці.
Однак, це не вся суть етики економічної необхідності. Її глибший сенс можна проінтерпретувати на прикладі фільму “Гра на пониження” (“The Big Short”, реж. Адам МакКей, 2015). Фільм розповідає
про те, як у 2005 році керуючий інвестиційним фондом Майкл Баррі, вивчивши стан ринку іпотечного
кредитування, вирішує зіграти на його швидкому обвалі. Фінал фільму передбачуваний – це початок
світової економічної кризи 2008 року. Набагато глибшим є символізація у його межах ідей поведінкової
економіки Р. Талера.
Як відзначає Р. Талер, виходячи із ідеї обмеженої раціональності, ми можемо “голосувати “за”
чи підтримувати урядову політику, таку, як соціальна захищеність, для усунення будь-яких спокус усвідомлювати бажання отримати негайні винагороди” [11]. Це показує, як державна політика стає залежною від цього явища, особливо у контексті постійної політичної конкуренції.
Також у фільмі візуалізується ідея ментального обліку Р. Талера. Цю ідею можна проілюструвати
прикладом гри у покер. У ситуації, коли вам загрожує потенційний програш, який сценарій поведінки обрати – йти на ризик із мізерною ймовірністю “зірвати куш” чи продовжувати ставити обережно, підвищуючи
ймовірність гарантованого, нехай і набагато меншого, виграшу? Р. Талер прийшов до висновку: “гравці, які
терпіли невдачу, були налаштовані робити низькі ставки, що давало їм слабкий шанс зірвати великий куш,
наприклад, якщо вдалося зібрати дірявий стріт. При цьому вони уникали великих ставок, не наражаючись
на ризик значно збільшити розмір свого програшу” [7]. Висновок із ідеї наступний: “важливість ментального
обліку в тому, що рахунки сприймаються не як взаємозамінні” [8, 54].
Всі ці ідеї набувають символізованого вигляду у фільмі. І висновок із нього, як і з іпотечної кризи 2008 року, полягає у тому, що етика як економічна необхідність не завжди може бути зведена до
маніпуляцій урядів з метою пошуку зиску, при якому громадяни залишаються маріонетками. Насправді
все складніше, як показує фільм. І порядні люди можуть доходити логічних висновків, а уряди та формалізовані ринкові інституції – бути недалекоглядними та приймати хибні рішення. Усім нам властива
обмежена раціональність, часто ми стаємо заручниками власних упереджень як у економічних судженнях, так і політико-етичних загалом.
Біоетика. Поняття біоетики завжди є, було та буде чітко політизованим. Право розпоряджатися
власним тілом ніколи не було і не буде нашим власним правом – воно завжди визначається у межах діючих політико-ідеологічних норм. До прикладу, дискусії як противників, так і прихильників розширення права
жінки на аборт зводяться приблизно до одного тезису, що “обгрунтування захисту жінок від деінформованості і, зрештою, поганого вибору містить сутнісне судження про те, що вимагає гідність жінки” [12, 231].
Прихильники та противники нової політики абортів просто по-різному тлумачать цю гідність.
Інший приклад, це проблема відношення до евтаназії. Евтаназія, з одного боку, є правом людини на власну смерть – тому хворий має право її легітимізувати. З іншого боку, як зазначає А. Бадью,
“на балансі залишається залишок – перетворення самої смерті в якомога більш скромне видовище, в
зникнення, від якого живі вправі очікувати, що воно не порушить їх примарної звички обходитися без
поняття” [1]. Це є право інших – обмежити себе від бачення вмирання і перетворити це на скромний
спектакль занепаду тіла.
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Через кіно ми можемо прекрасно проілюструвати, що все набагато складніше. У шедеврі “Любов” (“Amour”, реж. Міхаель Ханеке, 2012) йдеться про літню подружню пару – Жоржа та Анну. Анна
переживає хворобу, вочевидь серію інсультів, внаслідок яких поступово втрачає контроль над власним тілом. Вона прекрасно усвідомлює той факт, що життя неухильно покидає її. Увесь цей час Жорж
доглядає за дружиною, відганяючи думки про хоспіс, незважаючи на поради дочки. Дочка також фігура
символічна. Формально, вона є частиною прояву їх любові, однак зараз вона тут зайва – у просторі їх
квартири, їх почуттів, їх осмислення смерті немає місця політиці, метафізиці і навіть рідній дочці.
А Жорж приймає рішення все закінчити із гідністю. Розгортання всього сюжету нам пояснює,
чому нам не зрозуміти евтаназію як явище. Бо це приватний вибір, бо це, у даному випадку, гідність
двох людей. Осуд чи підтримка їх вибору – вже акт політизації етичної дилеми, що є їх вибором. І у
даному випадку це – вибір в ім’я любові.
Етика громадської думки. Основою соціальних взаємодій для нас дуже часто виступає категорія громадської думки. ЗМІ, соцмережі, безпосередньо чи через свідків, лідерів громадських думок,
ускладнені моделі комунікацій, питаючи “що у Вас на думці?”, легко можуть підказати певний наголос,
який нам все пояснить. Зазвичай через громадську думку.
Етика громадської думки стає безпосереднім механізмом політичних маніпуляцій. Часто це відбувається за рахунок формування образу ворога. М. Нуссбаум з цього приводу відзначає: “згадаймо
хоча б риторичний конструкт “вісь зла”, що загрожує нашій прекрасній країні. Людям подобається думати, що вони беруть участь в колосальному зіткненні цивілізацій, де “хороші” демократичні країни
протистоять нібито поганим релігіям та культурам всього іншого світу. Найчастіше подібне світосприйняття підживлює масова культура, яка демонструє, що проблеми у хороших людей закінчуються зі
смертю якихось “поганих хлопців”. Такі згубні думки характерні не тільки для західної культури” [4, 23].
Теоретичним підґрунтям цього є обґрунтування політичного К. Шміттом: “політичне розрізнення, до якого можна звести політичні дії і мотиви, – це розрізнення друга і ворога. Воно дає визначення
поняття через критерій, а не через вичерпну дефініцію або повідомлення його змісту ... сенс розрізнення друга і ворога полягає в тому, щоб позначити вищий ступінь інтенсивності поєднання або поділу, асоціації або дисоціації” [9, 301].
Відповідно, нас не цікавить, який наш ворог насправді – куди цікавіше, як ми його здатні подати. Ці тезиси проілюструємо на прикладі фільму “Хвіст крутить собакою” (“Wag the Dog”, реж. Баррі
Левінсон, 1997). Сюжет фільму розповідає про США незадовго до виборів. Чинний президент має значну підтримку, проте його звинувачують в сексуальних домаганнях.
Ситуація наче безнадійна. Часу зовсім немає. Що робити у такому випадку? Відволікти громадськість на щось важливіше. Що може бути важливіше такого ганебного випадку? Війна. Команда
політтехнологів та майстрів своєї справи з Голівуду вирішують зрежисерувати війну із Албанією. Чому
саме з Албанією? А чому б власне і ні? Цинізм такого вибору мав би вражати, проте насправді такий
комічний сюжет не особливо дивує, швидше лякає. Режисування військової кампанії власне і показує
чому хвіст може крутити собакою – непомітні та незнайомі нам “режисери” здатні маніпулювати громадскою думкою, якщо це необхідно. Це реалії інформаційного суспільства, коли будь-яку інформацію
у світі можна здобути в один клік.
Етика інституцій. Окремої уваги заслуговує розгляд етики інституцій. Анігіляція етичних дилем
часто диктується політичними інституціями – коли вони пропонують нам відповіді на всі запитання,
зокрема приватного характеру. Простіше кажучи – коли інстини інституціоналізуються, то ми можемо
їх тільки прийняти, інакше інституція не прийменас.
Логіку перетворення соціальних інституцій у політичні П. Слотердайк ілюструє на прикладі історії “Великий інквізитор”, викладеної Ф. Достоєвським у романі “Брати Карамазови”. Суть історії полягає у другому пришесті Ісуса Христа та, на перший погляд, абсурдній ситуації, коли Великий інквізитор
свідомо хоче піддати Христа суду інквізиції: “Він вихваляє свій реалізм; будучи представником переможної церкви, він претендує не тільки на завершення вчення Христа, але і на щось більше – на його
поліпшення. Адже Ісус, як він вважає, не здатний мислити політично і не розуміє того, що являє собою
в політичному відношенні природа людини, а саме: того, що вона потребує влади” [5, 289-290].
По суті, обман – це необхідна умова формування сучасних уявлень про політичні інституції,
оскільки “лише деякі володіють тією мужністю бути вільними, яку проявив Ісус, відповівши на питання
Сатани – спокусника в пустелі (чому він, незважаючи на те, що голодував, що не перетворив камені в
хліб): “Не хлібом єдиним живе людина”. Тільки в небагатьох є сила, здатна подолати голод. Інші, і їх
набагато більше, в усі часи заради хліба відмовляються від свободи. Висловлюючись інакше: люди
загалом шукають розвантаження від тягаря, полегшення, зручності, звичного і усталеного, безпеки і
надійності” [5, 290]. Великий інквізитор ставить в укір Ісусу Христу, що він надто багато вимагає від
людини – “поняття свободи, як то відомо Великому інквізитору, утворює ключовий пункт в системі
придушення і гноблення: чим більше ця система репресивна (інквізиція і под.), тим інтенсивніше потрібно забивати в голови риторику свободи” [5, 291]. Інституції поширюють таку риторику.
Як приклад, згадаймо тезу “мистецтво поза політикою”, візуалізовану в фільмі Іштвана Сабо
“Мефісто” (“Mephisto”, реж. Іштван Сабо, 1981). Головного героя фільму Хендріка, що живе у період
становлення націонал-соціалізму, цікавить тільки власна кар’єра. Його особиста безпринципність диктується пафосом вищості мистецтва над політичними реаліями, адже мистецтво поза політикою. І якщо треба бути пристосуванцем, уникати відповідальності – то чому б і ні? Додаткову іронію можна по-
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бачити у тому, що найбільшої популярності Хендріку дарує роль Мефістофеля, зачаровуючи, крім
простої публіки, ще й нацистську верхівку.
Однак у житті все не так просто – довго заплющуючи очі на дійсність навколо себе, все одно
будеш змушений рано чи пізно робити вибір. Людина від мистецтва нічим не відрізняється від людини
загалом – тезис про особливість власного ремесла хибний у корені. Митець творить у тій же реальності, що і всі ми, тому мистецтва поза політикою не може бути – зрештою “ідея можливості подолання
ідеології є ідеологічною par excellence” [2, 10].
Недарма той, що прославився роллю Мефістофеля, опинився у ролі Фауста – диявол охопив його
душу. І цей диявол, на відміну від літературного персонажу, спокушає особистим не у сенсі переступання
через етику як таку, а переступання через етику суспільну, в даному випадку – етику інституцій.
Висновки. Внаслідок проведеного дослідження нами продемонстровано, чому етики як універсального поняття не існує – вона конкретизується у чітких життєвих ситуаціях та дилемах, при цьому
набуваючи політичного забарвлення. Тому будь-яка етика може розглядатися як політична етика,
оскільки політика завжди діє за принципом ідентифікації.
У дослідженні обґрунтовано кілька різновидів політичної етики, зокрема обов’язку, етику прав
людини, етику економічної необхідності, біоетику, етику громадської думки, етику інституцій.
Дослідженням на основі візуалізації у кіно показано, як етика трансформується у політичну
етику. Відповідно, мистецтво кіно дає нам можливість проінтерпретувати та усвідомити різноманітні
варіації політичної етики, сформувати власне до них відношення та виявити межі власної приватної
позиції. Зрештою нам потрібне кіно для того, аби розуміти межі впливу політичної етики на нас, розуміти себе, світ навколо. Що є злом, що є добром – відповіді на всі ці надскладні питання протягом життя ми маємо для себе щосекундно з’ясовувати. І кіно нам у цьому може допомогти.
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СОЦІОКУЛЬТУРНА СФЕРА УКРАЇНИ: ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Метою статті є дослідження питання соціокультурного розвитку громад у контексті реалізації Стратегії
сталого розвитку України, зокрема під час впровадження адміністративної реформи і децентралізації владних та
бюджетних повноважень, їх передачі й розширенні на місцевому рівні. Методологія дослідження ґрунтується на
використанні культурологічного, соціологічного, структурно-системного, історико-порівняльного підходів і загальнонаукових методів для виявлення проблемних питань реалізації децентралізації у соціокультурній сфері України. Наукова новизна полягає у виявленні наріжних соціокультурних і соціально-психологічних проблем децентралізації та забезпеченні сталого розвитку закладів культури на рівні територіальних громад. Висновки.
Збереження та розвиток соціокультурної сфери територіальних громад є наріжною проблемою не лише громади,
а й Міністерства культури України, яке опікується встановленням та контролем за виконанням усіх норм соціокультурного обслуговування та інших стратегічних дискурсів у нинішніх складних умовах. Основне завдання держави на початковому етапі реформування – допомогти закладам і людям на місцях освоїти нові повноваження.
Ключові слова: соціокультурна сфера, децентралізація, заклади культури, територіальна громада, адміністративна реформа, Стратегія сталого розвитку України.
Ивашкив Юлия Дмитриевна, кандидат наук по государственному управлению, доцент кафедры экономики, предпринимательства и естественных наук Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
Социокультурная сфера Украины: децентрализация в контексте реализации Стратегии устойчивого развития
Целью исследования является вопрос социокультурного развития общин в контексте реализации стратегии устойчивого развития Украины. А именно во время проведения административной реформы и децентрализации властных и бюджетных полномочий, их передачи и расширения на местном уровне. Методология исследования основана на использовании культурологического, социологического, структурно-системного, историкосравнительного подходов и общенаучных методов для выявления проблемных вопросов реализации децентрализации в социокультурной сфере Украины. Научная новизна заключается в выявлении главных социокультурных и социально-психологических проблем децентрализации и обеспечения устойчивого развития учреждений
культуры на уровне территориальных общин. Выводы. Сохранение и развитие социокультурной сферы территориальных общин является краеугольной проблемой не только общин, но и Министерства культуры Украины,
которое занимается внедрением и контролем за выполнением всех норм социокультурного обслуживания и других стратегических дискурсов в нынешних условиях, – помочь людям на местах освоить новые полномочия.
Ключевые слова: социокультурная сфера, децентрализация, учреждения культуры, территориальная
община, административная реформа, Стратегия устойчивого развития Украины.
Ivashkiv Yuliia, Ph.D. in Public Administration, Associate Professor of the Management, Economics and
Environmental Sciences Department, Vernadsky Taurida National University
Socio-cultural sphere of Ukraine: the decentralization in the context of the implementation of the
Strategy of the Sustainable Development
The purpose of the article is the issue of socio-cultural development of the communities in the context of the
implementation of Ukraine's sustainable development strategy by the administrative reforms and the decentralization of power and
budgetary authority among local communities. The methodology of the research applies the cultural-genetic, sociological,
structural-system, historical-comparative methods to identify problematic issues of the decentralization in the sociocultural sphere
of Ukraine. Scientific novelty consists in revealing the external socio-cultural and socio-psychological problems of the
decentralization and ensuring the sustainable development of cultural institutions at the level of territorial communities.
Conclusions. The preservation and development of the socio-cultural sphere of regional communities is the cornerstone problem
for society as well as for the Ministry of Culture of Ukraine, which is responsible for setting and monitoring the implementation of
culturalservicesstandardsandotherstrategicdiscoursesundercurrentconditions-tohelppeopletostudynewpowers.
Key words: socio-cultural sphere, decentralization, cultural institutions, regional community, administrative
reform, Strategy of sustainable development of Ukraine.

Актуальність теми дослідження. Забезпечення сталого розвитку регіонів являється одним з
найважливіших завдань сучасного розвиненого громадянського суспільства. Лише розвинуті регіони в
змозі забезпечити не лише економічне і політичне, а й соціокультурне благополуччя місцевих громад
та й держави в цілому. Саме з метою впровадження в Україні європейських стандартів життя та виходу її на провідні позиції у світі у нашій державі нині відбувається реалізація Стратегії сталого розвитку
"Україна-2020" [1].
Децентралізацію задекларовано у статті 132 Конституції України як одну із засад, на яких ґрунтується територіальний устрій держави. Впровадження адміністративної реформи в контексті децентралізації забезпечить не лише передачу значних владних повноважень, а й та насамперед бюджетів
від державних органів органам місцевого самоврядування. Тобто на рівень, на якому такі повноваження можна реалізовувати найбільш успішно і максимально повно. Особливо важлива фінансова
децентралізація у соціокультурній сфері, яка, як відомо, відіграє чи не найважливішу роль у житті людини, позаяк охоплює сім’ю, побут, громадську діяльність, творчість, дозвілля і под. Фактично, соціокультурний простір – це середовище існування людини та формування її як особистості.
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Відтак, дослідження соціокультурної сфери у зв’язку з впровадженням в Україні адміністративної реформи є актуальним напрямом сучасних міждисциплінарних досліджень.
Метою статті є дослідження питання соціокультурного розвитку громад у контексті реалізації
Стратегії сталого розвитку України, зокрема під час впровадження адміністративної реформи і децентралізації владних та бюджетних повноважень, їх передачі й розширенні на місцевому рівні.
Ступінь наукової розробки. За весь період незалежності нашої країни питання децентралізації
владних повноважень з метою підвищення ефективності управління на всіх адміністративних рівнях
не раз обговорювалося і на рівні науковців, і на рівні владних структур. Тому це не нова тема в українській науці. Так, децентралізацію досліджували В. Борденюк, О.Бореславська, І. Заверуха, Е. Захарченко, В. Журавський, О.Чечель та ін. Серед зарубіжних науковців В. Серьогін, Р. Агранофф, Я. Старцев,П.Моргос,А.Таранин,А.Черкасов,Е.Маркварт,Р.Баклет,Д.Садлер,Д.Елерс,Р.Вонтаінші.
Виклад осовного матеріалу. У західних демократіях головне завдання влади полягає у задоволенні потреб громадян, що найкраще можна реалізувати за допомогою місцевого самоврядування.
Саме проблему якісного задоволення потреб допомагає вирішити децентралізація, оскільки децентралізація означає передачу права приймати рішення органам, які не підпорядковані центральним органам влади і яких обирають зацікавлені громадяни.
Децентралізація і ефективний розподіл повноважень може слугувати ефективним кроком до
підвищення якості соціокультурного життя мешканців конкретних територіальних громад та їхніх
об’єднань. Так, всі країни центрально-східної Європи в період переходу до нової моделі управління,
пройшли шлях перерозподілу повноважень між центром та регіонами. І всі вони від цього отримали
величезний поштовх для свого розвитку.
Ефективні органи місцевого самоврядування є однією з головних підвалин будь-якого демократичного режиму. Охорона і посилення місцевого самоврядування в різних країнах Європи є важливим внеском в її розбудову на принципах демократії та децентралізації влади. Саме такі принципи зазначено в Європейській хартії про місцеве самоврядування, до якої приєдналася й Україна [4].
Після впровадження реформи з децентралізації, приміром, громади району, області, матимуть
у своєму розпорядженні необхідні ресурси для того, щоб самостійно та на належному рівні утримувати
соціокультурну сферу: дитячі садки і школи, амбулаторії, будинки культури та клуби, дороги, інфраструктуру тощо. Своєю чергою, буде запроваджено відповідальність органів місцевого самоврядування перед виборцями за ефективність своєї роботи, а перед державою – за законність. Простіше кажучи, повноваження, фінансові ресурси і контроль – три кити, на яких базується ефективна модель
місцевого самоврядування [2; 3].
Фактично, лише останніми роками у нашій державі реформи, пов’язані з децентралізацією, вийшли на новий рівень – рівень безпосередньої реалізації. Було ухвалено необхідні закони, проведено
фінансову підтримку територіальних громад задля забезпечення повноцінного соціально-економічного
та культурного розвитку регіонів. Та найскладніший етап – імплементація на місцях – ще попереду.
При цьому дедалі частіше в українському інформаційному просторі порушується тема реформування державного сектору культури. У нашій державі переконані, що делегування повноважень та
фінансів на користь регіонів може значно пожвавити культурне життя країни [5].
Проте наразі реформи, пов’язані з децентралізацією, стали певним викликом для багатьох закладів культури. Адже вони самостійно мають знайти своє місце в нових реаліях, зрозуміти і окреслити шляхи подальшого існування та визначити нові напрями і форми надання населенню культурних,
мистецьких, інформаційних і дозвіллєвих послуг на найвищому європейському рівні.
Особливо це стосується сільських осередків культури, більшість з яких завжди була дотаційною. А
обранийсільськийголовавзагаліміг
увесьтермінсвогоголовуваннянічогонеробитидлягромадиуцьому
напрямі,аджевін,якіщедекількапрацівниківсільради,всеодноотримувализарплатнюзбюджету.
Так історично склалося, що в Україні діє централізована система державного управління,
отримана в спадок ще від Радянського Союзу. А нинішня система управління на селі склалася ще взагалі у 20–30-х роках минулого століття. Та за 100 років!! кардинально змінилася і економічна, і демографічна ситуація в країні. Села, в яких жило 5–6 тисяч людей і в яких люди у віці 20–50 років складали до 70% населення, не лише зменшилися, а й постаріли. Така сама ситуація спостерігається і в
українських містечках. Тому заради збереження українського села у державі створено механізм добровільного об’єднання громад, що дасть стимул для розвитку цих територій [6; 7].
Утім, залишається найскладніше питання: як, наприклад, вижити в умовах запропонованої владою
децентралізації соціокультурним закладам у маленьких містечках, а особливо у сільській місцевості?
На відміну від освіти та медицини, які отримують державну субвенцію, сфера культури фінансується з місцевих бюджетів. Утримувати досить широку мережу за кошти, які будуть у розпорядженні
місцевих громад, складно, тому багато культурно-просвітницьких закладів будуть "оптимізовані", тобто
або об’єднані в більш великі заклади культури в межах об’єднаної територіальної громади, або ліквідовані. Насамперед, це стосується бібліотек, розташованих у сільській місцевості. Для прикладу, в
сусідній Польщі бібліотечних установ наразі у кілька разів менше. І це за умови, що бюджети органів
місцевого самоврядування у країні – набагато більші за вітчизняні.
Водночас бібліотека – невід’ємна частина громади. Як інформаційний, соціокультурний, освітній
центр вона має неабиякий вплив на розвиток інтелектуального рівня громадян. Але щоб зберегти бібліотеки, їх потрібно реформувати. А для того, щоб збільшилася популярність бібліотек серед місцевого населення, необхідно залучати більше людей, організувати нові форми роботи. Тобто на базі бібліотеки можна
створити різноманітні центри: туристичні, інформаційні, інтернет-центри тощо. Очевидно, що в нових умовах установи культури самі повинні відстоювати право на існування в нових умовах, а зробити це можна
лише включившись в активну інноваційну, почасти підприємницьку, діяльність.
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Ефективний приклад перетворення звичайних бібліотек у соціокультурні центри громади можна спостерігати у Фінляндії. В країні, по-перше, бібліотеки об’єднують в єдину мережу в межах регіону,
і користувач може без проблем скористатись усім спектром послуг у любій бібліотеці мережі. Подруге, відкрито вільний доступ до комп’ютерної техніки бібліотеки, принтерів, сканерів, до мережі інтернет та ін.; надаються послуги для фрілансерів, конференц-зали, місця для виставок і проведення різного роду культурно-мистецьких заходів. По-третє, цікавим творчим рішенням є видача речей напрокат. Так, ви можете взяти у бібліотеці, крім книг, журналів, газет тощо, наприклад, напрокат ракетку
для тенісу, швейну машинку, лижі, навушники, гітару, електронну книгу. Прикметно, що все це абсолютнобезкоштовно.
Загалом мережа бібліотек у населених пунктах спроможної громади розвиватиметься так, як
вирішить сама громада.
Нині більшість експертів схиляється до думки про можливе скорочення мережі установ культури в процесі децентралізації влади, а тому пропонують різні шляхи їх збереження.
Серед найбільш конструктивних пропозицій – зберегти заклади культури шляхом співфінансування і з боку держави, і з боку місцевих громад, особливо на перших етапах реформи.
Непрості завдання стоять і перед менеджерами культури, адже, крім втілення новітніх стратегій у життя та призвичаювання працювати в нових умовах, їм необхідно також проводити роботу в суспільстві щодо майбутніх змін, а почати розвіювати різні міфи. Зокрема, це стосується і фінансування
закладів культури.
Висновки. Відтак, сьогодні, як ніколи, важливо почути аргументовані думки керівництва галузі
щодо закладів культури, та й взагалі всієї соціокультурної сфери, у перспективах реформаторської
діяльності, особливо щодо подальшого їх існування та шляхів можливого розвитку.
Збереження та розвиток соціокультурної сфери територіальних громад є наріжною проблемою
не лише громади, а й Міністерства культури України, яке опікується встановленням та контролем за
виконанням усіх норм соціокультурного обслуговування та інших стратегічних дискурсів у нинішніх
складних умовах. Основне завдання держави на початковому етапі реформування – максимально допомогти закладам і людям на місцях зберегти своє призначення і освоїти нові повноваження.
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ФОРТИФІКАЦІЙНІ ПАМ’ЯТКИ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ:
ЄВРОПЕЙСЬКІ ТРЕНДИ (ранній Новий час та ХІХ ст.)
Мета дослідження полягає у з’ясуванні культурної значущості міських фортифікаційних споруд. Методологія дослідження включає використання загальних логічних методів наукового пізнання: аналізу, синтезу,
аналогії, а також спеціальних історичних дослідницьких методів: генетичного, що застосовувався для виявлення
причинно-наслідкових зв’язків між подіями та явищами, порівняльного – для з’ясування загального та особливого
в історичних процесах; важливим методологічним принципом дослідження є культурна контекстуалізація фортифікаційних пам’яток, себто ставлення до них як до складника міського культурного ландшафту. Наукова новизна. Продемонстровано, як міські фортифікаційні споруди поступово внаслідок складної взаємодії політичних, соціальних та економічних процесів перетворилися на частину історичної спадщини, варту збереження і
дослідження. Висновок. Досліджена значущість фортифікаційних споруд у містобудівних практиках у Європі, переважно на прикладі Франції, впродовж раннього Нового часу (XVII–XVIII cт.) та ХІХ ст. у соціокультурному контексті. У зв’язку з утвердженням в європейських державах абсолютистських режимів та пришвидшенням темпів
урбанізації поширилася концепція "відкритого міста", звільненого від укріплень. Однак під впливом романтизму в
ХІХ ст. пам’ятки оборонного зодчества були оцінені як важлива частина історико-культурної спадщини, а заразом
почалася розробка методології та практичних засобів їх дослідження, консервації та реставрації.
Ключові слова: фортифікаційні споруди, консервація, реставрація, охорона історико-культурної спадщини.
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Фортификационные памятники в социокультурном контексте: европейские тренды (раннее Новое
время и ХІХ в.).
Цель исследования заключается в выяснении культурной значимости городских фортификационных
сооружений. Методология исследования включает использование общих логических методов научного познания: анализа, синтеза, аналогии, а также специальных исторических исследовательских методов: генетического,
применявшегося для выявления причинно-следственных связей между событиями и явлениями, сравнительного –
для выяснения общего и особенного в исторических процессах; важным методологическим принципом исследования является культурная контекстуализация фортификационных памятников, то есть отношение к ним как к
части городского культурного ландшафта. Научная новизна. В статье продемонстрировано, как городские фортификационные сооружения постепенно вследствие сложного взаимодействия политических, социальных и экономических процессов превратились в часть исторического наследия, достойную сохранения и изучения. Вывод. Исследовано значение фортификационных сооружений в градостроительных практиках в Европе,
преимущественно на примере Франции в течение раннего Нового времени (XVII–XVIII вв.) и XIX в. в социокультурном контексте. В связи с утверждением в западноевропейских государствах абсолютистских режимов и ускорением темпов урбанизации распространилась концепция "открытого города", освобожденного от укреплений.
Однако под влиянием романтизма в XIX в. памятники оборонного зодчества были оценены как важная часть историко-культурного наследия, а вместе с тем началась разработка методологии и практических средств их исследования, консервации иреставрации.
Ключевые слова: фортификационные сооружения, консервация, реставрация, охрана историкокультурного наследия.
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Fortification monuments in the socio-cultural context: European trends (early modern times and the
19thcentury)
The purpose of the article is to identify the cultural significance of urban fortification structures. The
methodology of the study includes the use of general logical methods of scientific knowledge: analysis, synthesis,
analogy, as well as particular historical research methods: genetic, used to identify the causes and consequences of
events, and comparative – to clarify the general and specific in historical processes; In addition, an essential
methodological principle of research is the cultural contextualization of fortification monuments, which means treating
them as part of the urban cultural landscape. Scientific novelty. The article shows how the urban fortification structures
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gradually, due to the complex interaction of political, social and economic processes, have become a part of the historical
heritage worthy of preservation and study. Conclusions. The article reveals the importance of fortification structures in
urban planning practices in Europe, mainly in the case of France, during the early modern times (XVII–XVIII centuries)
and ХIX century, in a socio-cultural context. It is shown that in connection with the assertion of absolutist regimes in
European states and the growing scale of urbanization, the concept of "open city", freed from fortifications, has spread.
However, under the influence of romanticism in Europe in the XIX century fortification monuments were assessed as an
essential part of the historical, cultural heritage. A particular methodology was created for the research, conservation,
and restoration of suchmonuments.
Key words: fortifications, conservation, restoration, protection of historical and cultural monuments.

Актуальність теми дослідження. Пам’ятки військової історії, до яких належать міські фортифікаційні споруди, є цінним складником культурної спадщини та важливими науковими дослідницькими
об’єктами. Поглибленого студіювання потребують передумови включення цих пам’яток до наукового
дискурсу. Необхідно докладніше проаналізувати ідеологічні, політичні та соціальні чинники, завдяки
яким фортифікаційні споруди були осмислені як культурні пам’ятки, варті збереження, вивчення та
популяризації. Цю проблематику треба досліджувати у якнайширшому контексті розвитку історичної
науки з її археологічною, а згодом і пам’яткознавчою галузями, а також враховуючи "політику пам’яті",
в якій військово-історичні пам’ятки, включно з фортифікаційними спорудами, почали відігравати доволі
значну роль, ставши вельми важливими "місцями пам’яті", себто об’єктами, які мають символічне значення для репрезентації минулого в певній системі ідеологічнихкоординат.
Стан наукової розробки проблеми. Тема, обрана для дослідження у цій статті, має комплексний, міждисциплінарний характер, перебуваючи на перетині археології, військової історії, історичної
локалістики, історії архітектури. Вона є дотичною до соціальної історії та культурної антропології.
Фортифікаційні споруди як важливий складник європейської та всесвітньої історико-культурної
спадщини вже доволі тривалий час привертають увагу дослідників. Ще у ХІХ ст. їх історичну значущість одним з перших оцінив Е. Віолле-ле-Дюк, про науковий доробок якого докладніше йтиметься
далі. До теперішнього часу нагромадився величезний масив публікацій, присвячених фортифікаційним пам’яткам історичних міст Європи. Ці дослідження стали окремою важливою галуззю історичної
урбаністики – наукової дисципліни, об’єктом якої є місто як феномен минувшини людства. Особливо
продуктивним засобом вивчення фортифікаційних пам’яток останнім часом стало ставлення до них як
до "місць пам’яті", здатних акумулювати в собі значний символічний капітал, який можна використовувати в "політиці пам’яті" як вельми потужний чинник у коммеморативних практиках. Концепція "місць
пам’яті", розроблена видатним французьким істориком П’єром Нора, наприкінці ХХ ст. здобула собі
чимало прихильників серед науковців, зокрема і тих, що займаються військово-історичною проблематикою, включно з дослідженням фортифікаційних споруд. Однак видається, що ця тема потребує подальшого поглибленого студіювання, насамперед щодо з’ясування того, яким чином переосмислювалася значущість міських укріплень у контексті модернізаційних процесів, у зв’язку зі стрімким
зростанням розмірів європейських міст та збільшенням чисельності міського населення, з урахуванням зміни культурних парадигм (який, наприклад, естетичний сенс у міських пейзажах мали фортифікаційні споруди за часів бароко або ж у добу романтизму?), а також зважаючи на суспільно-політичні
чинники (етатизм тощо).
Виклад основного матеріалу. У середньовічній Європі визначальною ознакою міського поселення була наявність фортифікаційних споруд. Приміром, у східноєвропейських країнах вони попервах були дерев’яно-земляними, а згодом з’явилися і муровані. До речі, необхідність укріплень доводиться походженням слів, які вживалися на позначення такого типу поселень. Слово "місто"
етимологічно пов’язане з дієсловом "метати", що, вочевидь, нагадує про спорудження валів (з наметаної, себто накиданої землі) [3, 484]. Синонімічне слово "гóрод" первинно означало огороджений простір – територію, оточену захисними укріпленнями [3, 570-571]. З поширенням вотчинного землеволодіння з’явилися укріплені садиби, що стали типологічними попередниками замків середньовіччя і
раннього Нового часу [2, 36-96].
Значущість укріплень істотно змінилася з постанням в Європі централізованих абсолютистських держав з регулярними арміями. Зазвичай політика абсолютних монархій була спрямована на розбудову в прикордонних регіонах систем фортифікаційних споруд (фортець тощо), які мали бути базами для військової експансії та/або стримувати агресію сусідніх держав. Водночас укріплення вглибині
території держави викликали серйозне занепокоєння абсолютистських урядів, оскільки такі фортеці та
замки могли використовуватися як опорні пункти для масових протиурядових соціальних рухів і заколотів знаті. Тому, як правило, давні фортифікаційні споруди, розташовані далеко від державних кордонів, занедбувалися, руйнувалися через недогляд, не оновлювалися, або навіть навмисно знищувалися за урядовою вказівкою.
З послідовністю, зразковою для Європи, таку політику здійснювала французька абсолютна монархія. За ініціативою кардинала Ришельє, видатного теоретика і практика абсолютизму, король Людовик ХІІІ у 1626 р. видав Нантську декларацію, згідно з якою підлягали знесенню замки і міські укріплення ("навіть старі стіни"), що розташовувалися у глибині країни та не мали значення для оборони
держави від зовнішніх ворогів. Це пояснювалося прагненням встановити у країні безпеку, запобігти
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заколотам, а заразом заощадити кошти, що доти витрачалися на утримування гарнізонів замків і фортець вглибині країни [5, 192-194].
Особливої уваги абсолютистських урядів потребували столиці та великі міста, в яких зосереджувалося громадсько-політичне життя. З розквітом французького абсолютизму в другій половині XVII ст., під
час правління короля Людовика XIV, у військовій доктрині Франції з’являється теза про непотрібність
взагалі укріплень для столиці, позаяк французька армія стала настільки потужною, що не допустить
ворожі війська вглиб країни, до Парижа. При цьому, певно, давався взнаки тогочасний французький
класицизм, зорієнтований на античну культурну спадщину. Це, вочевидь, була ремінісценція античного літературного топосу міста, якому непотрібні стіни, бо в ньому мешкають герої. З ним освічений читач того часу був обізнаний завдяки доволі популярним "Порівняльним життєписам" давньогрецького
письменника Плутарха. "Лише те місто не позбавлене укріплень, яке оточене мужами, а не камінням",
– зауважив Плутарх у біографії Лікурга. Цю античну морально-філософську максиму в XVII ст. бере на
озброєння абсолютизм. Й от, за королівським ордонансом 1670 р., укріплення, що оточували Париж,
знищуються. Замість них були влаштовані Великі бульвари [4, 58]. Так постала концепція "відкритого
міста", оточеного бульварами, захищеного не стінами, а регулярною армією. Апробована у Парижі, ця
концепція стала взірцем для європейських міст, які з XVIIІ ст. починають звільнятися відукріплень.
Важливу роль у цій радикальній зміні зовнішності міст Європи у ранній новий час відіграло невпинне наростання потуги урбанізаційного процесу. Укріплення стримували просторове розширення
міст. Тому зникнення фортифікаційних споруд стало важливою передумовою розвитку міст упродовж
XVII–XVIIІ ст., посприявши їх територіальному зростанню, запровадженню регулярного планування,
поліпшенню шляхів сполучення тощо.
Втім, замість військових укріплень навколо великих європейських міст у XVIIІ ст. постали споруди, що їх віддалено нагадували, проте мали зовсім іншу функцію – вони були митними кордонами з
заставами та призначалися для контролю за ввезенням до міста товарів і стягнення митних платежів.
До такого типу міських споруд належали, приміром, Камерколезький вал у Москві та Стіна генеральних відкупників у Парижі.
Наприкінці XVIIІ ст., з початком Французької революції, нищення середньовічних фортифікаційних
спорудуПарижінабулодужезначногорозмаху.Середньовічнізамки,щотривалийчасвикористовувалися
як
в’язниці, для революціонерів були ненависними символами феодального деспотизму та обскурантизму, а
тому підлягали знищенню. Так на початку революції було зруйновано Бастилію – замок XІV ст., що входив до системи середньовічних паризьких укріплень і був тюрмою, в якій при "Старому режимі" побувало
чимало знаменитих політичних в’язнів (Вольтер тощо). Згодом, уже під час правління Наполеона Бонапарта,бувзнесенийзамокГран-Шатле,побудованийщеуХІІст.[4,73].
Поразка Франції у наполеонівських війнах і вступ до Парижа російських, австрійських та прусських військ у 1814 р. змусили французький уряд відмовитися від концепції "відкритого міста". Тому в
1841–1845 рр. навколо Парижа було споруджено стіну Т’єра (її будівництво ініціював прем’єр-міністр
Франції А. Т’єр). Стіна генеральних відкупників у 1860 р., у добу грандіозної реконструкції Парижа під
керівництвом Ж. Е. Османа, була знищена, а замість неї виникло друге кільце бульварів. Невдовзі після закінчення Першої світової війни, у 1919 р., коли здавалося, що в Європі нарешті запанує мир, стіну
Т’єра було вирішено ліквідувати. На її місці з’явилися Бульвари маршалів [4, 125]. Відтак з завершенням Першої світової війни в Європі остаточно запанувала концепція "відкритого міста" без фортифікаційних споруд.
Так, починаючи від Парижа часів Людовика XІV, європейські міста впродовж XVIII–ХІХ ст.
втрачають успадкований від середньовіччя войовничий зовнішній вигляд, позбуваючись від укріплень
цілковито чи частково. Під впливом просвітницького раціоналізму знесення старих фортифікаційних
споруд зазвичай сприймалося громадськістю як прогресивний захід, спрямований на поліпшення міського благоустрою.
Докорінна зміна громадської думки щодо давніх фортифікаційних споруд сталася у першій половині ХІХ ст., коли в Європі запанувала романтична культурна парадигма. Романтики з пієтетом ставилися до старожитностей. Для них середньовічні замки і фортеці мали меморіальну значущість, стаючи національними місцями пам’яті. У зв’язку з цим починають вживатися заходи з охорони
фортифікаційних пам’яток, їх консервації та реставрації. Найбільший внесок у цю справу в ХІХ ст. зробив видатний французький архітектор та історик Ежен Віолле-ле-Дюк (1814–1879). Під його керівництвом були відновлені середньовічні укріплення у місті Каркассон, а також замки Роктайяд, П’єрфон,
Кусі. При цьому Е. Віолле-ле-Дюк розробив власну оригінальну концепцію реставрації архітектурних
пам’яток. Згідно з нею, відновлена споруда передусім мала відповідати ідеальному образу пам’ятки
певного типу і певного часу, а не бути ретельно-точним відтворенням втрачених частин будівлі. Тож у
реставраційній практиці Е. Віолле-ле-Дюк віддавав перевагу змісту, а не формам. Це була ідеалізована репрезентація середньовічного зодчества з точки зору історика ХІХ ст. у контексті "винайдення
традицій", що було вельми актуальним для тогочасних європейських інтелектуалів [1]. Своє творче
кредо щодо відновлення архітектурних пам’яток Е. Віолле-ле-Дюк висловив так: "Реставрувати споруду не означає підновлювати її, ремонтувати чи перебудовувати; це означає – відновлювати її завершений стан, якого вона, можливо, ніколи не мала до теперішнього часу" [6, 14]. Саме нацьому теоре-
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тичному засновку він здійснював реставрацію середньовічних фортифікаційних пам’яток. Цей досвід
мав істотний вплив на європейське військово-історичне пам’яткознавство у другій половині ХІХ – на
початку ХХ ст.
Отже, в Європі фортифікаційні споруди перетворилися з утилітарного атрибуту міста на важливий елемент урбаністичного культурного ландшафту, що має певну естетичну та історичну цінність.
Це зумовлювалося потужним процесом модернізації. Сталися докорінні зміни в стратегії та тактиці
ведення війн (поява масових регулярних армій, розвиток артилерії тощо), які зводили нанівець оборонне значення міських укріплень. Зростала кількість міського населення, відбувалося невпинне збільшення масштабів міської забудови, а при цьому укріплення навколо міст гальмували їх розширення.
Тому, зрештою, утвердилася концепція "відкритого міста", вільного від поясу укріплень, котрі більше
не мали стримувати його розвиток. Проте постання на теренах Європи централізованих національних
держав спричинило актуалізацію "політики пам’яті", яка могла би консолідувати суспільство навколо
певних традицій. Тож минуле стало цінним символічним капіталом, зосередженим у "місцях пам’яті",
серед яких важливе значення набували фортифікаційні пам’ятки, завдяки яким можна було глорифікувати минувшину. Таким чином відбувалося культурне перекодування міськихукріплень.
Варто насамкінець зазначити, що проблема соціокультурного освоєння військово-історичної
спадщини взагалі та фортифікаційних пам’яток зокрема потребує, на нашу думку, подальшого дослідження, зважаючи на її безперечну наукову актуальність. Темами окремих розвідок мають стати заходи з вивчення, охорони та використання фортифікаційних пам’яток у різних європейських державах і
їхніх регіонах, а також український досвід у цій царині. Особливо плідними дослідження у цьому проблемному полі можуть бути за умови їх здійснення з антропологічних методологічних позицій.
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ANTI-CORRUPTION VALUES IN THE SYSTEM OF BRITISH POLITICAL AXIOSPHERE
Purpose of research. The purpose of the article is to investigate the features of the British axiosphere as an
example of public attitudes to political and other forms of corruption. Methodology. The research methodology is the
neo-institutional analysis that considers corruption as a destructive informal institution with a devastating effect on the
stability of the state. Scientific novelty. The scientific novelty lies in the author’s original analysis of the problem of the
lack of "zero tolerance" for corruption among the British people, who continue to tolerate it, as well as of the corruption
pragmatism of the policy makers. Conclusions. The article states that, despite significant progress in combating all
forms of corruption, a peculiar value confrontation of the “anti-culture of corruption” against the “culture of anti-corruption”
is characteristic for the Great Britain. It is proved that, despite a large number of strategies, concepts, doctrines etc., a
successful anti-corruption policy is impossible without fundamental changes in the social and individual consciousness,
significant positive adjustments in norms, rules, and behavior of all kinds of political actors. It is argued that the modern
British anti-corruption policy matrix, in order to be effective, should base the fight against corruption not only on the
institutional mechanism, but also on formation of a high level of anti-corruption culture among the public, which should
become the basis for building the whole system of corruption practicescounteraction.
Key words: Great Britain, political culture, corruption, axiosphere, anti-corruption values.
Кушнарьов Ігор Володимирович, кандидат юридичних наук, докторант відділу правових проблем політології Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Антикорупційна культура у системі британської аксіосфери
Мета статті – дослідити особливості аксіосфери Великої Британії на прикладі ставлення громадськості
до різних форм корупції з проекцією на необхідність формування антикорупційної культури. Методологія дослідження ґрунтується на міждисциплінарному поєднанні низки підходів: неоінституційний аналіз дає змогу розглянути корупцію як неформальний деструктивний інститут, що руйнівно впливає на стабільність держави; культурологічний підхід у поєднанні з аксіологічним уможливлює аналіз ціннісного протистояння "антикультури корупції" та
"культури антикорупції". Наукова новизна полягає в авторському аналізі проблеми відсутності "нульової толерантності" в британців до корупції за збереження толерування їй, а також корупційного прагматизму суб’єктів політики. Висновки. Для Великої Британії, попри значні успіхи у протидії усім формам корупції, характерне своєрідне
ціннісне протистояння "антикультури корупції" та "культури антикорупції". Успішна антикорупційна політика, попри
значну кількість стратегій, концепцій, доктрин тощо, неможлива без фундаментальних зрушень у суспільній та
індивідуальній свідомості, істотних позитивних коректив норм, правил і поведінки всіх політичних акторів. Сучасна
матриця боротьби з корупцією у Великої Британії повинна орієнтуватися не лише на забезпечення антикорупційного інституційного механізму, а насамперед на формування у громадськості високого рівня антикорупційної культури, на основі якої доцільно вибудовувати всю систему протидії корупційнимпрактикам.
Ключові слова: корупція, антикорупційні цінності, аксіосфера, антикорупційна культура, Велика Британія
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политологии Института государства и права им. В. М. Корецкого
Антикоррупционная культура в системе британской аксиосферы
Цель статьи – исследовать особенности аксиосферы Великобритании на примере отношения общественности к различным формам коррупции с проекцией на необходимость формирования антикоррупционной культуры. Методология исследования основана на междисциплинарном сочетании ряда подходов: неоинституциональный анализ позволяет рассмотреть коррупцию как неформальный деструктивный институт, который
разрушительно влияет на стабильность государства; культурологический подход в сочетании с аксиологическим
анализирует ценностное противостояние "антикультуры коррупции" и "культуры антикоррупции". Научная новизна заключается в авторском анализе проблемы отсутствия "нулевой толерантности" у британцев к коррупции
при сохранении толерантности ей, а также коррупционного прагматизма субъектов политики. Выводы. Для Великобритании, несмотря на значительные успехи в противодействии всем формам коррупции, характерно своеобразное ценностное противостояние "антикультуры коррупции" и "культуры антикоррупции". Успешная антикоррупционная политика, несмотря на значительное количество стратегий, концепций, доктрин и т. д., невозможна
без фундаментальных сдвигов в общественном и индивидуальном сознании, существенных положительных корректив норм, правил и поведения всех политических акторов. Современная матрица борьбы с коррупцией в Великобритании должна ориентироваться не только на обеспечение антикоррупционного институционального механизма, а прежде всего на формирование в общественности высокого уровня антикоррупционной культуры, на
основе которой целесообразно выстраивать всю систему противодействия коррупционным практикам.
Ключевые слова: антикоррупционные ценности, аксиосфера, антикоррупционная культура, коррупция,
Великобритания.
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Urgency of the topic. The example of Great Britain as a highly developed democratic state at the
highest level demonstrates that political corruption is a "disease" that affects all the newest states, regardless
of the level of development and political regime. However, the level of this "affliction" is correlated with a
number of factors (political, economic, legal, etc.). In general, Great Britain "reined in" a corrupt offensive on
the political sphere.
Despite its leading economic position, Great Britain is not the only leader in the process of rooting
out political corruption. Denmark, Finland, Sweden, and other states are leading anti-corruption ratings too.
Corrupt political scandals were associated with the names of the British Conservative Party P. Crades, the
former Interior Minister J. Smith, the younger Minister of Social Security T. McNulty, the chairman of the
Conservative Party, E. Pickles, and others. But the consistent implementation of anti-corruption values
ensures steady high positions of these countries in anti-corruption assessments, such as the Corruption
PerceptionsIndex.Thisindexisanindicatorofcorruptioninthepublicsector,governmentandactivityof
other political actors: 2012 74, 2013 76, 2014 78, 2015 81, 2016 81, 2017 82 point.
Analysis of researches. The scientist K. Friederich emphasized that in modern Britain and a number
of other countries, political corruption is perceived as a special form of political pathology, rather than as a
global disintegration [5, 22]. D. Canache and M. Alison rightly point out that political scandals in Great Britain
have undermined citizens' credence and confidence in actions of the government, but did not destroy the
democratic system of these countries [4, 96]. The high level of legal and political culture of the states, and
the development of civil society institutions contribute to the fact that politicians retire in the context of a
corruption scandals surroundingthem.
It is necessary to analyse peculiarities of forms of political corruption in Great Britain, to determine
differences of national anti-corruptive strategy and to assess experience and efficiency of their anticorruptive reforms.
The purpose of the research is to investigate the features of the British axiosphere as an example of
public attitudes to political and other forms of corruption.
For several hundred years, Great Britain has been trying to solve the problems of ethics, the
standards of righteousness of government officials and politicians. These issues remain on the agenda of the
United Kingdom today: public opinion polls express concern about the level of corruption, and the
government continues to discuss mechanisms for anti-corruption protection in politics. British civil society,
especially thanks to the powerful capabilities of the new media, "holds in the sight" its politicians and parties.
Obviously, this gives some positive results, considering the steady increase of the position of Great Britain in
the Corruption Perceptions Index over the past five years.
In May 2016, the World Anti-Corruption Summit was held in London, which is another evidence of
the urgency of the corruption issue for this country. For Great Britain, political corruption is the subject of
active investigations and scientific analysis. Thus, one of the latest researches of the problem of British
political corruption by the professor at Liverpool University D. White sharply states it in the title and poses a
key question – "How corrupt is Britain?"[6].
An important problem in the area of political corruption is selling of deputy seats. While looking at
historical excursus, it is important to state that by 1911 British parliamentarians had not received official
salary. Still a seat of the deputy was considered to be extremely profitable. From the end of the 18th century
and till 1911 deputies publicly sold state positions, which was announced in printed press. This was a legal
procedure, which was stopped only after increase of public indignation and substituted with remuneration of
labour. By means of it, there arose possibility to minimize corruption by assigning for state positions.
There arises an idea that separate political parties of Great Britain in modern time still practice
position "privatization", which was more characteristic for 17th century than the current law: many of them
openly sell privileged access to the government. The corruption scandal in 2006 concerning the distribution
of seats in the House of Lords (the case of "donations in exchange for titles") has become perhaps the
loudest. There fell a suspicion on the leadership of the state (the government) in giving seats in the House of
Lords in exchange for the financial support of the Labour Party before the 2005 elections. After the
investigation was initiated, it turned out that at least four candidates for House of Lords had given significant
amounts (which, moreover, were not declared) to the Labour Party fund. In this case, politicians of the
highest rank were interrogated, including that-time British Prime Minister T. Blair. It is important to note that
the practice of selling titles and positions was legally banned in 1925. And in 2000, the Law on Political
Parties, Elections and Referendums consolidated the requirement to disclose information onsponsorship.
The readiness of British justice to consider the question, in which the defendants are
parliamentarians, has sharply raised the issue of parliamentary immunity. This principle has a long history,
beginning with the Bill of Rights (1689), which had protected lawmakers from prosecution. Even the newer
legal acts were protecting parliamentarians: in 2003, the court of highest resort decided that the
parliamentary privilege should serve for preservation of the principle of separation of powers, which requires
the judiciary powers not to interfere and not to criticize the activities of thelegislature.
For the past five years, the situation with political corruption in the Great Britain has shifted towards a
reduction. The jump-start for change was the large corruption scandal mentioned above in the parliament in
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2009. This led to the emergence of a new system, aimed at ensuring greater transparency of funding
allocated to deputies for the maintenance of their offices. Also, in 2010, the British law on bribery was
passed; "it demands that organizations train their employees to see the ways in which bribery can penetrate
their business practices and inform them about the steps they should take to prevent this phenomenon" [2].
Nowadays in Great Britain two problems became urgent:
1) corruption in the upper house of parliament (lords). Previously, its members were British
noblemen of their descent, but now it is possible to become the one by paying a certain amount to party
leaders;
2) financing of political parties by corporations. In the United Kingdom, there are no restrictions on
political contributions, unlike, for example, in the United States of America or France. Therefore, the
dependence of political parties on a small group of donators makes corruption possible. By threatening to
stopdonations,sponsorsfromthebusinessenvironmentarepressingformakingprofitablesolutions.Thus,
even foreigners can easily make a financial donation they only need to be registered for "businessactivity"
in the United Kingdom. Among the latest examples there can be amount of 76 million pounds, spent on a
Brexit campaign. Most of these funds are donations from 10 private sponsors. It is important to note that in
public opinion polls, most British people favour a total prohibition of politicians' funding by corporate entities
and the private sector (59% according to the Transparency International Annual Global Corruption
Barometer, 2016). British people began to express dissatisfaction with the settlement of the issue of
financingthepartiesinthe1970s,whenthereportofHoughtonwaspublishedandtheprocedurefor
allocationofbudgetfundstotheoppositionpartieswasestablished thatis,"ShortageMoney"[1,121].As
G. Monbiot states, "our system of funding political parties that has not been reformed allows very wealthy
people to buy these parties".
In 2014, a scandal over D. Cameron and the British Conservative Party broke out because of
suspicions of ties with lobbying companies (in particular, New Century), from which remuneration was
received in the amount of £ 85,000, which came to the party account a few months before the 2010 election,
howeversuchasumisathirdoftheannualincomeofthe"NewCentury".Butatthesametimeitis
important to understand: 1) a new global agenda the fight against global corruption; 2) civilized lobbyismis
an effective alternative to corruption in the case of the influence of interest groups on the state. First of all,
lobbyists should be in the official register. According to the head of research of the Transparency
International in the United Kingdom, N. Maxwell, less than 4% of lobbyists are registered in the register, and
this only concerns the lobbying of ministers and secretaries of parliament, does not take into account
lobbyists, who deal with parliamentarians and officials. Therefore, at least there arose a need to: 1) create a
register that would cover both private lobbyists and lobbying companies, and would publicize more
information about them; 2) publish available detailed information about lobbyists’ meetings; 3) create an
independent body that would monitor lobbying practices and enable compliance with the rules of civilized
lobbying.
On April 27, 2017, a draft bill "Unexplained Wealth Orders" was adopted, which is aimed primarily at
top corrupt officials. who invest illegally received funds into luxury real estate in London. This law is not less
important than the British law on fight against bribery in 2010. In 2011, the United Kingdom Bribery Act came
intoforce.Itisbasedonthepresumptionoftheguiltofthesubjectofpoliticalandotherformsofcorruption.
TheinnovationofthisActliesinthefactthatitseffectextendsbeyondtheboundsoftheUnitedKingdom
the principle of extra-territoriality applies to corruption crimes.
Still, it is necessary to emphasize that despite particular problems and legal gaps even members of
Royal family do not have immunity from suspicions of being engaged in political corruption. For example, in
2010 newspaper "News of the World" accused Duchess Ferguson in organization of meetings with her exhusband, Prince Andrew, as representative of the state in trade issues, for an award (in one of such
occasions sum of £500,000 was fixed).
In2017,theBritishparliament(atthelevelofcommitteeregulatingtheexpensesandsalariesofthe
MPs TheIndependentParliamentaryStandardsAuthority)raisedananti-nepotismissue–abanonthe
employment of relatives in auxiliary posts for a MP, paid from the budget. The issue is to prohibit elected
parliamentarians to engage their spouses and other relatives to work paid from the state treasury, as this is
not consistent with the modern employment approaches, which encourage a fair and transparent recruitment
of staff. It is anticipated that this ban will take effect after the scheduled elections in 2020. The British
legislative initiatives concerning the political nepotism counteraction are caused by the fact that, as of 2017,
151 out of 650 deputies of the House of Commons were working with their family members.
Great Britain is still characterized by the situation of the corruption of a person by the government,
the belief that his high position will reprieve its bearer of responsibility, or that a state official, politician can
manipulate his authority based on his own ideas of good and evil. Therefore, in this country, the issue of
"parliamentary privilege" (parliamentary immunity), which is proposed to be cancelled or narrowed
considerably in order to fight at least the illegal lobbying of deputies remains in the centre ofpublic

111

Культурологія

Kushnarоv I.

discussion. Of course, the scale of corruption in Great Britain is not proportional to the scale of such in most
countries in the world, but at present the country cannot be considered as having "zero tolerance" to political
and other forms of corruption.
Conclusions. The peculiarity of anti-corruption policy of Great Britain is common public interest in the
issues related to lobbying and buying political influence, financing of political parties, transparency of
elections, malversation of local governmental authorities, etc. Constant awareness of public is an important
driver of anticorruption policy of Great Britain.
Morally and ethically, countering political corruption is equivalent to combating human sins, such as
greed, thirst for pleasure, as well as the desire to usurp power, to win at any price etc. In all the definitions of
corruption, the emphasis is on the selfish nature of the corrupt actions, therefore countering the corrupt
practices in politics should be aimed at the most difficult human defect associated with the selfish
motivations.
The anti-corruption system of values syncretizes the political traditions, morality, behavioral aspects
and the knowledge of legal requirements. Therefore, we believe the "cultural mechanism" is one of the most
important components of a successful process of countering corruption in politics.
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САДОВО-ПАРКОВА КУЛЬТУРА АНТИЧНОЇ ГРЕЦІЇ
У КОНТЕКСТІ ДОЗВІЛЛЄВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Метою дослідження є усвідомлення змін у світоглядних поглядах на сади та парки Античної Греції у
контексті культури дозвілля. Методологія дослідження передбачала використання сукупності загальнонаукових
принципів системності, об’єктивності, конкретності та методів, серед яких компаративістський, аналізу та синтезу,
семантичної реконструкції. Наукова новизна дослідження полягає в аналізі різновидів садів та парків у древній
Греції; характеристиці їх структурно-функціонального спрямування й взаємозалежності з дозвіллєвою культурою;
усвідомленні сутності садів і парків Античної Греції як специфічного дозвіллєвого простору. Висновки. Античний
сад первинно формується як сільськогосподарський ("плодоносні" сади Алкіноя) або ж сакральне місце для здійснення релігійного культу (німфеї та героони). Проте з часом сприйняття саду як особливого простору (відмінного
від міського), призначеного не лише для обробітку землі, а й для відпочинку, милування красою природи та всенародних святкувань (Арістофан, Лібаній, Платон, Страбон), створює передумови для формування садовопаркового простору як дозвіллєвого. На території садів і парків Античної Греції споруджуються численні громадські об’єкти – гімнасії, стадіони, альтанки для зустрічей, бібліотеки, готелі, купальні, що сприяють реалізації садами і парками різних соціально значимих функцій – рекреаційної, оздоровчої, комунікативної, освітньої, виховної.
Історична конкретність еволюції садів та парків древньої Греції дає підстави класифікувати їх на сади сільськогосподарського призначення, "філософські" й спортивні сади, приватні садиби та публічні парки. Водночас, не зважаючи на різновид саду, останній у свідомості античного грека постає як особливий простір, відмінний від інших
за своїм розташуванням, соціальним призначенням, естетичним наповненням та освітнімпотенціалом.
Ключові слова: садово-паркова культура, дозвілля, Антична Греція, філософський сад, приватна садиба, садово-культурний комплекс.
Любченко Оксана Николаевна, кандидат культурологии, старший преподаватель кафедры культурно-досуговой деятельности Киевского національного университета культуры и искусств
Садово-парковая культура античной Греции в контексте досуговых трасформаций
Целью исследования является осознание изменений мировоззренческих воззрений на сады и парки
Античной Греции в контексте культуры досуга. Методология исследования предусматривала использование
совокупности общенаучных принципов (системности, объективности, конкретности), методов анализа и синтеза,
компаративистского метода и метода семантической реконструкции. Научная новизна исследования заключается в анализе разновидностей садов и парков в древней Греции; характеристике их структурно-функционального
направления и взаимозависимости с досуговой культурой; осознании сущности садов и парков Античной Греции
как специфического досугового пространства. Выводы. Античный сад первично формируется как сельскохозяйственный ("плодоносные" сады Алкиноя) или же сакральное место для осуществления религиозного культа (нимфеи и герооны). Однако со временем, восприятие сада как особого пространства (отличного от городского),
предназначенного не только для обработки земли, но и для отдыха, любование красотой природы и всенародных праздников (Аристофан, Либаний, Платон, Страбон) создает предпосылки для формирования садовопаркового пространства как досугового. На территории садов и парков Античной Греции сооружаются многочисленные общественные объекты – гимнасии, стадионы, беседки для встреч, библиотеки, гостиницы, купальни,
способствующие реализации различных социально значимых функций – рекреационной, оздоровительной, коммуникативной, образовательной, воспитательной. Анализ исторической эволюции садов и парков древней Греции дает основания классифицировать их на сады сельскохозяйственного назначения, "философские" и спортивные сады, частные усадьбы и публичные парки. В то же время, несмотря на разновидность сада, последний в
сознании античного грека предстает как особое пространство, отличное от других по своему расположению, социальному назначению, эстетическому наполнению и образовательному потенциалу.
Ключевые слова: садово-парковая культура, досуг, Античная Греция, философский сад, частная усадьба, садово-культурный комплекс.
Lubchenko Oksana, Candidate of Cultural Studies of the Cultural and Leisure Activities Department, Senior
Lecturer, Kyiv National University of Culture and Arts
The garden and park culture of ancient Greece in the context of the leisure transformations
The purpose of the article lies in the understanding of world-view changes on gardens and parks in Ancient
Greece in context of leisure culture. The methodology of the research provides using of a set of general scientific
principles of methodic, objectivity, concreteness and methods, among which are the comparative method, method of
synthesis and analysis, method of semantic reconstruction. Scientific novelty of the research lies in a study of a variety
of gardens and parks in Ancient Greece; characteristic of their structural and functional direction and interdependence
with leisure culture; awareness of the essence of gardens and parks in Ancient Greece as specific leisure space.
Conclusions. Primarily, Ancient garden forms as agricultural (Alkinoy “fruitful” gardens) or as sacral space for
implementation of a religious cult (cult of nymphs and heroin). However, over time perception of the garden as special
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space (distinctive from urban), and designed not only for ground cultivation but also for relax, admiring the beauty of
nature and nationwide celebrations (Aristophanes, Libanius, Plato, Strabo), creates the precondition for garden and park
space formation as leisure. A lot of public facilities, such as gymnasium, stadiums, arbors for meetings, libraries, hotels
and bath, which by gardens and parks promote for realization different social and meaningful functions – recreational,
wellness, communicative and educational, are built on the territory of gardens and parks in Ancient Greece. The
historical concreteness of Ancient Greece gardens and parks evolution gives reasons for their classification on
agricultural gardens, “philosophical” and sports gardens, private homestead, and public gardens. A public park is
regarded as particular space distinctive from another by its location, social purpose, aesthetic filling and educational
potential.
Key words: garden and park culture, leisure, Ancient Greece, philosophical garden, private homestead, garden
cultural complex.

Актуальність вивчення садово-паркової культури Античної Греції у контексті дозвіллєвих трансформацій обумовлюється розумінням того, що садово-паркова система, створена людством, виконує
численну кількість функцій, серед яких дозвіллєва функція на різних етапах людства вважалася провідною.
Водночас, в історії садово-паркової культури давньогрецький період посідає провідне місце,
адже саме в Античній Греції зароджуються й формуються тенденції, що вплинуть на становлення усієї
європейської садово-паркової культури. Адже, як влучно зазначає Т. Малахова, садово-парковий комплекс ілюструє зв’язок філософських категорій – простору, часу, розвитку, відображення – із життєдіяльністю людини [8, 7].
Проте, садово-паркова культура України – через політичні, економічні, соціальні причини – розвивається дуже повільно, що гальмує уявлення не лише про світоглядні основи садово-паркової культури в цілому, але й про дозвіллєві трансформації садового простору як такі, що можуть сприяти
вирішенню нагальних проблем існування людства.
Стан наукової розробки. Теоретичну основу дослідження склали праці, що висвітлюють еволюцію садово-паркового мистецтва (В.Блаватський, Т.Малахова, М.Соколов) та питання соціального
призначення садів і парків у житті античного грека (П. Гіро, І. Петрова, Е.Фролов).
Дослідження спиралося на праці античних мислителів, істориків та поетів (Арістофана, Діогена
Лаертського, Лібанія, Павсанія, Платона, Страбона), які, усвідомлюючи значимість садів та парків у
житті людини, намагались виявити їхні сутність, функціональне насичення, семантичну значимість, а
також обґрунтувати безпосередній зв’язок садово-паркової та дозвіллєвої культур.
Окремо необхідно вказати на дослідження вітчизняних вчених О. Копієвської ("Паркова індустрія") та В. Ковтун ("Роль і місце парку культури і відпочинку в сфері індустрії розваг"), В.Дюжник ("Діяльність парків-пам'яток садово-паркового мистецтва у системі забезпечення культурних потреб людини"), у яких розкривається специфіка організації дозвілля з різними категоріями населення в
сучасному суспільстві в цілому та в Україні зокрема. Проте роботи, присвячені трансформації садовопарковоїкультуриАнтичноїГреції уконтекстідозвіллєвихпрактик,увітчизнянійкультурологіївідсутні.
Метою нашого дослідження є усвідомлення світоглядних змін на сади та парки Античної Греції
у контексті культури дозвілля.
Виклад основного матеріалу. Зародження садово-паркового мистецтва сягає давніх часів –
ймовірно, Х-VIII ст. до н.е. Підтвердження цієї думки знаходимо в описах садів, гаїв та луків, що містяться у старогрецькій літературі, збереженій до нашого часу (передусім, поемах Гомера).
Цікавим, на нашу думку, видається, опис "плодоносних" садів Алкіноя, які побачив Одіссей, відвідавши острів феаків. Нашу увагу привертає декілька фактів. Передусім, сад цілий рік дарує феакам
урожай, адже у ньому "без плодів ніколи гілля тих дерев не лишалось – влітку то будь чи взимку – цілорічно. Віє там завжди теплий Зефір, і одні лиш зав'яжуться – другі вже спіють. Яблуко стигне за яблуком там, за грушею – груша, гроно там зріє за фоном, за смоквою – смоква солодка" [5]. По-друге,
сад постає в нашій уяві як невід’ємний у життєвому укладі феаків, адже є провідною складовою їхнього господарства. У саду рясно дозрівають плідні груші, гранати та яблуні, солодкі смоківниці та пишнозелені оливи; під вільним осонням розкинувся розкішний виноград, за яким "очі весь рік веселили" оброблені грядки різної городини. Ця ж думка простежується й у розмові Одіссея з батьком, у якій згад уються груші, яблука, смоківниці, виноградні лози, які "весь рік безнастанно тут плодоносять" [5]. Наведені приклади описів свідчать про те, що сад сприймається, передусім, як сільськогосподарський, а не
місце для відпочинку чи справляння релігійного культу.
Водночас сад (гай, луки), будучи невід’ємною складовою устрою феаків, відокремлений від міста, про що свідчать неодноразові згадки епічних героїв. Так, Одіссей у саду Алкіноя бачить два джерела: "одне ручаєм кучерявим сад орошало, а з другого струмінь двором до порога дому високогобіг,
– городяни там воду черпали" [5]. Cади розташовані недалеко від поселень міських жителів ("так недалеко від міста, що голос долинути може"), адже вимагають пильного догляду: "ті ж з Одіссеєм, вийшовши з міста, прийшли незабаром в сад до Лаерта, оброблений гарно. Колись-то придбавши, сам
Лаерт пильнував його, трудячись в ньому старанно" [5]. Саме про цей сад згадуватиме Юліан Відступник у ІV ст. н.е. у одному із своїх листів, пишаючись тим, що має власну садибу із садом у Барнах,
який "гірше, ніж у Алкіноя, але такий, як у Лаерта" [12,403].
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Не зважаючи на те, що сади, описані нами, є прикладами давньогрецької міфології, важливим
є їхнє сприйняття як особливого простору, відмінного від інших, призначеного не лише для обробітку
землі, але й для відпочинку чи милування красою природи. Так, у описі Гермесом лугів, що стеляться
біля печери німфи Каліпсо,читаємо:
Там же, навколо печери глибокої, скрізь винограду
Порозросталися лози, дозрілими фонами пишні.
І недалеко одне біля одного воду прозору
Чисті чотири джерела струмили у сторони різні.
А навкруги килимами м'якими з селери й фіалок
Луки стелилися. Навіть безсмертний, сюди надійшовши
Й глянувши, зачудувався б і в серці відчув насолоду [5].
Вчені, характеризуючи помешкання німфи на острові Огігії, наголошують на тому, що в поемі
змальовано природні луки, яких не торкалася рука людини. Проте, вже у самому описі містяться специфічні риси античного парку класичної епохи (тінисті алеї, живописні гроти, прозорі джерела, запашні
квіти, дерева, у гілках яких гніздяться голосисті пташки), що передають нерозривну єдність природи й
малих архітектурних форм. Йдеться, передусім, про олтар, водоспад, водограй, скульптури, що вказує
на наявність у гаях святилищ – німфеїв та героонів [3, 98].
Німфеї, зазвичай, розташовувались над джерелами й мали олтар, відкриту водойму, водоспад
чи басейн, тоді як героони були священними гаями, святилищем або давньогрецьким храмом, спорудженим на честь героя, образ якого відігравав значиму роль у формуванні культурної ідентичності жителів античного полісу. Героони прикрашалися гротами, водоспадами, рельєфними композиціями та
скульптурами героїв. На території гаю влаштовувалися спортивні змагання, що дало підстави для обгрунтування думки про трансформацію героону у спортивний парк.
Щодо реальних, а не міфічних садів, то Антична Греція залишила нам у спадок згадки про прогулянки Сократа; гай Академа, в якому збиралися учні Платона; сад Аристотеля, де дискутували однодумці філософа; сад Епікура, в якому "людина уподібнюється богу".
Так, один із відомих діалогів Платона "Федр" розпочинається із відповіді Сократа про те, що
прогулянка за міськими мурами не настільки виснажує, як прогулянка містом. Співрозмовники проводять своє дозвілля під розлогими гілками високого платану, неподалік від прозорої й чистої ріки. Платон, вустами Сократа, змальовує цю місцину так: Клянусь Герою, чудове місце для відпочинку! Цей
платан такий крислатий і високий, а ще ж ця розлога верба дає густу тінь. Сама верба вся в розкішному цвіті, через що вся місцина довкіль насичена її приємним запахом. А яке чарівне джерело б’є з-під
платана. Його вода холодна-прехолодна – попробуй-но ногою. А зображення дів і жертовні приносини
вказують на те, що це урочище, вочевидь, є святилищем якихось німф і Ахелоя. Тут і вітерець повіває
ніжно і приємно в літню спеку, а його супроводить лунке дзижчання хору цикад. Усе ж найпривабливіша тут трава – вона пишно росте на цьому пологому схилі. Якщо на ній прилягти, то й голову можна
зручно прихилити. Таким чином із тебе, любий Федре, прекрасний провідник" [11, 295].
Підтвердження думки про те, що прогулянка у саду чи в гаю поступово перетворюється на різновид дозвіллєвих практик античних греків, знаходимо й у інших, збережених до наших днів, творах.
Так, у Арістофана читаємо:
Ти в гаях Академії, в тиші олив плодовитих гулятимешскромно
Із розумним ровесником, в світлих вінках з очеретяних білих листочків.
Аромати дзвіночків вчуватимеш там і тополі сріблястоїшелест,
Про святилище Аполона, що було засноване у Дафні наприкінці IV – на початку ІІІ ст. до н.е.,
Страбон пише як про середніх розмірів поселення, що має великий тінистий гай із чистими джерелами
та священною ділянкою Аполлона й Артеміди. Біля святилища антіохійці, за звичаєм, разом із сусідами, відзначають всенародне свято [13, 750]. Про цей гай Лібаній згадує із неймовірним захопленням,
наголошуючи на тому, що на території Дафни зведено, окрім святилища Аполлону, Олімпійський стадій, театр, купальню, що оповиті численними деревами, пахощами й пташиним співом. І навіть короткочасне перебування у гаю настільки сприятливе для людського здоров’я, що забезпечує "здоровий
колір обличчя". Більше того – немає такої непереборної недуги (і фізичної, і душевної), яку б не вилікувала Дафна. "Якщо боги, дійсно, полишивши небо, сходять на землю, мені здається, вони тут перебувають і засідають зі смертними, адже навряд чи можна уявити краще місце для їхньої зупинки" [7].
Тобто, якщо сади й гаї докласичної епохи характеризуються утилітарно-господарчим або релігійним
ухилом, то у описі Лібанія чітко простежується думка про рекреаційну й оздоровчу спрямованість грецького саду.
Значну роль у становленні парку як закладу культури відіграли гімнасії, що створювались, переважно, за містом і призначались для підготовки атлетів до спортивних змагань. Тому зазвичай гімнасій мав бігові доріжки, портики для боротьби та гімнастичних вправ, іподром, басейн, допоміжні
приміщення, а також жертовники богам. Так, Павсаній у "Описі Еллади", змальовуючи елідський гімнасій, згадує про жертовники на честь Геракла Ідейського, Ерота, Антерота, Деметри та її доньки [9].
У період розквіту гімнасії, представляючи собою розкішні сади, оздоблені лавами й альтанками для зустрічей філософів із однодумцями, збагатилися бібліотеками й лекційними залами, призна-
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ченими для інтелектуальних занять. У згадуваній вже нами праці Павсанія зазначається, що у гімнасії
Малфо знаходиться також і Рада елійців, де "бувають виступи з промовами експромтом і читання усіляких літературних творів" [9]. Як зазначає Петрова І., гімнасій був для античного грека "священним
простором, вільним від буденних життєвих турбот і призначеним для гри у різних її проявах", тому з
часом у ньому запанував особливий духовний "мікроклімат", спрямований на розкриття не лише фізичних, а й творчих потенцій особи [10, 74-75]. Тобто, з часом, виконання додаткових функцій, первинно
не притаманних гімнасію, призвело до його трансформації як суто спортивної школи у соціальнокультурний центр.
Зокрема, на час придбання Платоном земельної ділянки з метою створення Академії (це сталося після повернення філософа із першої поїздки до Сицилії у 389-387 рр.) тут уже був гімнасій, на
території якого Платон відкрив святилище на честь Муз – богинь-покровительок мистецтв і наук, "адже
мистецтво мало заповнити все дозвілля вільнонароджених і супроводжувати їх у всіх серйозних справах так, щоб усі вони провели своє життя у святкуваннях та хороводах" [10, 74-75]. Члени Академії
разом відвідували заняття, брали участь у релігійних церемоніях, організовували бенкети та інші святкування. "Загалом, Академія нагадувала інтелектуальну співдружність, членами якої були мудреціфілософи, оспівані Платоном у проектах ідеальної держави" [10, 75]. У священному гаї філософ побудував приміщення для житла й галерею для занять з учнями, спільних бесід, релігійних церемоній,
товариських бенкетів, що дає підстави Е. Фролову, розглядати Академію Платона і як філософську
школу, і як наукову колегію, і як релігійну спілку водночас [14, 135].
Всесвітньовідома школа перипатетиків – Лікей Аристотеля – заснована в урочищі Аполлона
Лікейського, розташованого за міськими мурами. Урочище мало гай, храм, а також гімнасій, реконструйований за ініціативи Лікурга у 338-326 гг., тобто, саме тоді, коли філософ відкрив свою школу [14,
С.141-142]. Лікей було обладнано галереями для прогулянок, залами для вчених занять, бібліотекою й
допоміжними приміщеннями. Центром Лікею, як і в Академії Платона, вважалося святилище з олтарем, зведене на честь Муз, до якого вели один головний та два невеликих портики. Ділянку було прикрашено статуями Аристотеля та його сина Нікомаха, а також іншими скульптурами [14, 143].
З ІІІ ст. до н.е. узагальненим поняттям "задоволення як найвищого блага" стало поняття "Сади
Епікура". Діоген Лаертський пише про Епікура як про філософа, який майже не виїздив за межі Еллади, проте приймав друзів, що приїздили до нього звідусіль й жили в його саду, придбаному за 80 мін і
"життя це було скромне й невибагливе" [6, 371]. У своєму заповіті Епікур наполягатиме на тому, аби
сад залишився в управлінні Гермарха та інших філософів, "щоб вони проводили там час так, як це
личить філософам" [6, 373]. Багато років пізніше римський філософ-стоїк Сенека у "Моральних листах
до Луцілія" також вказуватиме на скромність епікурейського "Саду" [10, 74-75]. Соколов М. зазначає,
що епікурейці, пропагуючи принцип усвідомленого задоволення, намагалися уподібнити людину до
богів. У результаті топос саду, як і власне пейзаж, окреслились спочатку у Епікура, а потім і у Цицерона, Сенеки, Філодема Гадарського, "як середовище того стоїко-епікурейського синтезу, який пережив
століття, духовно пов’язавши між собою чи не усі паркові стилі Європи" [12, 45]. І саме "античний філософський сад в ідеалі робив людину богоподібною, і навіть богорівною" [12, 406]. Соколов М., вказуючи на розумово-чуттєву й усвідомлену насолоду, називає сад Епікура педагогічним, акцентуючи
його увагу на виховному потенціалові [12, 45].
У період еллінізму сади і парки набувають неабиякого розвитку, про що свідчить наявність невеличких садів, що розташовувалися за гінекеєм і відокремлювалися "садовими дверима", у будинках
заможних греків [4], та заміських парків, прикрашених декоративною садовою скульптурою [2, 69]. Так,
Діоген Лаертський зазначає, що у Феофраста був свій сад, "придбаний вже після смерті Аристотеля за
допомогою Деметрія Фалерського" [6, 199].
Висновок. Античний сад первинно формується як сільськогосподарський ("плодоносні" сади
Алкіноя) або ж сакральне місце для здійснення релігійного культу (німфеї та героони). Проте з часом,
сприйняття саду як особливого простору (відмінного від міського), призначеного не лише для обробітку землі, але й для відпочинку, милування красою природи та всенародних святкувань (Арістофан,
Лібаній, Платон, Страбон), створює передумови для формування садово-паркового простору як дозвіллєвого.
На території садів і парків Античної Греції споруджуються численні громадські об’єкти – гімнасії, стадіони, альтанки для зустрічей, бібліотеки, готелі, купальні – що сприяють реалізації садами і
парками різних соціально значимих функцій – рекреаційної, оздоровчої, комунікативної, освітньої, виховної.
Історична конкретність еволюції садів та парків Античної Греції дає підстави класифікувати їх
на сади сільськогосподарського призначення, "філософські" й спортивні сади, приватні садиби та публічні парки. Водночас, не зважаючи на різновид саду, останній у свідомості античного грека постає як
особливий простір, відмінний від інших за своїм розташуванням, соціальним призначенням, естетичним наповненням та освітнім потенціалом.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦЯ-ТУРИЗМОЗНАВЦЯ
В УМОВАХ ПОШУКУ НОВОЇ ПАРАДИГМИ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Метою публікації є науково-практичне осмислення та обґрунтування ефективного формування професійних
компетенцій туристичного брокера в соціокультурному середовищі. Методологія роботи ґрунтується на загальнонаукових принципах дослідження – термінологічному та системному. Мета та завдання публікації обумовили застосування
таких методів дослідження: аналіз, синтез, моделювання, порівняння, експертних оцінок, узагальнення. Для вирішення
поставлених завдань у процесі дослідження було використано комплекс взаємопов’язаних методів, а саме: порівняльний – для формування емпіричної бази дослідження на основі аналізу вітчизняних і зарубіжних джерел, зіставлення
досвіду окремих країн, визначення проблем та потреб формування професійних компетенцій фахівця; аналізу – під час
вивчення стану досліджуваної проблеми, визначення об’єкта, предмета, завдань, окремих термінів понятійнокатегорійного апарату, законодавчої та нормативної бази з теми дослідження для виявлення концептуальних засад
формування професійних компетенцій; синтезу, моделювання – в процесі конструювання структурно-функціональних
моделей. Для уточнення висновків за проблематикою дослідження та для виявлення фахової думки щодо сутності
формування професійних компетенцій фахівців використано метод експертних оцінок. Наукова новизна роботи полягає у теоретичному і практичному обґрунтуванні формування професійних компетенцій фахівця в умовах пошуку нової
парадигми в соціокультурному середовищі, виокремленні та аргументуванні інноваційних методик та інтерактивних
технологій. Висновки. У статті обґрунтовано, що процес формування професійних компетенцій фахівцятуризмознавця в умовах пошуку нової парадигми в соціокультурному середовищі доцільно реалізовувати крізь призму
інноваційних методик та інтерактивних технологій. Доведено, що впровадження компетентнісного і особистісноорієнтованого підходу в процесі навчання сприятиме досягненню високого рівня розвитку професійного, інтелектуальнотворчого та морального потенціалу майбутніх фахівців-туризмознавців в соціокультурному середовищі, що здатні адаптуватись до швидкоплинної ринковоїекономіки.
Ключові слова: соціокультурне середовище, сфера туризму, інноваційні методики, інтерактивні технологій, туристичний брокер, професійна компетентність.
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Формирование профессиональных компетенций специалиста по туризму в условиях поиска новой парадигмы в социокультурной среде
Целью публикации является научно-практическое осмысление и обоснование эффективного формирования
профессиональных компетенций туристического брокера в социокультурной среде. Методология работы основывается на общенаучных принципах исследования – терминологическом и системном. Цель и задачи публикации обусловили применение таких методов исследования: анализ, синтез, обобщение. Для решения поставленных задач в процессе исследования был использован комплекс взаимосвязанных методов, а именно: сравнительный – для
формирования эмпирической базы исследования на основе анализа отечественных и зарубежных источников, сопоставление опыта отдельных стран, определение проблем и потребностей формирования профессиональных компетенций специалиста; анализа – при изучении состояния исследуемой проблемы, определение объекта, предмета, задач,
отдельных терминов понятийно-категориального аппарата, законодательной и нормативной базы по теме исследования для выявления концептуальных основ формирования профессиональных компетенций; синтеза, моделирования –
в процессе конструирования структурно-функциональных моделей. Для уточнения выводов по проблематике исследования и для выявления профессиональной мысли о сущности формирования профессиональных компетенций специалистов использован метод экспертных оценок. Научная новизна работы заключается в теоретическом и практическом обосновании формирования профессиональных компетенций специалиста по туризму в условиях поиска
новой парадигмы в социокультурной среде, выделении и аргументации инновационных методик и интерактивных технологий. Выводы. В статье доказано, что процесс формирования профессиональных компетенций специалиста по
туризму в условиях поиска новой парадигмы в социокультурной среде целесообразно реализовывать через призму
инновационных методик и интерактивных технологий. Обосновано, что внедрение компетентностного и личностно
подхода в процессе обучения будет способствовать достижению высокого уровня развития профессионального, интеллектуально-творческого и нравственного потенциала будущих специалистов в сфере туризма, способны адаптироваться к скоротечной рыночнойэкономики.
Ключевые слова: социокультурная среда, сфера туризма, инновационные методики, интерактивные
технологий, туристический брокер, профессиональная компетентность.
Pletsan Khrystyna, Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor of the Department of
International Tourism Kyiv National University culture and arts
Formation of professional competence of a specialist of tourism in the search for a new paradigm in the
socio-cultural environment
The purpose of the publication is scientific and practical comprehension and substantiation of the effective
formation of professional competences of the tourist broker in the socio-cultural environment. Methodology of the work
is based on general scientific principles of research – terminological and system. The purpose and tasks of the
publication caused the application of such research methods as analysis, synthesis, generalization, which made it
possibletoanalysis,synthesis,generalization.Inordertosolvethesettasksintheprocessofresearch,acomplexof
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interrelated methods was used, namely: comparative – to form the empirical basis of the research on the basis of
analysis of domestic and foreign sources, comparing the experience of individual countries, identifying the problems and
needs of forming professional competencies of a specialist; analysis – during the study of the state of the problem under
investigation, the definition of object, subject, tasks, individual terms of the conceptual categorical apparatus, legislative
and normative base on the topic of research to identify the conceptual foundations of the formation of professional
competences; synthesis, modeling – in the process of constructing structural-functional models. The expert estimation
method was used to clarify the conclusions of the research problem and to identify the professional opinion about the
essence of the formation of professional competencies of specialists. The scientific novelty of the work is to consists in
theoretical and practical substantiation of the formation of professional competencies of a specialist of tourism in the
search for a new paradigm in the socio-cultural environment, the isolation and argumentation of innovative techniques
and interactive technologies. Conclusion. In the article it is proved that the process of forming professional
competencies of a specialist of tourism in the search for a new paradigm in the socio-cultural environment is expedient to
implement through the prism of innovative techniques and interactive technologies. It is substantiated that the
introduction of a competent and personally oriented approach in the learning process will contribute to the achievement
of a high level of development of the professional, intellectual, creative and moral potential of future specialists of tourism
in the socio-cultural environment that are able to adapt to a fast-moving marketeconomy.
Keywords: socio-cultural environment, sphere of tourism, innovative methods, interactive technologies, tourist
broker, professional competence.

Актуальність теми дослідження. Сучасні тенденції розвитку, соціокультурне середовище, що
слід розуміти як складне, багаторівневе утворення, основними характеристиками якого є час, рух і
простір соціальних реалій та перезавантаження мислення українського суспільства диктують нам нові
умови гри у суспільно-економічній діяльності. "На тлі глобальних змін людського соціуму і природного
середовища виникає проблема формування нового типу суспільної свідомості, що відображає принципово нові потреби людей ХХ і початку XXI ст. І однією з таких потреб є зростаючий потяг до туризму
і нових його форм" []. У цьому контексті виникають питання потреби розробки нової парадигми сфери
туризму, підґрунтям якої повинна стати модернізація методів і технологій для розкриття й використання людських ресурсів під час підготовки майбутніх менеджерів та у процесі здійснення ними професійної діяльності.
З урахуванням цих позицій, концептуально важливим є підготовка конкурентоздатних фахівців,
які прагнуть реалізовувати та використовувати особистісний потенціал; брати на себе відповідальність
за результати професійної діяльності; не боятися помилок, вміти вчитися на них; пізнавати все нове і
нове, шукати потреби і можливості навчання; саморозвиватись, самовдосконалюватись та самореалізовуватись; діяти рішуче, швидко приймати рішення, які базуються на пізнанні самого себе й професійної діяльності; створювати особистісний позитивний імідж та організаційної структури загалом; бути
ініціативним, креативним, інноваційним; володіти високими комунікативними і організаторськими здібностями; уміти управляти стресами, конфліктами та досягати успішності.
Традиційні методи навчання не спроможні повною мірою задовольнити потреби студентів, що
визначає необхідність упровадження інноваційних методів та технологій навчання у відповідний навчальний комплекс.
Інноваційні методи та технології навчання – основа модернізації університетської освіти. Необхідність упровадження інтерактивних технологій пов’язана з потребою у зміні парадигми навчального процесу та процесу засвоєння знань. Сучасна парадигма навчального процесу передбачає вміння
мислити, аналізувати та впроваджувати свої теоретичні знання і навички у професійну діяльність в
середовищі туристичного бізнесу.
Потреба впровадження нових методів, форм і засобів викладання навчальних дисциплін детермінована не лише динамікою інформаційного простору (освітній процес запізнюється в плані інформування студентів про швидкі зміни в наукових відкриттях), і навіть не стільки перманентною технологізацією дидактичних засобів (комп’ютерні технології реклами, маркетингу, політичних маніпуляцій
тощо не можуть конкурувати за якістю впливу на когнітивну сферу людини з освітніми технічними системами), а, перш за все, зміною самої особистості студента (постмодерний тип людини не задовольняється класичними й некласичними підходами до її інформування, навчання, виховання та розвитку)
та запровадження в навчальний процес сучасних практикоорієнтованих технологій.
Аналіз досліджень і публікацій. Сутність та функціональну роль формування кадрового ресурсу сфери туризму у свої наукових доробках розглядали Л. Кнодель, Н. Степанець, Т. Ткаченко, В. Толкованов, І. Трегулова, І. Щоголєва, В. Федорченко та ін. Науковці та практики аналізували поняття "кадровий ресурс", управління професіоналізацією кадрів туризму, підготовку фахівців-туризмознавців,
формування професійної компетентності та працездатності. Проте, в науковій літературі ще не повною мірою проаналізовано та обґрунтовано формування професійних компетенцій фахівцятуризмознавця з використанням інноваційних методів та інтерактивних технологій навчання.
Метою наукової розвідки є науково-практичне осмислення та обґрунтування ефективного формування професійних компетенцій туристичного брокера в соціокультурному середовищі.
Мета передбачає виконання таких завдань статті:
– проаналізувати стан наукової розробки, а також методологічні засади формування професійних компетенцій фахівця в соціокультурномусередовищі;
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– виокремити та обґрунтувати впровадження інноваційних методів й інтерактивних технологій
навчання в системі підготовки туристичногоброкера;
– виявити нові інтерактивні технології нової парадигми підготовки туристичного брокера та їх
перспективи.
Виклад основного матеріалу. Сфера туризму, як складова соціокультурного середовища, –
складний механізм, що вимагає безперервного самовдосконалення, підвищення кваліфікації, важливості використання закордонного досвіду і в першу чергу високого рівня підготовки кадрів сфери туризму. Так, однією з основних стратегічних цілей розвитку сфери туризму та курортів з урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку України на період до 2026 року [8] є: організація системи якісної
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців туристичного супроводу та обслуговування, інших професій сфери туризму та курортів.
Саме тому, у сучасних умовах пошуку нової парадигми в сфері туризму все більше постає питання підготовки не просто фахівця туризму, а особистості, що володіє необхідними компетентностями для здійснення успішної професійної діяльності не залежно від туристичного підприємства чи агенції. Мова йде про туристичного брокера. Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної
української мови, поняття "брокер" розглядається як окрема особа, що спеціалізується на посередницьких операціях [3, 1217]. У соціолого-педагогічному словнику, за редакцією В. Радума, брокер – агент
покупця і продавця [9, 58]. Аналіз наукової літератури, узагальнення різних підходів дають можливість
стверджувати, що "туристичний брокер" це особа, що є посередником між клієнтом та туристичною
сферою послуг.
Однією з найважливіших акцентуацій підготовки туристичного брокера є самовизначення студента, що безпосередньо впливає на рівень самореалізації, розвиток з урахуванням і використанням
власного потенціалу на шляху до успішності професійної діяльності. Вивчаючи досвід кращих туристичних підприємств, ефективного управління в сфері туризму та успішної професійної діяльності фахівців-туризмознавців, у наукових колах тривають бурхливі дебати щодо сучасних властивостей, якостей і характеристик, необхідних туристичному брокеру, щоб успішно здійснювати професійну
діяльність, вчасно та якісно надавати послуги споживачам і відповідати їх потребам.
Узагальнення поглядів сучасних науковців дає можливість визначити, що туристичний брокер
повинен вміти застосовувати теоретичні знання на практиці. Практика показує, що у сфері туризму
давно існує потреба у творчо мислячих і успішних фахівцях. У зв’язку з цим формування професійних
компетенцій фахівця передбачає: заохочення ініціативності, самостійності, відповідальності, новаторських підходів; належне оцінювання внеску працівника; наявність у нього здібностей, уміння створювати щось нове й ін. При цьому, впровадження інноваційних методик та інтерактивних технологій навчання сприятиме досягненню високого рівня розвитку професійного, інтелектуально-творчого та
морального потенціалу туристичного брокера, що спроможний адаптуватись до швидкоплинної ринкової економіки.
Аналіз наукової літератури і результатів проведеного нами соціологічного опитування дає підстави стверджувати, що з метою формування професійних компетентностей туристичного брокера
необхідно впроваджувати навчальні дисципліни як професійного характеру, так і спрямованих на особистісний розвиток студента. Зокрема, "Соціально-психологічні основи професійної діяльності в туризмі", "Тайм-менеджмент. Самоменеджмент", "Технології лідерства та успішності в сфері туризму",
"Кадровий менеджмент в сфері туризму", "Організаційна культура в сфері туристичного бізнесу".
Сутність запропонованих навчальних дисциплін полягає у реалізації компетентнісного підходу
та двостороннього процесу взаємодії викладача і студентської групи, який впливає на результат і забезпечує реалізацію взаємопов’язаних процесів: навчання - групова динаміка - розвиток особистості.
Звернемо увагу, що під час викладання вищезазначених навчальних дисциплін використовуються інноваційні методики та інтерактивні технології навчання засновані на концепції розвивального навчання (у контексті компетентнісного та особистісно орієнтованого підходу), що інтенсивніше спираються
на активну пізнавальну позицію та розвиток критичногомислення.
Концептуально важливим є те, що таке навчання спонукає студентів до ініціативності, творчого
підходу та активної позиції у всіх видах навчальної діяльності, передбачає не отримання, а здобування, створення, конструювання компетентностей самим студентом, що значно підвищує його ефективність та результативність.
У процесі викладання вищезазначених навчальних дисциплін використовуються такі інноваційні методики та технології навчання як: дискусія; аналіз ситуації; робота в малих групах; "мізковий
штурм" (інтерактивна технологія колективного обговорення, широко використовується для прийняття
кількох рішень з конкретної проблеми); майстер-клас; соціально-психологічний тренінг; метод аналізу і
діагностики ситуації; ділова гра; рольова гра; імітаційні ігри; проектний метод; публічний виступ; кейсметод; моделювання; тощо.
Зосередимо увагу більш детальніше на деяких із них. Зокрема, дискусії як технології навчання,
що є важливим засобом пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання, оскільки дискусія – широке публічне обговорення спірного питання. Використання методу дискусії сприяє розвитку критично-
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го мислення, дає змогу майбутньому туристичному брокеру визначити власну позицію, формує навички відстоювання своєї особистої думки, поглиблює знання.
Активно у процесі вивчення зазначених дисциплін використовується інтерактивна технологія –
"мізковий штурм". Це метод організації спільної групової та творчої роботи в аудиторії з метою підвищення розумової активності учасників і віднайдення плідних ідей, конструктивних рішень, розв’язання
складних проблем або нестандартних ситуацій.
Проведений аналіз освітнього процесу засвідчив, що найбільш дієвою формою осмислення та
впровадження практикоорієнтованих технологій професійної діяльності туристичного брокера є тренінгові програми. Зокрема, соціально-психологічний тренінг та майстер-клас, що передбачають формування нових знань, позитивних цінностей, нових умінь і навичок, інноваційних підходів до реалізації
особистісного потенціалу та активізації можливостей, здібностей, професійних компетентностей, професійного розвитку; сприяє вдосконаленню й поглибленню здобутих знань, умінь і навичок; швидкій
адаптації до професійної діяльності; пошуку ефективних та інноваційних шляхів вирішення проблем
практичної діяльності; формуванню підґрунтя для творчості та креативу, інноваційності; напрацюванню особистісних стратегій професійної діяльності та досягнення успішності тощо. На наше глибоке
переконання, саме тренінгові програми дають можливість майбутнім туристичним брокерам моделювати власну успішно професійну діяльність.
Відзначимо, що головною метою тренінгових програм є надання максимально наближених до
практичного застосування навичок, які без додаткового опрацювання можна застосовувати у професійній діяльності, що є запорукою забезпечення ефективності функціонування сфери туризму. Зокрема, відбувається переосмислення або зміна внутрішніх установок, формується позитивне ставлення
до себе, професійної діяльності, розвивається віра у власні сили, впевненість у досягнення успішності
професійної діяльності.
Цікавими є рольові та ділові ігри під час викладання навчальних дисциплін як тренувальний вид
навчальної діяльності, призначений для розвитку, вдосконалення та закріплення практичних навичок і
вмінь студентів. Розвиток, вдосконалення, закріплення практичних навичок та вмінь досягаються за рахунок їх інтенсивного тренування в умовах, які досить точно моделюють умови вирішення професійних завдань / умови професійного спілкування. Названі розвиток, вдосконалення та закріплення реалізуються
через розігрування студентами відповідних змодельованих ролей у відповідних змодельованих ситуаціях.
Таке розігрування здійснюється з метою вирішення (через спілкування) проблеми, яка виникла як наслідок
змодельованої ситуації і базується на певному особистісному конфлікті.
Для вирішення проблеми необхідним є заповнення співрозмовниками в ході спілкування своїх
інформаційних прогалин через обмін інформацією. При цьому в рольовій грі тільки один або частина
співрозмовників / учасників-гравців виступають в ролі фахівця(ців), інші ж розігрують ролі нефахівців,
які спілкуються з фахівцями щодо питань, які для останніх є професійними. Загалом, рольова гра – це
одна з форм ситуативного навчання, тобто навчання, що передбачає моделювання реальних ситуацій, з якими фахівець-туризмознавець може зустрітись у професійній діяльності.
Приклад заняття із навчальної дисципліни "Соціально-психологічні основи професійної діяльності в туризмі": Рольова гра: Інтелектуальний турнір (на основі методу "Сократів діалог") Професійне
середовище та основні напрями формування професійної компетентності фахівців сфери туризму.
Алгоритм проведення ділової гри: оголошення мети та завдання, поділ на групи, розподіл ролей, пояснення завдання кожної ролі, підготування студентів до програвання ситуації у створених групах, презентація групами ділової гри, підведення підсумків гри, оцінювання студентів. Обов’язковим
елементом рольових і ділових ігор є розв’язання проблемної ситуації. Це покращує умотивованість
висловлювань, робить їх більш аргументованими. Ділова гра, що базується на розв’язанні тієї чи іншої
проблеми, забезпечує максимальну активізацію комунікативної діяльності студентів. Пошук
розв’язання поставленого завдання зумовлює природність спілкування. Розігрування ролей дає змогу
студентам набути навичок професійного спілкування. Переконані, що лише у процесі ігрової діяльності
студент може найбільш повно проявити себе.
Приклад заняття з навчальної дисципліни "Тайм-менеджмент. Самоменеджмент": Ділова гра
"Команди, які змінили світ".
Мета: формування у студентів знань, умінь і навичок формування команди в середовищі туристичного бізнесу.
Ділова гра побудована у формі імітації професійної діяльності керівника туристичного підприємства, спрямована на ретельний аналіз виконуваних службових обов’язків підлеглими та визначенні
пріоритетних моделей формування та розвитку команди в сфері туризму.
Завдання ділової гри: вивчити питання тіім-менеджменту на туристичному підприємстві; дослідити зміст та особливості формування команди в середовищі туристичного бізнесу; оволодіння уміннями і навичками створення та динаміки розвитку команди в сфері туризму; оволодіти методами діагностики характеристик, які впливають на становлення і розвиток команди в сфері туризму;
запропонувати інноваційні підходи до розвитку командного духу в туристичних підприємствах.
На особливу увагу заслуговує кейс-метод як технологія ситуаційного навчання. Кейс-метод є
технологією, що найбільш придатна для навчання студентів у вищій школі. Його сутність можуть ілюс-
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трувати шість основних ідей: мета навчання відрізняється від класичної схеми – навчити, дати єдино
"правильні", раз і назавжди визначені знання, вміння та навички; на відміну від традиційних технологій,
властивий демократичний характер процесу одержання знань; результатом застосування кейс-методу
є не лише знання, а й професійні навички; технологія застосування кейс-методу є досить чіткою і простою; розвиток системи цінностей студентів, їх професійних позицій, життєвих установок, своєрідного
професійного світосприймання; можливість отримати задоволення від пізнання нового.
Реалізацію кейс-технології слід розглядати через відповідний процес, а саме: "входження" і
розуміння ситуації; постановка діагнозу, з’ясування можливих причин появи симптомів; визначення
стратегічних питань і ключових проблем; вироблення стратегічних альтернатив; вибір оптимального
рішення; захист, обґрунтування рішення.
Кейс-технологія передбачає певні етапи, завдання, методи, форми роботи. До кожного із вищезазначених етапів відносимо відповідні завдання, а саме: уважно прочитати кейс, ознайомитися із
ситуацією; виявити проблему, узагальнити і проаналізувати інформацію; генерувати гіпотези, уточнити
проблеми їхньої ієрархії; сформулювати альтернативні рішення; оцінити альтернативи, скласти перелік переваг і недоліків кожної з альтернатив, рекомендувати альтернативне рішення, якому надається
перевага; підтвердити продуктивність рішення, обґрунтувати переваги.
Зауважимо, що методи роботи відповідають вищевказаним етапам: робити помітки на полях, підкреслювати; робити зовнішній і внутрішній аналіз; мізковий штурм; вивчення і аналіз досвіду, дослідження,
творчість, стратегічне планування; аналіз дерева рішень, SWOT-аналіз; розрахунок наслідків результатів
реалізації альтернативи і пропозиції щодо контролю; підготовка звіту і презентація результатів аналізу.
Приклад заняття: Кейс-стаді "Стилі та риси керівника як основа гармонійних взаємовідносин".
Мета: навчитися позитивному погляду на професійну діяльність; розрізняти стилі керівництва
та їх вплив на управління конфліктами; аналізувати позитиви й недоліки кожного стилю у середовищі
туристичного бізнесу.
Алгоритм проведення заняття: підготовка → підбір ситуації викладачем → усний переказ опису
ситуації студентам на попередньому занятті для ознайомлення з його змістом удома → аналіз опису
ситуації студентами в позааудиторний час → перший етап (пояснення суті методу ситуації. Дискусія.)
→ другий етап (Вибір спільного розв’язання або приблизного вирішення. Вибір остаточного
розв’язання або вирішення проблем.) → третій етап (Підбиття підсумків. Оцінка діяльності студентів).
Кейс. Запитання до експертів: У чому полягає особливість конфліктної ситуації в середовищі
туристичного бізнесу? Який із способів розв’язання конфлікту керівнику краще обрати? Яким, на Вашу
думку, буде рішення колективу щодо конфліктної ситуації?
Завдання кейс-стаді: використовуючи теоретичний і практичний досвід роботи в туристичному
бізнесі, проаналізувати актуальність теорії "великої людини". Навести приклади топ-менеджерів, які
досягли успіхів у формуванні безконфліктного соціально-психологічного клімату. Розробити та запропонувати модель управління конфліктами в середовищі туристичного бізнесу.
Для самостійної роботи студентів доцільно використовувати проектний метод, що є педагогічною технологією, зорієнтованою не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування і набуття нових, часто шляхом самоосвіти. Робота студентами над проектом здійснюється поетапно. Зокрема, обґрунтування проекту (формулювання мети й завдання проекту, обґрунтування його соціальної
значущості, визначення теми, організація робочих груп, розподіл завдань між учасниками), пошуковий
(дослідження проблеми й збір інформації, вибір оптимального варіанта виконання проектного завдання, розроблення плану роботи над проектним завданням, добір матеріалів, вибір форми презентації
результатів проекту), технологічний (здійснення діяльності кожного учасника проекту згідно із планом
роботи над проектним завданням (реалізація проекту), підготовка презентації результатів проекту),
заключний (проведення презентації (захист проекту), оцінка результатів виконання проекту, колективних і особистих досягнень учасників). Відтак, проектування – це особливий тип інтелектуальної діяльності, відмінною особливістю якої є перспективна орієнтація, практично спрямоване дослідження.
Приклад із завдань самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін: Змоделювати портфоліо компетентностей конкурентоздатного фахівця сфери туризму. Розробити модель часу фахівця
індустрії туризму з використанням теоретичних і практичних знань. Розробити та презентувати проект
"Модель успішного фахівця сфери туризму на сучасному етапі".
Враховуючи закордонний досвід в умовах формування професійних компетенцій туристичного
брокера доцільно впроваджувати також такі інтерактивні технології навчання, як: робота в парах, ротаційні (змінювані) трійки, два-чотири-всі разом, карусель); технології колективно-групового навчання
(мікрофон, навчаючись – учусь); технології опрацювання дискусійних питань (метод ПРЕС, займи позицію, зміни позицію, дискусія в стилі телевізійного ток-шоу); технології проблемного навчання; технології організації та керування самостійною роботою студентів.
Отже, впровадження інноваційних методик та інтерактивних технік у процесі формування професійних компетенцій туристичного брокера сприятиме адаптації до умов майбутньої професійної діяльності, розвитку особистості майбутніх фахівців, задоволенню фахових освітніх інтересів та потреб,
формуванню професійної мобільності та компетентності, конкурентоздатності майбутніх фахівців на
ринку праці в сфері туризму та в соціокультурному середовищі загалом.
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Висновки та перспективи подальших розробок. Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити
такі висновки: використання інноваційних методик та інтерактивних технології навчання під час викладання навчальних дисциплін заслуговують на особливу увагу, оскільки забезпечують потрібний "інноваційний клімат", сприяють розвиткові творчої активності та дослідницької ініціативи студентів, закладають основу для подальшого осмислення і розвитку професійних знань, успішного застосування
набутих знань на практиці. Впровадження компетентнісного і особистісно орієнтованого підходу в процесі навчання сприятиме досягненню високого рівня розвитку професійного, інтелектуально-творчого
та морального потенціалу майбутніх туристичних брокерів, що здатні адаптуватись до швидкоплинної
ринкової економіки.
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ПРОБЛЕМА РОЗУМІННЯ КОНЦЕПЦІЇ "УЯВНОГО МУЗЕЮ" АНДРЕМАЛЬРО
Мета полягає у тому, щоб з’ясувати основну проблему, яку піднімає в "Уявному музеї" А.Мальро. Для
цього необхідно відкинути усі другорядні інтерпретації його доробку. Методологія. Історіографічний аналіз. Наукова новизна. В результаті дослідження було подолані стереотипи в трактуванні "Уявного музею" А.Мальро. Виявилося, що це не метафізичний опус ексцентричного письменника, а серйозна концептуалізація музейницького
мистецтва. Висновки. Базен, Краусс та ін. дослідники не зрозуміли в повній мірі сутність поняття "Уявний музей"
та його значення для науки й практики. Мальро вирішив утвердити своє бачення історії мистецтва, змінивши відповідну музейну репрезентацію. Трансформація музейної репрезентації призвела до побічних наслідків – Мальро,
фактично, концептуалізував технологію музейницького мистецтва. Письменник не запропонував повноцінної теорії музейництва, проте концептуалізація цього явища в "Уявному музеї" заслуговує на всебічневивчення.
Ключові слова: Мальро, музей без стін, уявний музей, музейницьке мистецтво, технологія музейницького мистецтва, ідентичність музею, музейництво.
Руденко Сергей Борисович, кандидат культурологии, докторант Киевского национального университета культуры и искусств
Проблема понимания концепции "Воображаемого музея" Андре Мальро
Цель работы состоит в том, чтобы выявить основную проблему, которую поднимает в "Воображаемом
музее" А.Мальро. Для этого необходимо отбросить все второстепенные интерпретации его трудов о музее. Методология. Историографический анализ. Научная новизна. В результате исследования удалось преодолеть
стереотипы в трактовке "Воображаемого музея" А.Мальро. Оказалось, что это не метафизический опус эксцентрического писателя, а серьезная концептуализация искусства построения музейной репрезентации. Выводы.
Базен, Краусс и др. исследователи не поняли до конца сущности понятия "Воображаемый музей" и его значения
для науки и практики. Мальро решил внедрить свое видение истории искусства, изменив соответствующую музейную репрезентацию. Эта трансформация повлекла за собой побочные последствия, неосознанные самим
Мальро – он, фактически, концептуализировал технологию искусства построения музейной репрезентации. Писатель не предложил полноценной теории музейного искусства. Однако, концептуализация этого явления в "Воображаемом музее" заслуживает тщательного всестороннего исследования.
Ключевые слова: Мальро, музей без стен, воображаемый музей, музейное искусство, искусство музейной репрезентации, технология музейного искусства, идентичность музея.
Rudenko Serhii, Phd in Cultural Sciences (Cultural Anthropology), Doctor’s Degree applicant, Kyiv National
University of Culture and Arts
The problem of understanding the concept of Andre Malraux's "Imaginary museum"
Purpose of the article. To find out the central issue of Malraux's "Imaginary museum". Methodology.
Historiographical analysis. Scientific novelty. This research overcomes stereotypes in interpretation of Malraux's
"Imaginary museum". It isn't metaphysic opus of eccentric writer. It is serious conceptualization of museum craft.
Conclusions. Bazin, Krauss and other researchers don't understand completely, what Malraux's "Imaginary museum"
means. Malraux wanted to approve his opinion on history of art. For this he decided to change museum representation of
art history. The side effect of this investigation – successful technology of museum craft. It's also a side effect of his
writer talent. That is why Malraux "miss" his invention in this museum field. Because, museum craft is organically to
Malraux. Unfortunately, Malraux had not suggested the scientific theory of museum craft, but further scientific research of
his technology necessary to create thistheory.
Key words: Malraux, a museum without walls, imaginary museum, museum craft, museum art, the technology
of museum craft, the identity of the museum.

Актуальність теми дослідження. "Уявний музей" А.Мальро знаходиться на стику мистецтвознавства, філософії та музеєзнавства. Теоретичні праці французького письменника прийнято вважати
впливовими, але не можна стверджувати, що вони є однозначно зрозумілими.
Аналіз досліджень і публікацій. Більшість дослідників не беруться за глибокий аналіз концепції
А.Мальро, проте розглядають його погляди як важливий етап розвитку музеєзнавчої думки або ж підкріплюють свої міркування, цитуючи його твори. В той же час, існують наукові праці, що ставлять собі
за мету з’ясувати зміст запропонованого ним поняття "уявний музей". Сюди належать дослідження
Ж.Базена, Р.Краусс, І.М.Захарченко, І.А.Куклінової, М.В.Бірюкової та О.М.Балаш. Проте, їхні дослідження спрямовані, власне, на теоретичний доробок самого Мальро, а не на те, як цей доробок можна використати для розв’язання музеєзнавчих проблем. В музеєзнавчому контексті праці Мальро розглядаються в дослідженнях Ф.Вайдахера, М.Геннін, Т.П.Калугіної таК.Шуберта.
Ф.Вайдахер, використовує доробок Мальро як ілюстрацію до поняття "музеальність". Він звертається до тез А.Мальро щодо докорінних змін, які зазнає предмет, коли він вилучається із системи
© Руденко С. Б., 2018
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звичних відношень і набуває статусу музейної пам’ятки [9, 134]. Поняття "музеальність", розроблене
З.Странським, має метафізичну природу, і позначає специфічне ставлення людини до дійсності, яке
спонукає її збирати речі, щоб фіксувати минуле. Отже, для Вайдахера праця Мальро є чимось вторинним по відношенню до інших концепцій.
Т.П.Калугіна, аналізує погляди А.Мальро в контексті феномену художнього музею [12]. Дослідниця приділяє увагу модерністським та постмодерністським установкам в його поглядах, відзначає
влучність метафори "уявного музею" як синоніму мистецтва, взятого у всій його географічнохронологічній сукупності. Але основний її висновок негативний: Мальро, фактично, деконструював автентичність пам’ятки.
Дослідниця М.Геннін зауважує, що Мальро запропонував новаторський для свого часу погляд
на мистецтво. Новизна підходу полягала, по-перше, у тому, що музейництво використано як засіб розуміння мистецьких процесів, а, по-друге, – в переміщенні естетичних акцентів, коли глядач отримує
задоволення не від споглядання якогось окремого твору, а, ніби, проходить крізь зали музею, охоплюючи усе мистецтво в цілому [2, с. 15]. Отже, музей постає як своєрідний медіум мистецтва. Але, цю
думку М.Геннін не розвиває. Вона вважає, що "музей" для Мальро є, насамперед, влучною метафорою його літературних творів.
К.Шуберт [18] розцінює погляди Мальро як початок ревізіонізму і релятивізму в побудові музейних репрезентацій. Дослідник вважає "Уявний музей" Мальро утопією. Але з "уявного музею" на
практиці запозичується прийом розриву звичних причинно-наслідкових зв’язків, які будуються в рамках
музейної репрезентації [18, 175]. Таким чином К.Шуберт близько підходить до розуміння твору
А.Мальро як технології, але не аналізує детально цей аспект.
Зрештою, кожен із музеєзнавців розуміє концепції Мальро по-різному. Проте усі сходяться на
тому, що вони якось пов’язані із специфікою музейної роботи, тим самим окреслюючи проблематику.
Дійсно, Мальро у своєму творі торкається широкого кола проблем, що збиває з пантелику дослідників.
Але, можна припустити, що існує певна стрижнева проблема, не проартикульована самим Мальро.
Імовірно, що вирішення цієї проблеми, запропоноване А.Мальро, може бути корисним для музеєзнавства, зокрема, з’ясування його інституційної специфіки.
Мета дослідження. дослідження полягає у тому, щоб з’ясувати основну проблему, яку піднімає
в "Уявному музеї" А.Мальро. Для цього необхідно відкинути усі другорядні інтерпретації його доробку.
Виклад основного матеріалу. Ж.Базен, мабуть, один із найбільших критиків А.Мальро, зазначає в "Історії історії мистецтва…", що "не збирається ставити себе у смішне становище, намагаючись
аналізувати ідеї Мальро …. Для цього необхідно писати окрему книгу (?! – Р.С.)" [6]. Базен закидає
письменнику неточність у фактах, відсутність посилань на праці, вплив яких на погляди Мальро можна
простежити, а також відсутність історіографічного базису, котрий мав додати опусам письменника
академічності. Щодо неточностей, на яких наголошує Базен, треба зауважити, що у працях, в яких робляться широкі узагальнення, можуть міститися певні фактографічні аберації. В даному випадку не
варто ці неточності гіперболізувати. Важливо, чи впливають вони, зрештою, на наведені узагальнення.
Щодо формальної академічності, сам Базен наводить контраргументи про те, що надмірний "академічний педантизм" (на думку Е.Уїлсона), затуляє сутність концепції А.Мальро [6, с. 285–286]. Разом з
тим, Базен не допускає, що "Уявний музей" Мальро не є класичною науковою працею, вона являє собою дещо інший жанр наукової творчості, заснованої на досвіді уважного музейного глядача.
Також Базен висловлює незадоволення тим, що Мальро зруйнував усталений гранд-наратив
історії мистецтва, нібито, вирвавши твори мистецтва із контексту історії. Хибним Базен вважає також
періодизацію музейної історії, запропоновану письменником. Відповідно до неї музеї – європейське
явище, яке нараховує не більше двохсот років. Натомість, Базен вважає взірцевими музеї Китаю і
Японії (де у VIII ст. при монастирі Тодайчжі у Нарі був заснований найдавніший із існуючих до сьогодні
музеїв [1, 34]), котрі не допускали до своїх збірок нерозумні маси, а були призначені для справжніх
цінителів художньої творчості. Базен зазначає, що "сучасний Захід породив не музеї, а недоброякісні
новоутворення на їхньому місці. Музеї перетворилися на якихось вампірів, котрі засмоктують "обездолені" твори мистецтва, ці нарости на тілі сучасної цивілізації, що зазнали відторгнення через індустріальний прогрес. Музей, подекуди, називають цвинтарем культури; найбільш доречним було б слово
"притулок" [6, с. 283].
Базен одночасно засуджує плебейську культуру, плебейські музеї і кон’юнктурність Мальро,
котрий вважає сучасні музеї одним із вищих проявів цивілізації. Він висловлює думку, що успіх творів
Мальро (хоча, навіть, людині підготовленій його теоретичні роботи читати дуже важко) сприяв напливу
відвідувачів до музеїв [6, с. 285], де вони бездумно переглядали "картинки" як у книгах письменника.
Критик зауважує, що культ "симулякрів", який пропагує Мальро цілком відповідає духу сучасної (загниваючої) цивілізації. Висновок Базена щодо доробку Мальро, в цілому, є категоричним – судження письменника не стосуються історії мистецтва, а належать історії художнього смаку [6, 286].
Таким чином, Базен, у поглядах якого відчувається упереджене ставлення і до Мальро, і до
сучасних музеїв, вкрай негативно оцінив доробок письменника. Базен виходив із того, що музеї як такі
не є місцем, в якому за допомогою музейних предметів створюється певна оповідь. Для нього музеї, в
першу чергу, мали займатися комплектуванням та збереженням, а міркування над творами мистецтва

125

Культурологія

Руденко С. Б.

він вважав особистою справою тих, хто має до цього хист та освіту. Для широких мас музей мав виступати чимось на зразок храму, де простолюдини мали відчувати трепет (без глибокого розуміння)
перед виставленими реліквіями. Отже, Базен, фактично, був противником побудови музейної репрезентації.
Багато уваги поглядам А.Мальро було присвячено з боку Р.Краусс, арт-критика, куратора, теоретика мистецтва і одного з провідних світових аналітиків сучасної художньої культури. На відміну від
багатьох інших дослідників, Краусс не розглядає "Уявний музей" Мальро виключно як метафору. Вслід
за французьким письменником, вона звертає увагу на те, що музей, музейна репрезентація – це особливий спосіб висловлювання. Краус зазначає, що "музей без стін" знайшов своє вираження у трансформаціях музейної архітектури, які відбулися під впливом Л.Міс ван дер Рое, Ле Корбюзьє,
Ф.Л.Райта, Р.Мейєра, Х.Холляйна[3].
Краусс визнає модерністський "Уявний музей" А.Мальро чимось на зразок одного з
основнихджерел постмодерністської художньої творчості (підкреслюючи різницю між модернізмом "до"
і "піс-ля"). Проте, уважне прочитання "Голосів мовчання" показує, що ідеологічне протистояння в
мистецтвібуло для А.Мальро вторинним, а новітні післявоєнні течії він оцінював як поглиблення,
продовження,уточнення модернізму. Застерігав письменник і від узалежнення історії образотворчого
мистецтва відсоціально-економічних процесів, наголошуючи на особливій внутрішній
динаміціхудожньої культури.Таким чином, гілка міркувань про модернізм (постмодернізм) в контексті
"Уявного музею" є вторинною.Дослідниця І.М.Захарченко зауважує, що "уявний музей є передчуттям
сучасного культурного іхудожнього простору – простору "без стін" – який формують мас-медіа і
комп’ютерні технології" [11,62]. Те, що Мальро у своїх працях говорить і про цілком "архаїчні"
музейницькі технології залишаєтьсяпоза увагою дослідниці. І.М.Захарченко симптоматично оцінює
працю А.Мальро як "коментарі", "нота-тки" до історії мистецтва з ілюстраціями [10, 33]. Так само
можна будь-яку виставку або стаціонарнуекспозицію охарактеризувати як сукупність пам’яток із
нотатками до них (так само оцінюються й дослі-дження музейних репрезентацій). На жаль,
музейницьке мистецтво часто розцінюється як щось несе-рйозне, просте і поверхове. Зрештою, хоч
віртуалізація культури й музеїв, була, ніби, передбаченаМальро, його твір не був футуристичним.
Мальро накреслив деякі тенденції розвитку мистецтва, але воснові цих міркувань лежало поняття
музею в його класичному розумінні, що відмовляються помічати
більшість дослідників.
Як і К.Шуберт, Захарченко, вважає концепцію "Уявного музею" А.Мальро "утопією", і на підтвердження цього чомусь посилається на "невдачі" інтелектуала на посту міністра культури Франції (при
цьому його діяльність не була пов’язана зі створенням "уявного музею", а оцінка його чиновницької
роботи потребує окремого дослідження). Проте, коли розцінювати його ідеї дещо конкретніше, наприклад, щодо музейних репрезентацій, то ця "утопічність" вже не виглядає такою нездійсненною. Справа
у тому, що будь-яка музейна виставка – це, в принципі, утопія (іноді, навіть, антиутопія) – штучне місце, створене уявою (реальні у ньому лише автентичні пам’ятки), яке демонструє сучасне розуміння
минулого, наше уявлення про те, як було, а не як було насправді (історії недоступна експериментальна перевірка). Мальро прекрасно усвідомлював, що його музейно-кураторський проект неможливо
реалізувати "у стінах", саме тому він був втілений у літературному творі. Але це не применшує корисність поглядів А.Мальро на побудову музейної репрезентації.
Дослідниця І.А. Куклінова [14, 15,16] досить детально розбирає погляди А.Мальро (зокрема,
висловлені ним у другому виданні "Уявного музею"), проте, не виходить за межі висновків, до яких
прийшли її попередники: персональний "Уявний музей", передрікання віртуального музею, масовізація
мистецтва і музейного продукту. Здебільшого, дослідниця не коментує наведені нею розлогі цитати
А.Мальро, що ускладнює розуміння того, як же, власне, треба розуміти французького інтелектуала.
М.В.Бірюкова ставить в один ряд "Уявний музей" Мальро та різноманітні кураторські проекти,
для яких музей виступає як метафора, як уявна інституція. Бірюкова вважає, що в сучасних умовах
домінує суб’єктивне висловлювання про мистецтво і "Уявний музей" Мальро став для такого підходу
початком. Ця поширена думка про те, що музей Мальро є виявом його особистих смаків є перебільшеною і бере свій початок від агресивної критики Базена та ін. дослідників, котрі вважали концепції
Мальро ущербними та шкідливими. Будь-який "гуманітарний" твір, звичайно, несе в собі глибокий відбиток авторства. Проте, А.Мальро в "Уявному музеї" не веде оповідь від свого імені, він презентує
свою концепцію як об’єктивну. В цьому, зокрема, полягає відмінність кураторства музейного від кураторств мистецького – воно не може бути суб’єктивним, має виходити із наукових засад. Таким чином,
Бірюкова точно побачила спільне між Мальро і кураторами сучасного мистецтва, проте не звернула
увагу на відмінне – його "Уявний музей" – не те саме, що "музей орлів" Бродхарста, чи "музей обсессій" Зеємана.
Також важливо, що М.В.Бірюкова, фактично, оцінила твір А.Мальро як приклад того, що називається "експериментальною музеологією". Справа в тому, що будь-якій виставці передує концепція,
далі – тематико-експозиційний план і вже після цього – реалізація у просторі, в ході якого первинний
задум уточнюється. Музейництво – один із небагатьох видів діяльності, де практика відбувається "в
голові". А, отже, і експеримент в музейництві може відбуватися вже на рівні концепції виставки. Деякі
музейницькі експерименти на рівні концепцій, запропоновані, наприклад, М.Федоровим, важко реалі-
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зувати у реальному житті. Проте, сам хід думки, деякі ідеї можуть бути запозичені. Отже, підхід до
твору А.Мальро як мисленого музейницького експерименту виглядає перспективним і може дати корисні теоретичні та практичні результати.
Дослідниця О.М.Балаш у своїй статті ставить собі за мету розібратися із поглядами А.Мальро
на автентичність творів мистецтва [7]. Навколо автентичності побудована основна критика Мальро,
коли йому закидають зумисний відрив пам’яток від їхнього історичного контексту, або ж "підміну" оригіналу репродукціями. Цей закид, що бере свій початок від Базена, не ставився під сумнів дослідниками теоретичних творів А.Мальро.
Для свого аналізу Балаш обирає два питання, котрі можна пов’язати із проблемою автентичності у творі А.Мальро. Перше, це втрата автентичності при фоторепродукції, друге – ставлення
А.Мальро до копіювання й фальшування. В результаті аналізу тексту "Уявного музею" з’ясовується,
що О.М.Балаш редукує погляди Мальро. Роздуми про автентичність фотографії для інтелектуала є
другорядними. Мальро наголошує на тому, що фото дозволяє інакше розглядати автентичні пам’ятки,
а, отже, по-іншому розуміти їх [17, 8-17]. В зв’язку з цим, письменник не виступає проти копіювання як
такого, оскільки це всього-навсього відтворення оригіналу. У тому ж місці, де Мальро розбирає казус
Ван Мегерена, він не стільки висловлює своє презирливе ставлення до шахрая, скільки говорить про
вплив на світогляд фальсифікатора сучасної візуальної культури й "революційність" художніх інновацій у підробці, якщо б вона була оригіналом [17,422-423].
В підсумку свого аналізу О.М.Балаш зазначає, що "інтерпретуючи автентичність твору, співставляючи його із фотографічною репродукцією та підробкою, Мальро трансформує і сполучає поняття, що сягають класичної естетики (стиль), філософії життя (метаморфоза) та її тлумачення французькою гуманітарною думкою середини ХХ ст. (доля), увівши їх до кола актуальних проблем художньої
культури та надбання, робить їх робочим інструментарієм нової естетики та нової історії мистецтва"
[7, с. 29] (не музеєзнавства!). Базен не погодився б із останньою тезою про історію мистецтва. На
жаль, з цього пасажу важко зрозуміти, як саме розумів автентичність Мальро. Проте, О.М.Балаш впевнена, що ключова роль автентичності лежить в основі його концепції "уявного музею" [7], тому що
музей – це своєрідний гарант автентичності. Насправді ж, проблема автетичності не є провідною у
творчості Мальро. Разом з тим, проблема автентичності є важливою в контексті побудови музейної
репрезентації, а "Уявний музей" Мальро якраз і являє собою представлену в літературній форму музейнурепрезентацію.
Наукова новизна. В результаті дослідження було подолані стереотипи в трактуванні "Уявного
музею" А.Мальро. Виявилося, що це не метафізичний опус ексцентричного письменника, а серйозна
концептуалізація музейницького мистецтва.
Висновки. За результатами дослідження вдалося встановити, що Мальро не мав на меті деконструювати класичне поняття музею. Його кураторська концепція не була реалізована в музеї "зі стінами" не тому, що це неможливо в принципі, а тому що зробити це в літературній формі було б простіше, беручи до уваги художній талант письменника. Р.Краусс звертала увагу на те, що музейне
зібрання ХІХ ст. лягло в основу історії мистецтва. Не дивно, що своє бачення історії мистецтва (яке,
втім, не стосувалося ідеологічного протистояння художніх течій, як вважає більшість дослідників) Мальро вирішив утвердити змінивши музейну репрезентацію. Саме тому це викликало тотальне несприйняття Базена, бо руйнуючи звичну репрезентацію, Мальро зруйнував і традиційне бачення історії мистецтва, яке Базен вважав усталеним назавжди. Трансформація музейної репрезентації
призвела до побічних наслідків – Мальро, фактично, концептуалізував технологію музейницького мистецтва. Він, судячи з усього, й сам не усвідомив свого внеску в музейну практику, тому що для нього
музейницьке мистецтво було чимось самоочевидним, органічним, тому що він сам був митцем. Дослідниками була помічена лише окрема ознака технології музейницього мистецтва, пов’язана із деякими
зауваженнями Мальро щодо проблеми автентичності. Те, що проблема технології музейницького мистецтва, яка і є основною проблемою його твору, не була помічена ні мистецтвознавцями, ні самими
музеєзнавцями сама по собі є проблемою. Музейництво зазвичай розглядається як щось надзвичайно
просте, що не потребує інтелектуального осмислення. Проте, саме через це досі залишається невирішеною проблема інституційної специфіки музею. Більше того, в музеєзнавстві досі не були запропоновані гідні теорії цієї специфіки, крім примітивного бачення, що сама музейна пам’ятка, й операції
щодо її виявлення, придбання, збереження, дослідження й презентації і є особливістю музею. Мальро
також не запропонував повноцінної теорії музейництва, проте концептуалізація цього явища в "Уявному музеї" заслуговує на всебічне вивчення, тому що вона може стати основою для висунення відповідних теорій. Таким чином, висвітлення технології музейницького мистецтва Андре Мальро, що передбачає глибокий аналіз тексту його твору, є перспективним напрямом подальших досліджень.
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ПРАВОВА КУЛЬТУРА КАТОЛИЦЬКИХ ЦЕРКОВНИХ СУДІВ
Мета дослідження – аналіз особливостей правової культури католицьких церковних судів на прикладі історичної сутності та культурного образу інквізиції. Методологія. У статті за методологічну основу взято історичний
(розгляд історії інквізиції як трибуналу Церкви), герменевтичний (науковий аналіз окремих документів і матеріалів iз
теми дослідження), а також системний аналіз у культурології (культурні референції католицького судочинства на
прикладіосмисленняінквізиціїузагальномуконтекстікультуриправа).Науковановизна.Впершепроведеноаналіз
правової культури у церковному судочинстві Римсько-Католицької Церкви, зокрема на прикладі Святої інквізиції –
трибуналу минулих століть, та інквізиторів, що наділені особливо розлогими культурними конотаціями, починаючи
від публіцистики і закінчуючи сучасними перформансами західної масової культури; відійшовши від історичної дійсності, перетворилися на метаісторичні символи антисвободи, нетолерантності й того негативного, що присутнє у
християнській Церкві. Висновки. У просторі правової культури церковних судів Римсько-Католицької Церкви існують
широкі культурні інтертексти, що мають лише історичну основу, а більшість мистецьких референцій – плід авторської фантазії та соціокультурних стереотипів. Одним із найвиразніших таких феноменів є Свята інквізиція та образ
Великого інквізитора, конотації постаті якого формувалися в контексті розгортання уяви про тоталітарну церкву, в
якій немає свободи, а лише диктат підкорення у жорсткій соціальній реальності. Історично правдиві факти правової
культури церковного судочинства Католицької Церкви є лише певним змістовим ядром, навколо якого витворюється
культурний образ, який оптимально аналізувати за допомгою комплексного системного культурологічного методу
дослідження. Культурні образи інквізиції та Великого інквізитора належать до спадку світової культури та творчо
інтерпретуються, виходячи за сутнісні межі католицькогоправосуддя.
Ключові слова: правова культура, католицькі церковні суди, інквізиція, право, інтертекст.
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Правовая культура католических церковных судов
Цель статьи – анализ особенностей правовой культуры католических церковных судов на примере исторической сущности и культурного образа инквизиции. Методология исследования. В статье за методологическую основу взят исторический (рассмотрение истории инквизиции как трибунала Церкви), герменевтический
(научный анализ отдельных документов и материалов по теме исследования), а также системный анализ в культурологии (культурные референции католического судопроизводства на примере осмысления инквизиции в общем контексте культуры права). Научная новизна. Впервые проведен анализ правовой культуры в церковном
судопроизводстве Римско-Католической Церкви, в частности на примере Святой инквизиции – трибунала прошлых веков, и инквизиторов, которые наделены особенно широкими культурными коннотациями, начиная от публицистики и заканчивая современными перформансами западной массовой культуры; отойдя от исторической
действительности, превратились в метаисторические символы антисвободы, нетолерантности и того негативного, что присутствует в христианской Церкви. Выводы. В пространстве правовой культуры церковных судов Римско-Католической Церкви существуют широкие культурные интертексты, имеющие лишь историческую основу, а
большинство художественных референций – плод авторской фантазии и социокультурных стереотипов, живущих
автономным бытием. Одним из самых выразительных таких феноменов является Святая инквизиция и образ
Великого инквизитора, коннотации фигуры которого формировались в контексте развертывания представления о
тоталитарной церкви, в которой нет свободы, а только диктат подчинения в жесткой социальной реальности. Исторически правдивые факты правовой культуры церковного судопроизводства Католической Церкви выступают
только определенным смысловым ядром, вокруг которого создается культурный образ, который оптимально
анализировать при помощи комплексного системного культурологического метода исследования. Культурные
образы инквизиции и Великого инквизитора принадлежит к наследию мировой культуры и творчески интерпретируются, выходя за сущностные черты католического правосудия.
Ключевые слова: правовая культура, католические церковные суды, инквизиция, право, интертекст.
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The Legal Culture of the Catholic Ecclesiastical Courts
Purpose of Research. The purpose of the research is to study the peculiarities of the legal culture of Catholic
ecclesiastical courts by the example of the historical essence and cultural image of the Inquisition. Methodology. In the
article, historical (the consideration of the history of the Inquisition as a tribunal of the Church), the hermeneutic (scientific
analysis of certain documents and materials on the research topic), as well as the system analysis in cultural studies
(cultural references of the Catholic judicial procedure on the example of the interpretation of the Inquisition in the general
context of the culture of law) are taken as a methodological basis. Scientific Novelty. For the first time, the author
analyses the legal culture in the ecclesiastical legal proceedings of the Roman Catholic Church, in particular the example
of the Holy Inquisition – tribunal of past centuries, and inquisitors, which are endowed with particularly broad cultural
connotations, ranging from journalism to modern performances of Western mass culture. They have separated from
historical reality and turned into metahistorical symbols of anti-freedom, intolerance and the negative that is present in
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the Christian Church. Conclusions. There are broad cultural intertexts in the space of the legal culture of the
ecclesiastical courts of the Roman Catholic Church. They have a historical basis, whereas the most part of the artistic
references is the authorial fantasy and sociocultural stereotypes of the autonomous existence. One of the most
expressive of such phenomena is the Holy Inquisition and the image of the Grand Inquisitor, the connotation of his figure
was formed in the context of the totalitarian church, which dictated the rigid social reality and destroyed any freedom.
Historically truthful facts of the legal culture of church litigation of the Catholic Church are only a certain semantic core
where the cultural images are forming. It can be optimally analyzed by the integrated systematic cultural research
method. Cultural images of the Inquisition and the Grand Inquisitor belong to the heritage of world culture and are
creatively interpreted in and out of the essential features of Catholic justice.
Keywords: legal culture, Catholic ecclesiastical courts, Inquisition, law, іntertext.

Актуальність теми дослідження. Право є особливою сферою колективної людської свідомості,
що протягом історії людства сформувало власну культуру. Слід відзначити, що різні системи права
наділені, відповідно до своїх парадигмальних установок, певними характеристиками, які становлять
окремий інтелектуально-практичний простір правової культури. Однією з найдавніших є традиція права (канонічного) Римсько-Католицької Церкви, що має власну історію становлення, формування, а також – що найважливіше з точки зору теорії культури – автономну сферу культурного буття, що оприявлюється у тих просторових вимірах людського життя, що не мають прямого відношення до
юридичних наук, але стосуються творчо продуктивного інтерпретування певного сегменту правової
картини світу. Попередній єпископ Риму Бенедикт XVI, якому – як главі Західної Церкви – належить і
вся повнота судової влади, у своєму зверненні до Римської Роти (звичайного апеляційного трибуналу
Святого Престолу, який на сьогодні займається переважно питаннями недійсності подружжя) застеріг
від сучасних спроб довільної герменевтичної інтерпретації права і сказав: "Існує ще один метод, в
якому відповідне розуміння канонічного права відкриває шлях до інтерпретації, яка включається у пошук правди про право і справедливість у Церкві <…> справжнє право невіддільне від справедливості.
Звісно, цей принцип також стосується канонічного права. Воно не може бути замкнуте в суто людській
нормативній системі. Вони повинні бути об'єднані з справедливим наказом Церкви, в якій застосовується вище право" [7]. Як бачимо, католицька культура права має свій актуальний розвиток у межах
відповідної методології, яку краще можна зрозуміти на основі історично-герменевтичного та культурологічного системногоаналізу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Діалог, зокрема, на методологічному рівні, правознавства і культурології є цілком виправданим: "Одним зі шляхів повернення до світової наукової спільноти
є активне і творче засвоєння сучасних методів дослідження як дієвих інструментів досягнення адекватних об’єкту дослідження результатів, серед яких можливості культурології (як філософії та історії культури) вважаються евристично плідними та практично цінними. Звідси нагальною виглядає проблема
дослідження категорій права як категорій культури, що підносить саме право до культурних досягнень
людства, які мають виключне значення для збереження (а можливо, і спасіння) людини як роду" [3,
157–158]. Додамо, що особливо це виразно видно в історичних формах правової культури, яка з перспективи часу впливає на інші частини світу культури. У нашій статті ми опиралися на культурологічні
методологічні парадигми Поліни Герчанівської, а також на історичні дослідження Малькольма Ламберта, Едварда Петерса і Ґжеґожа Рися.
Мета дослідження полягає у розкритті особливостей правової культури католицьких церковних
судів на прикладі історичної сутності та культурного образу інквізиції.
У статті за методологічну основу взято історичний (розгляд історії інквізиції як трибуналу Церкви), герменевтичний (науковий аналіз окремих документів і матеріалів з теми дослідження), а також системний аналіз, який, у культурології розуміється, за словами П.Герчанівської, як "сукупність методів і
засобів дослідження соціокультурних об’єктів як складних, багаторівневих і багатокомпонентних систем.
В основі аналізу лежить парадигма: будь-яка система складається з окремих частин, пов’язаних між собою певними відносинами; система знаходиться у безперервному розвитку та взаємодії з зовнішнім середовищем" [1, 4]. У нашій статті системно проаналізуємо окремі культурні референції католицького судочинства (на прикладі осмислення інквізиції) у загальному контексті культури права.
Виклад основного матеріалу. У макросвіті культури автономна її частина – правова – розуміється як "різновид суспільної свідомості, інтелектуальне явище (знання і розуміння норм права, переконання у справедливості, доцільності та необхідності їх реалізації) і початок законності (правильне
здійснення правових норм). Таким чином, одним з основних елементів змісту правової культури є
суб’єктивно-психологічне ставлення до юридичних прав і обов’язків та їх практичне здійснення у процесі правової діяльності" [4, 124]. На наше переконання, культурологічний аспект дослідження правової культури, зокрема, окремих її сегментів, репрезентованих у певних соціокультурно зумовлених парадигмах, дозволяє глибше пізнати сутність тієї чи іншої правової системи. Окремим ракурсом цієї
діалогічної наукової проблеми співвідношення права та культури є репрезентація окремих правових
феноменів у різних культурних текстах – у структуралістському розумінні. Виразним прикладом слугуватиме такий відомий не тільки для фахових істориків, а й для широкого загалу приклад католицького
церковного судочинства, як інквізиція, що фактично, послуговуючись терміном Ю. Крістєвої, функціонує як розлогий і широко переосмислений інтертекст, що, відзначимо, вийшов поза межі вузької сфери
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судової влади, а став одним із денотатів автономних культурних наративів, що і проілюструємо у нашій статті.
Якщо назвати імена найвпливовіших інквізиторів Конрада Маpбурзького, Роберта ле Бугра,
Бернара Ґі, Томаса де Торквемади, то всі вони поступаються за знаністю і присутністю у світовій культурі Великому інквізитору – іспанському кардиналові, головному героєві вставної "поеми" Івана Карамазова "Великий інквізитор", яку він оповів своєму братові Альоші (ч. 2, кн. 5, гл. V). Це композиційна
частина останнього роману Федора Достоєвського "Брати Карамазови" (1879–1880), в якому релігійнофілософський підтекст надзвичайно сильний, який, поруч з іншими романами автора (літературознавці виділяють т.зв. "велике п’ятикнижжя", до якого, окрім згаданого твору, належать – "Злочин і кара",
"Ідіот", "Біси", "Підліток"), здійснив великий вплив на екзистенціалізм, персоналізм та психоаналіз. Неабиякий вплив Ф.Достоєвського на подальшу світову культуру, зокрема театральні постановки, кінематограф, балет, оперне мистецтво, живопис, сучасну масову культура тощо. Сюжет у "поемі" "Великий інквізитор" відбувається в XVI столітті в іспанській Севільї. Більша частина цієї вставної частини
роману – монолог Великого інквізитора, постать якого наповнює страхом серця усіх, хто його зустрічає, перед затято мовчазним в’язнем у в’язниці. Старий інквізитор доводить Ісусові Христові, що Його
повторний прихід на землю не потрібний, адже Він, радше, завадить представникам Католицької Церкви збудувати Царство Боже саме таким, як вони його бачать: "...Ти гордишся своїми обранцями, але
у Тебе лише обранці, а ми заспокоїмо всіх. Та і чи так ще: скільки з цих обранців, із могутніх, які могли
б стати обранцями, втомилися нарешті очікуючи Тебе, і понесли та ще понесуть сили свого духу і жар
серця свого на іншу ниву і завершать тим, що на Тебе ж зведуть своє знамено. Але Ти сам підняв це
знамено. У нас же всі будуть щасливі і не будуть більше ні бунтувати, ні винищувати одні одних, як у
Твоїй свободі, повсюдно. О, ми переконаємо їх, що вони тільки тоді і стануть вільними, коли відмовляться від своєї свободи для нас та нам підкоряться. <…> Отримуючи від нас хліби, звісно, вони чітко
будуть бачити, що ми їхні ж хліби, які здобуті їхніми руками, беремо у них, щоб їм же роздати, без
будь-якого чуда, побачать, що ми не перетворили каміння у хліби, але воїстину більше, ніж самому
хлібові вони будуть раді тому, що отримують його з рук наших!" [2, авторськийпереклад].
Такий сильний образ Великого інквізитора, який створив майстер психологічного письма і глибини філософсько-релігійного змісту Ф.Достоєвський, витворив навколо себе ряд конотацій, що можна
простежити на лінгвістичному рівні, впізнаваних у різних творах мистецтва і масової культури, скажімо:
якщо інквізиція, то це обов’язково Іспанія з її урочистими аутодафе, величезні вогнища, на яких спалювали звинувачуваних ворогів Церкви; це все виконували одягнені у чорні габіти монахи, яким ближче було до теорії Н.Макіавеллі, ніж до вчення Ісуса Христа. Великий інквізитор уособлює собою все те
у Церкві, що здійснюється не відповідно до євангельського послання, можна навіть сказати, усе те, що
є антихристовим і диявольським, адже, як бачимо із цитованого фрагменту, найбільшим ворогом старого прелата була свобода – цінність, яку завжди відстоює християнство. Великий інквізитор прагне
збудувати певну тоталітарну церкву, в якій буде лише послух і безапеляційна покірність.
Правда, образ інквізитора був присутній у світовій культурі до роману Ф.Достоєвського, який
найбільш драматично представив його підкреслено антихристиянські риси. Наведемо конкретний приклад інтертекстуального функціонування образу інквізиції в музичному мистецтві. У провідних театрах
світу, зокрема в Національній опері України імені Т.Г.Шевченка, ставиться опера "Дон Карлос" Джузеппе Верді (1813–1901), яку він написав за мотивами драми Фрідріха Шиллера (1759–1805) "Дон Карлос, інфант іспанський". Мистецтвознавець Василь Туркевич відзначає з приводу інквізиційної образності цієї опери: "Зберігши в основі сюжет Ф. Шиллера, який усе життя мав справою честі “помститись
інквізиції за знівечене людство і розіп’яти на стовпі ганебності її страшні вчинки”, Дж. Верді у своєму
творі зумів передати гнітючу і страшну атмосферу католицької Іспанії ХVІ століття, де навіть король
мусив коритися ченцям-інквізиторам, які спровокували безжальну війну з протестантами у Фландрії,
зарікшись вирізати всіх схизматів, переконавши в доцільності такої кари короля Філіппа ІІ. У опері Дж.
Верді постає Іспанія в часи її могутності, а водночас і зверхності над усім світом. Але навіть в такій
ситуації існувало ще щось, що перевершувало будь-яку силу і будь-яку волю. Це страшна особистість
сліпого і всевладного Інквізитора, якого боїться навіть король" [5]. Отож, стереотипність образу інквізитора інтерпретується митцями в різних видах мистецтва, закріпивши виразні його негативні й антигуманні характеристики. Правда, Великий інквізитор у просторі культури не має нічого спільного з реальними історичними фактами, які стосуються діяльності Святої інквізиції, за окремі зловживання якої
Римсько-Католицька Церква в особі Івана Павла ІІ попросила вибачення. Однак, звісно, така лиховісність, навіть щось спільне з образом антихриста, слуг інквізиції не мають нічого спільного з дійсністю,
що мала місце в європейських містах, та їхні історичні дійсні судові провадження не були всуціль залиті кров’ю своїх жертв при світлі вогнищ, на яких горіли єретики.
Не ставлячи перед собою завдання представити історичну панораму виникнення та діяльності
інквізиції, коротко відзначимо кілька основоположних моментів щодо цього так популярного і найвідомішого трибуналу Католицької Церкви.
Узгоджуючись із канонічно-правовим середньовічним принципом "Ecclesia vivit lege romana"
("Церква живе римським правом"), етимологія поняття інквізиція сягає давньоримської судової практики, що відбувалася, природньо, у кілька етапів. Під час т. зв. legis action один громадянин звинувачу-
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вав іншого перед претором, який із переліку "альбому суддів" (авторитетних осіб) обирав когось (iudex
aбо аrbiter) для вирішення справи. Inquisitio ("пошук" доказів) обидві сторони здійснювали самостійно,
а потім всі ці "матеріали" представляли арбітрові [9, 13]. В історії середньовічної Церкви Заходу поява
інквізиції була спровокована єресями, які, за тогочасним загальним переконанням, були загрозою не
тільки ортодоксальності християнської віри, а й загальному порядку світорозуміння. Спочатку Католицька Церква не була активно послідовною у боротьбі з такими проявами вільнодумства, як, наприклад, альбігойська єресь, але згодом почала системно опрацьовувати систему судочинства з приводу
таких справ. Як відзначає історик Ґжеґож Рись, "перехід Церкви – щонайменше на рівнізаконодавства
– від переконання до примусу і карання єретиків став фактом. Протягом неповних 40 років (1179–
1215) детально доопрацьовано процедури так званої єпископської інквізиції (візитації, testes synodales,
розслідування на основі "поганої репутації", передавання винних світським судам для визначення покарання) і розширено до остаточних меж коло звинувачених, розмиваючи кордони між фактичними
визнавцями єресі та їхніми захисниками, протекторами або навіть співрозмовниками і слухачами, а
також тими, які виявилися мало активними у боротьбі з єрессю, байдужі, недбалі або просто інші" [9,
57]. Отже, спочатку мова йшла про локальні єпископські суди, що розглядали справи відступників віри.
Іншими словами, єпископські інквізиції полягали в тому, що місцеві єпископи мали обов’язок шукати і
проводити розслідування справ єретиків. Ситуація змінилася за понтифікату Григорія ІХ (1227–1241),
який створив інститут т. зв. папських інквізиторів, котрі повинні були на місцях вирішувати справи єретиків, адже місцеві єпископи часто зібрані матеріали відправляли до Риму, щоб там прийняли відповідне рішення. Історик середньовіччя Малькольм Ламберт відзначив: "Влада інквізитора виставляла
людину, яка її виконувала, на тисячі спокус <…> Inquisitio як судовий процес уповноважувало одній і
тій самій особі роль обвинувачувача й судді. Насильство, яке імпліцитно містилося в карній системі, а
з іншого боку, прагнення до зцілення душі людини, що становило основу системи, збудованої на добровільному визнанні та виконанні сакраментальної покути, – перепліталися абсолютно нечітким способом. Таємниця проведення слідства, широкі права щодо арешту і ув’язнення, відсутність будь-якого
обов’язку інформування звинуваченого про поставлені йому звинувачення та зберігання у таємниці
імен свідків, відсутність захисників – все це приводило до того, що справедливий перебіг всієї процедури у максимальному ступені залежав від порядності особи, яка вела конкретну справу" [6,177].
Авторитетний історик, на основі історичних документів, як бачимо, робить висновок про абсолютну владу папських інквізиторів у вирішенні судових справ стосовно звинувачення в єресях. А таких
суто фінансових спокус було чимало: декрет "Cum ex offici nostri" (1207) папи Інокентія ІІІ "визначав
конфіскацію майна засудженого світським трибуналом єретика; це майно необхідно було продати, а
отримані гроші поділити на три частини: одну отримував той, хто спричинився до затримання єретика,
іншу – суд, який видав обвинувачувальний вирок, а третя частина повинна була бути призначена на
будівництво в’язниць у тій країні, звідки походив єретик" [8, 49–50]. Тому цілком виправданий був
страх населення європейських міст перед особою інквізитора, що згодом перейшло фактично у сферу
міфології та художньої фантазії, чому свідчать інтерпретації образу грізного судді, котрий зовсім не
нагадує відданого слугу Церкви. Особливо критика інквізиції та інквізиторів загострилася під час Реформації та її гострих полемік: "XVI століття бачило народження не тільки інквізиційних трибуналів
(наприклад, португальського, римського та інших), а й “Інквізиції!” – феномена з пограниччя історії та
міфу, символу як жорстокої, так і антиправної нетолерантності у відношенні до будь-якого прояву свободи і самостійного мислення. Скелею, на якій виросла ця “Інквізиція!”, була полеміка, що супроводжувала розкол XVI століття, нерідко агресивна (відповідно до тих процесів, що зароджувалися) та
спрямована до великої аудиторії (завдяки винаходу книгодрукування)" [9,101].
Але процес міфологізації інквізиційної тематики в історії культур не припинився. Дослідник історії інквізиції Едвард Петерс відзначає: "У XVIII та XIX століттях виникла нова тенденція критицизму
інквізиції. Жорстокість та еротизм інквізиторів у багатьох колах стали надзвичайно популярною темою,
а в літературі образ інквізитора-еротомана функціонував ціле ХІХ століття" [8, 221]. Виразним прикладом такої тенденції є роман "Брати Карамазови" Ф.Достоєвського, про який згадується в нашій статті.
Інквізиція та образи інквізиторів, створені в різних видах мистецтва, хоч і були запозичені з історичної науки, але далеко від неї відійшли, вони фактично перетворилися на символи, що позначали
собою синтез усього злого у Церкві, а також загальної нетолерантності й протилежності свободи, яку
проголошує Святе Письмо. Можна вести мову про т. зв. "інквізиційне мислення", яке, з одного боку,
стосується проявів релігійної нетолерантності, що в XVI–XVII століттях призводила не тільки до академічних диспутів, але й до кривавих воєн між християнами, а з іншого – стало лінгвістичним фразеологізмом, що означає ригористичне заперечення права інакодумця на своє розуміння правди.
Наукова новизна. Вперше проведено аналіз правової культури у церковному судочинстві Римсько-Католицької Церкви, зокрема на прикладі Святої інквізиції – трибуналу минулих століть, та інквізиторів, що наділені особливо розлогими культурними конотаціями, починаючи від публіцистики і закінчуючи сучасними перформансами західної масової культури; відійшовши від історичної дійсності,
перетворилися на метаісторичні символи антисвободи, нетолерантності й того негативного, що присутнє у християнській Церкві.
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Висновки. На нашу думку, у семантичному просторі правової культури церковних судів Римсько-Католицької Церкви існують широкі культурні інтертексти, що мають хіба що лише основу історичну, а більшість мистецьких референцій – плід авторської фантазії та соціокультурних стереотипів, що
живуть автономним буттям. Одним із найвиразніших таких феноменів є Свята інквізиція та образ Великого інквізитора, конотації постаті якого формувалися в контексті розгортання уяви про тоталітарну
церкву, в якій немає свободи, що властива для послання Євангелії, а лише диктат підкорення у жорсткій соціальній реальності. Отже, історично правдиві факти правової культури церковного судочинства
Католицької Церкви, що належать до компетенції об’єктивних фахівців, є лише певним змістовим ядром, навколо якого витворюється культурний образ, який оптимально аналізувати при допомозі комплексного системного культурологічного методу дослідження. Культурні образи інквізиції та Великого
інквізитора належить до спадку світової культури та творчо інтерпретуються, виходячи поза сутнісні
межі католицького правосуддя.
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ТРАНСКУЛЬТУРАЦІЯ
У МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ XX-XXI СТ.
Мета дослідження полягає в аналізі впливу глобалізації на специфіку розвитку музичної культури XXXXI століть та виокремленні в ній проявів транскультурації, що виступає перспективною парадигмою, спрямованою на взаємодію культур. Методологія дослідження пов’язана з застосуванням культурологічного та аналітичного методів. Даний підхід дає змогу розкрити специфіку глобалізації та здійснити аналіз головних чинників, що
характеризують музичну культуру сьогодення. Наукова новизна полягає у тому, що вперше здійснюється спроба
розкрити основні риси транскультурації в межах музичного мистецтва у вітчизняній культурологічній думці. Наголошується, що підхід, заснований на прагненні до транскультурації, а не глобалізації, є перспективним для розвитку музичної культури та практичним втіленням парадигми, що відстоює рівність культур. Висновки. Незважаючи
на те, що розвиток глобалізації призводить до уніфікації музичної мови та створення тенденції приведення культури до певного "стандарту", який буде розвиватись в межах естрадної музики, виникає парадигма, спрямована
на пошук взаємодії культур – транскультуралізм. Відповідно, в її межах виникають умови для появи явищ одиничного, а не загального ґатунку. Їх неординарність та відмінність від встановленого "стандарту" привертає увагу
етнічно забарвленою своєрідністю, поєднаною з певними нормами обраного стильовогонапрямку.
Ключові слова: глобалізація, транскультурація, музична культура, етнічна музика.
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Глобализация и транскультурация в музыкальной культуре XX-XXI вв.
Цель исследования заключается в анализе влияния глобализации на специфику развития музыкальной
культуры XX-XXI века и выделении в ней проявлений транскультурации, которая является перспективной парадигмой, направленной на взаимодействие культур. Методология исследования связана с использованием культурологического и аналитического методов. Данный подход позволяет раскрыть специфику глобализации и провести анализ основных факторов, характеризующих музыкальную культуру современности. Научная новизна
заключается в том, что впервые осуществляется попытка раскрыть основные черты транскультурации в пределах музыкального искусства в отечественной культурологической мысли. Отмечается, что подход, основанный
на стремлении к транскультурации, а не глобализации, является перспективным для развития музыкальной культуры и является практическим воплощением парадигмы, отстаивающей равенство культур. Выводы. Несмотря на то, что развитие глобализации приводит к унификации музыкального языка и создания тенденции приведения культуры к определенному "стандарту", который будет развиваться в рамках эстрадной музыки, возникает
парадигма, направленная на поиск взаимодействия культур – транскультурализм. Соответственно, в ее пределах возникают условия для появления феноменов единичного, а не общего порядка. Их неординарность и отличие от установленного "стандарта" привлекает внимание этническим своеобразием, совмещенным с определенными нормами избранного стилевогонаправления.
Ключевые слова: глобализация, транскультурация, музыкальная культура, этническая музыка.
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Globalization and transculturation in musical culture of the XX-XXI centuries
The purpose of the article is to analyze the impact of globalization on the specifics of the development of the
musical culture of the XX-XXI centuries and to highlight the manifestations of transculturalism, which is a promising
paradigm, aimed at the interaction of cultures. The research methodology is connected with the use of culturological
and analytical methods. This approach allows us to reveal the specifics of globalization and to analyze the main factors
characterizing the musical culture of our time. The scientific novelty consists in explaining the essential features of
transculturalism in the musical art in the domestic scientific thought. It is noted that the approach based not on
globalization, but on the transculturalism, is perspective for the development of musical culture. The practical
embodiment of the transcultural paradigm is advocates equality of cultures. Conclusions. Development of globalization
leads to the unification of the musical language and the creation of a tendency to bring culture to a particular "standard"
which will develop in the framework of pop music. But a paradigm aimed at the search for interaction between cultures –
transculturalism is emerging. Accordingly, within it, conditions arise for the appearance of phenomena of a single, rather
than general, order. Their eccentricity and the difference from the established "standard" attract attention to ethnic
originality, combined with certain norms of the chosen styledirection.
Key words: globalization, transcultural, musical culture, ethnic music.

Актуальність дослідження. Розвиток сучасної культури відбувається під впливом процесу глобалізації, яка зумовлює зміну звичних орієнтацій життя суспільства. Виникає докорінна модифікація
усіх сфер людського існування. Наявною є тенденція до створення однополярного світу, глобального
світового простору, в рамках якого стираються грані національних та етнічних культур. Проте в межах
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глобалізації відбуваються різноспрямовані процеси – виникає єдина світова культура, що підживлюється суспільством масового споживання, але, одночасно в її межах відомі явища культурного діалогу,
транскультурації. Аналіз проявів транскультурації в музичному мистецтві XX-XXI століття є завданням,
що сприятиме визначенню глибинних рис культури сьогодення та її впливу на мистецькі практики.
Питання, пов’язані з висвітленням специфіки глобалізації в музиці, окреслюються в працях таких сучасних дослідників, як Т. Кузуб. Мультикультуралізм досліджується в розробках російського автора М. Тлостанової. Транскультуралізм та мультикультуралізм як форми культурного діалогу представлені в роботі О. Курбачевої. Діалог у музичній комунікації як феномен культури в контексті
філософсько-культурологічної парадигми досліджується в праці В. Калицького. В роботі К. Шарова
висвітлюються аспекти музики постмодерну в умовах глобального світу. Різноманітними є підходи до
аналізу мультикультуралізму в працях закордонних авторів, таких як Л. Тан, М. Бауманн, що прагнуть
виокремити специфіку його проявів в музичній культурі та здійснюють виокремити практичні виміри
реалізації даної парадигми.
Мета дослідження полягає у аналізі впливу глобалізації на специфіку розвитку музичної культури XX-XXI століття та виокремленні в ній проявів транскультурації, що виступає перспективною парадигмою, спрямованою на взаємодію культур.
Виклад основного матеріалу. Одним з питань, якими займається практичний напрямок сучасної культурологічної думки – це аналіз різних мистецьких явищ, пов'язаних з прагненням відшукати
взаємозв’язок між їх появою та культурними процесами, які пронизують усі сфери людської життєдіяльності. Музична культура була і залишається надзвичайно важливою частиною суспільного розвитку.
Її становлення обумовлено не тільки певними творчими феноменами, а цілою системою взаємопов’язаних чинників соціокультурного походження. Так становлення жанру опери в добу Відродження
було пов’язано з прагненням відродити ідеали античної доби, відтворити грецьку трагедію. Проте надзвичайно бурхливого розвитку вона здобуває після виникнення культурних інституцій, які здійснювали
підготовку кадрів у музичному мистецтві – консерваторії, а згодом й академій, а також тих закладів, в
яких здійснювалась її демонстрація не для вузького кола італійської еліти, а для більш широкого загалу – оперних театрів. Так ми можемо пересвідчитися у тому, що наявності єдиної теоретичної парадигми чи філософської концепції недостатньо для практичної реалізації поставленої мети, але лише за
рахунок взаємодії економічних, освітніх, культурних, ідеологічних та інших чинників.
Якщо розглянути процеси, які відбуваються в музичній культурі XXI століття, то наявною є надзвичайна строкатість існуючих стильових напрямків, які, проте не лише співіснують в одну історикокультурну добу, але й мають потенцію до взаємодії, породжуючи низку явищ синтетичного характеру.
Аналіз феноменів, які представлені в музичній культурі сучасності, уявляється продуктивним матеріалом для дослідження, адже може наочно продемонструвати вплив різних аспектів культурного простору. Необхідність звернення до даної проблематики в рамках культурологічного дискурсу відмічається таким автором як І. Кузуб, що наголошує на можливості казати про музику як "цивілізаційну
систему": "Цілісний аналіз сучасної музичної культури в її зіставленні і її зв'язках із загальними соціокультурними процесами є, на наш погляд, одним з головних пріоритетів культурології. Взаємодія різних музичних культур, медійність сучасної культури, технізація музики, складні взаємодії музичних текстів різного походження дозволяють осмислювати музику як цілісну цивілізаційну систему, що
входить в світову музичну культуру" [2,79].
Звернувшись до певних музичних феноменів, можна підтвердити можливість розгляду музики
як цивілізаційної системи. Насамперед мається на увазі здатність формувати явища, які наочно демонструють діалог окремих культур. Для культурного простору на межі XX-XXI століть притаманне
яскраво виражене прагнення стерти етнічно-культурні відмінності в рамках єдиного глобалізаційно
забарвленого майбутнього. Не обходить стороною цей процес і музичну культуру, де відбуваються
докорінні зміни у всіх напрямках – композиторському мисленні, механізмі створення та поширення
творів, їх функціонування та відтворення. "Процеси глобалізації в музичній культурі XX ст., потужний
інформаційно-технічний стрибок у розвитку музики зумовили великі зміни на рівні механізмів пізнання
музики у всіх її проявах. Цей процес характерний для різних сфер духовної діяльності людини в
XX ст…. Глобальне розширення свідомості в XX ст. в певній мірі призводить до кризи композиторського мислення, яка виражається в глобальному переосмисленні мелодійних основ музики, національних
традицій творчості, звичних класичних норм тематичного і ладотонального розвитку" [2,82].
Однією з форм функціонування естрадної культури є хіт – пісня, написана за визначеними
"схваленими" стандартами, які обумовлюють тривалість її звучання, приблизну тематику, типові гармонічні схеми, специфіку аранжування, принадне темброво-вокальне вирішення, візуальне оформлення. Достатньо яскраво подібна характеристика музичної естрадної культури проявляється у піснях,
які висуваються для участі у різноманітних конкурсах, проектах, концертах, здобувають значної ротації
у засобах масової інформації. Ця музика, її просування в контексті культури здійснюється як за рахунок цілеспрямованої діяльності зацікавлених осіб, як було з організацією пісенного конкурсу "Євробачення", метою якого було створення спільного телерадіомовлення в країнах Європи, так і внаслідок
специфіки сучасного досить пасивного слухання та сприйняття. "Слухання "космополітичної" музики
не стільки провокується зацікавленими особами, які її виробляють і розповсюджують, скількиздійсню-
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ється само собою, спонтанно, завдяки імманентним властивостям цієї музики. Пасивність слуху і смаку, яка при цьому виховується, безболісно включається в систему всієї глобальної культурної індустрії
в цілому, а отже, в систему прогресуючої уніфікації ("гомогенізування") особистостей і спільнот, модифікування мислення" [5, 19].
Якщо казати про специфіку творів глобальної поп-культури, то їх формування може бути зумовленим певними вимогами, що можуть мати як невербалізовану форму, так і бути чітко прописані у
правилах участі, як, наприклад, у вокальному конкурсі "Євробачення". Проте внаслідок того, що ці
стандартизовані твори мають надзвичайну подібність, адже нерідко їх пишуть одні й ті ж самі композитори, чиї пісні представляють вокалісти з різних країн-учасників конкурсу, незалежно від їх національної приналежності, вони є яскравим прикладом глобалізаційно забарвленого продукту, який і користується попитом різнонаціональної публіки. Якщо звернутись до історії розвитку конкурсу
"Євробачення", практично кожного року наявні виступи, які мають етнічно забарвлений характер, як
правило у країн Балканського півострова – Болгарія, Боснія та Герцеговина, Греція, Македонія, Румунія, Сербія, Чорногорія. Те, що ці пісні дуже зрідка займають першу позицію у рейтингу голосів, є чинником, який демонструє дію глобалізаційності в естрадній музичнійкультурі.
Стосовно можливості казати про глобалізаційність саме в естрадній, а не академічній музиці,
зазначав сучасний дослідник К. Шаров. Він переконаний, що якщо аналізувати академічну музику в
контексті культури XX століття, то виявляється, що її ускладнення та відрив від національного фольклорного начала буде зумовлюватись прагненням заперечити мас-культ, проте рис глобалізаційності в
ній не буде. "Слід пам'ятати, що глобальна музична культура – це, в основному, мас-культура, яка з
неминучістю призводить як до зниження рівня творчості, так і рівня сприйняття музики. Якщо модерністська музика втрачає свій зв'язок з національними проектами в силу дераціоналізаціі і ускладнення
(багато у чому, щоб протистояти "повстанню мас"), то сучасна глобальна музика стає позанаціональною, як правило, в результаті граничного спрощення" [5, 10]. Умовна "подібність" авангардного мистецтва скоріше є результатом уникнення надмірної легкості музичного цілого.
Ідея діалогу як основи існування та розвитку культури наголошувалась ще видатним філософом М. Бахтіним, який вказував на те, що за рахунок взаємодії на рівні культур, спілкуванню, можлива
індивідуальна суб’єктивна комунікація. Експлікацію ідей Бахтіна стосовно розвитку музичної культури
здійснює В. Калицький, який відзначає відсутність можливості казати про діалог в умовах глобалізації.
"Якщо спродукувати дану ідею на історичний процес ХХ століття, в якому всі сформовані попередніми
століттями принципи діалогіки органічно поєднуються і формують концепцію діалогу як загальну парадигму гуманітарного мислення, то нам залишається констатувати факт нездійснення цього положення
в силу різних причин, але, перш за все, історичних (світові війни і глобалізація, що вбиває будь-яку
індивідуальність, без якої діалог немислимий)" [1, 11]. Попри те, що дана позиція є достатньо обґрунтованою та такою, що має прикладів своєї дієвості, а однією з провідних тенденцій, яка визначає с учасну культури є глобалізація, але попри це прагнення до створення уніфікованої культури, виникає й
зворотній процес, який призводить до того, що замість стирання межі різних етнічних проявів у мистецтві, виникає їх синтез. Ця взаємодія характеризується не домінуванням якоїсь одної, а співіснуванням, діалогом між культурно-мистецькими проявами.
К. Шаров підкреслює інтерес до етнічного начала, який хоча й розрахований на більш вузьку
аудиторію, проте за умов просування засобами масової інформації здатний охоплювати більш широкий загал. "В умовах глобальної музичної культури етніка сприймається як реакція на глобалізацію, що
відроджує в багатьох окремих регіонах інтерес до етнічних і – через це – до національних особливостей. Завдяки все більш зростаючому неприйняттю глобальної культури і посиленню націоналістичних
тенденцій в сучасному світі етніка з кожним роком стає все більш і більш популярною" [5, 20]. Варто
наголосити, що процес взаємозв’язку між історичним розвитком та культурою є перманентним та таким, який можна наочно продемонструвати. Взаємозв’язки між різними культурно-мистецькими явищами зумовлені тим, що в "один і той же історичний час відбувається безліч подій і всі вони найтіснішим чином взаємопов'язані між собою" [1, 16]. Якщо звернутись до сучасної музичної практики, то
можна відмітити особливо яскраво виражений синтез різних етнічних рис в продукті, який створюється
в культурі США. Саме для цієї країни, яка поєднує в собі багатонаціональне населення, наявні зразки
стилів, напрямків та окремих виконавців, які синтезують досягнення різних рівнів.
М. Тлостанова відмічає можливість казати про мультикультуралізм в рамках різних аспектів
культури США, що можна екстраполювати і на музичне мистецтво. Витоки цього явища пов’язані з рядом чинників: "Мультикультуралізм в США унікальний з ряду причин, зокрема завдяки особливому
ставленню американської культури до проблеми регіональної, етнічної, расової ідентифікації, через
більш загострене, ніж в інших культурах протистояння між міцною прагматичною, раціональною в основі національною ідеологією та соціо-культурною реальністю країни-експерименту" [4, 10]. Проте існує ряд заперечень щодо можливості казати про дієвість мультикультуралізму, який зазвичай ґрунтується на культурній практиці, спрямованої на збереження і розвиток культурних відмінностей в світі.
Натомість висувається практика встановлення транскультурації. Цей термін частіше використовується
західними дослідниками та поступово входить в науковий дискурс пострадянського простору. О. Курбачева відмічає перспективи транскультурації, яка є набагато більшою ніж діалог культур, а скоріше
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взаємодією, що наголошує на нових перспективах розвитку світового цілого. "Якщо перспектива процесу транскультураціі – це формування нової транзитивної культури, концентруючи інакшість, відкритість, консолідацію різних культурних образів непопулярних культур, дискредитованих в колоніальному дискурсі політики європоцентризму, то установка на транскультурацію як на нову епістему
налаштовує нас на критичний космополітизм, котрий переборює ідеалізований образ універсальної
культури, націлений на формування плюріверсальності і гідного способу інакшості" [3, 54]. В рамках
сучасної музичної освіти в США пропонуються новітні підходи до навчання, які спрямовані на втілення
мультикультурної демократичної ідеї. В своїй праці "Towards a Transcultural Theory of Democracy for
Instrumental Music Education" Леонард Тан пропонує методику, яку можна задіяти в освітньому процесі, що спиралася б на досягнення східної та західної філософії. "Дана робота спрямована на вирішення складних питань у сфері інструментальної музичної освіти відносно демократії, що доповнює філософію музичної освіти та слугує першим кроком на шляху до транскультурної філософії музичної
освіти, яка стосується взаємопов’язаності світу, в якому ми живемо" [7, 61].
Відповідно можна казати про існуючі в музичній культурі явища, що мають ознаки транскультуралізму. Так в американській поп-музиці наявні різноманітні приклади прагнення з’єднати хіти, створені в рамках "голлівудських" стандартів з етнічною музикою, наприклад африканською. В останні роки
завдяки розважальним проектам стають відомими різні виконавці. Досить часто їх подальша діяльність пов’язана з виконанням кавер-версій хітів. Співак нігерійського походження Алекс Бойє (Alex
Boye), який народився у Лондоні, а в 2012 році став громадянином США, в своїй творчості демонструє
підхід, пов'язаний з інтерпретацією відомих хітів, в які він додає традиційне етнічне звучання африканської музики. Його творчий шлях був досить неоднозначним, в якому був спів у мормонському Табернакальному хорі, участь у бойз бенді "Awesome" в 90-х роках, яка принесла спільні виступи з такими
зірками поп-сцени, як Брайан Адамс, Джордж Майкл, Ванілла Айс, Джей-Зі, Міссі Еліот, гуртами Ен
Сінк та Бекстріт Бойз. Після виходу з гурту, Алекс Бойє в рамках місії церкви переїжджає до Солт Лейк
Сіті (штат Юта), де починає сольну кар’єру. Подальша діяльність пов’язана зі створенням найкращої
африканізованої кавер-версії пісні "Let It Go" з мультиплікаційного фільму "Frozen", яку він виконав з
дитячим хором "One Voice Children's Choir", що здобула звання найкращої за 2014 рік на YouTube. Він
бере участь в шоу "America's Got Talent" з гуртом "Changing Lanes Experience", виступає з відомими
хоровими колективами, демонструючи власний підхід, який є прикладом реалізації на практиці принципу мультикультуралізму. Подібне поєднання поп-музики зі звучанням етнічного вокалу, традиційних
ударних інструментів, хорового співу, притаманного різним народам Африки створює не лише цікавий
синтез, що має значний мистецький потенціал, але й одночасно виконує важливу культурноінтеграційну функцію, доводячи правомірність інтересу до етнічних культур та їхспадку.
Сучасний американський автор Макс Бауманн зазначає про те, що можливі діаметрально протилежні способи взаємодії різного музичного матеріалу, який має культурно-етнічне забарвлення. "Розділення, синкретизм і трансформація – це музичні моделі поведінки, які можуть існувати одночасно
всередині однієї культури або однієї людини. Рівень майстерності музикантів включає їх особливу і
багатокультурну поведінку" [6]. Відповідно, саме підхід, який заснований на прагненні до мультикультуралізму, а не глобалізації має значну перспективу у розвитку музичної культури та є практичним втіленням парадигми, що відстоює рівність культур.
Висновки. Незважаючи на те, що розвиток глобалізації призводить до уніфікації музичної мови
та створення тенденції до приведення культури до певного "стандарту", який буде розвиватись в межах естрадної музики, виникає парадигма, спрямована на пошук взаємодії культур – транскультуралізм. Відповідно, в її межах виникають умови для появи явищ одиничного, а не загального ґатунку. Їх
неординарність та відмінність від встановленого "стандарту" привертає увагу, приваблюючи етнічно
забарвленою своєрідністю, поєднаною з певними нормами обраного стильового напрямку.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ
У ВІРТУАЛЬНИХ СПІЛЬНОТАХ
Мета статті – узагальнення теоретичних напрацювань щодо вивчення ідентичності як ознаки групової
структури у віртуальних спільнотах. Методологія ґрунтується на підході, виробленому в межах постпозитивізму,
метою якого є створення тактики дослідження розвитку технічних об’єктів, що дає змогу вивчати механізми процесу розвитку технології як результату взаємодії соціальних груп. Наукова новизна полягає в узагальненні зарубіжних наукових розробок з проблем ідентичності в інтернет-просторі. Висновки. Незважаючи на наявність наукових розробок з проблеми ідентичності в інтернеті, в цілому доводиться визнати нерозроблення цього питання.
Це зумовлено термінологічною невизначеністю поняття мережевої ідентичності, а також формуванням двох напрямів, котрі намагаються відстояти протилежні тези про злиття і розщеплення ідентичності у віртуальних спільнотах. Утім, вивчення процесів формування ідентичності необхідне як спосіб пошуку додаткової аргументації, яка
підтверджує, що процеси диференціації в мережі мають не лише об’єктивний, а й суб’єктивний характер. Попри
те, що домінуючі чинники сегментації віртуального простору лежать в площині об’єктивістської парадигми, без
розуміння процесів формування ідентичності, віртуальні спільноти можуть розглядатися як абстрактні статистичні
категорії.
Ключові слова: віртуальні спільноти, ідентичність, соціальні групи, комунікація.
Трач Юлия Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент Киевского национального университета культуры и искусств
Теоретические аспекты изучения идентичности в виртуальных сообществах
Цель статьи – обобщение теоретических наработок по изучению идентичности как признака групповой
структуры в виртуальных сообществах. Методология основывается на подходе, разработанном в рамках постпозитивизма, целью которого является создание тактики исследования развития технических объектов, что позволяет изучать механизмы процесса развития технологии как результата взаимодействия социальных групп.
Научная новизна заключается в обобщении зарубежных научных разработок по проблемам идентичности в интернет-пространстве. Выводы. Несмотря на наличие научных разработок по проблеме идентичности в интернете, в целом приходится признать неразработанность этого вопроса. Это обусловлено терминологической неопределенностью понятия сетевой идентичности, а также формированием двух направлений, отстаивающих
противоположные тезисы о слиянии и расщеплении идентичности в виртуальных сообществах. Впрочем, изучение процессов формирования идентичности необходимо как способ поиска дополнительной аргументации, которая подтверждает, что процессы дифференциации в сети имеют не только объективный, но и субъективный характер. Несмотря на то, что доминирующие факторы сегментации виртуального пространства лежат в плоскости
объективистской парадигмы, без понимания процессов формирования идентичности, виртуальные сообщества
могут рассматриваться как абстрактные статистические категории.
Ключевые слова: виртуальные сообщества, идентичность, социальные группы, коммуникация.
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Theoretical aspects of identity research in virtual communities
The purpose of the article is to generalize theoretical findings on the study of identity as a sign of a group
structure in virtual communities. The methodology is based on an approach developed within the framework of
postpositivism, whose goal is to create tactics for research into the development of technical objects, which allows us to
study the mechanisms of the development of technology as a result of the interaction of social groups. The scientific
novelty lies in the generalization of foreign scientific developments on identity problems in the Internet space.
Conclusions. Despite the availability of scientific developments on the problem of identity on the Internet, it is generally
necessary to recognize the undeveloped nature of this issue. This is due to the terminological uncertainty of the concept
of network identity, as well as the formation of two areas that advocate opposing theses on mergers and splits of identity
in virtual communities. However, the study of identity formation processes is necessary as a way to search for additional
arguments, which confirms that the processes of differentiation in the network are not only objective but also subjective.
Despite the fact that the dominant factors of segmentation of virtual space lie in the plane of the objectivistic paradigm,
without understanding the processes of identity formation, virtual communities can be considered as abstract statistical
categories.
Key words: virtual communities, identity, social groups, communication.

Актуальністьтеми
дослідження.Сьогоднієвсіпідставирозглядативіртуальніспільнотивякості
нового феномена, що виник в умовах глобалізації та інтенсифікації інформаційних технологій. За короткий термін сталося як кількісне зростання користувачів інтернету, так і якісні зміни, зокрема трансформаціяповсякденнихпрактикмільйонівлюдейповсьомусвіту.Будучиісоціальнимітехнічнимоб’єктом,
віртуальні спільноти змінюють звичні форми соціальної структури. Як домінуючий спосіб комунікації соціальних груп в інтернет-просторі, їх можна розглядати в якості нового простору соціалізації та інкультурації, а також чинника трансформації соціокультурного середовища. Крім того, віртуальні спільноти й
надалі відіграватимуть усе більшу роль у трансформації ідентичності в майбутньому, що змушує уважніше поставитися до вивчення специфіки поводження в он-лайні. Культурологічний аналіз віртуальних
спільнот дасть змогу виявити унікальні умови їх формування і специфічні ризики їх розвитку, щоб у підсумкудастьзмогувиробитиінструменти,задопомогоюякихможливопрогнозуватиїхнійрозвиток.
Огляд публікацій за темою. Дослідженню трансформації соціокультурних практик молоді під
впливом інтернету присвячені праці соціологів (Д. Бойд [13], Е. Марвік [18], Е. Хаггітаі [15], Н. Еллісон
[13]). У більшості сучасних досліджень віртуальних спільнот (А. Кавада [17], Р. Шварц [20] та ін.) робиться наголос на їх актуальному стані, тоді як чинники формування самих спільнот відходять на другий план. Взаємодія користувачів у межах віртуальних спільнот досліджується в працях К. О. Виноградової [2], В. М. Степанова [5], Л. О. Фадєєвої [6]. Серед праць, присвячених ідентичності в інтернеті,
заслуговують на увагу розробки К. О. Черняєвої [7].
Незважаючи на підвищений інтерес до вивчення віртуальних спільнот в межах гуманітарних
дисциплін, переважна більшість праць з проблематики ідентичності в мережі має описовий характер.
Причому дослідження українських вчених слабо пов’язані із західною традицією, де накопичено певний досвід їх дослідження. Методологічні, теоретичні та емпіричні засади вивчення віртуальних спільнот також знаходяться на початковій стадії розроблення, що призводить до відсутності будь-яких загальних принципів наукового дослідження даного феномена.
Метою статті є узагальнення теоретичних напрацювань щодо вивчення ідентичності як ознаки
групової структури у віртуальних спільнотах.
Виклад матеріалу. Процес ідентифікації індивіда безпосередньо пов’язаний з проблематикою
дослідження поняття "соціальна група". У найзагальнішому значенні ідентифікація розуміється як процес встановлення власної тотожності певному об’єкту на основі спільності ознак. Виокремлюють кілька рівнів ідентичності: соціальний, груповий, персональний. Так, групова ідентифікація проявляється в
асоціюванні індивіда з будь-якою соціальною групою. Одним із перших дослідженням групової ідентичності почав займатися англо-американський психолог У. МакДугал, який вивчав це питання із соціологічної точки зору [19]. У. МакДугал вважав, що при визначенні в індивіді колективного увага повинна
бути зосереджена на процесі його комунікації з іншими представниками групи, через які і відбувається
формування групової ідентичності, або, як її визначає дослідник – групова самосвідомість. Групова
свідомість проявляється в підпорядкуванні своїх суджень і думок груповим, і проявляється в першу
чергу через колективні дії. При цьому У. МакДугал, будучи переконаний, що проблема ідентифікації
безпосередньо пов’язана з класифікацією груп, виокремлював запропоновані групи (родинні та географічні) і відкриті, куди індивід входить на добровільній основі.У свою чергу, британський соціолог
Р. Дженкінс [16] переконаний, що слід розділяти ідентичність індивідуальну та колективну, оскільки ці
феномени мають різну основу [16, 15]. Він зазначає, що у всіх соціологічних дослідженнях ідентичності
центральною була саме проблема публічного та приватного випадків ідентифікації: в І. Гофмана це
самопредставлення і публічне представлення, а у Дж. Міда – "Я" і "Ми". Строго кажучи, вважає автор,
групова ідентифікація та категоризація – це дві сторони однієї медалі, оскільки самоідентифікація людини в системі соціальних зв’язків відбувається через її уявлення про свою соціальнугрупу.
Норвезький соціолог Ф. Барт [9] пропонує розрізняти номінальну і віртуальну ідентичності.
Групова ідентичність формується в ході комунікації, яка відбувається в межах реальних груп, і саме
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тут групова ідентичність роздвоюється. У першому випадку йдеться про образ, якому хоче відповідати
індивід, а в другому – про його реальне поводження. Подальше дослідження цієї проблематики породило уявлення про ідентичність як плинне, багатовимірне явище.
На сьогоднішній день дослідники виокремлюють два підходи до дослідження ідентичності у віртуальних спільнотах. Перший підхід ґрунтується на постмодерністській парадигмі, а межах якої відбувається протиставлення "віртуального" Я і "реального" Я. Ця точка зору спирається на твердження,
згідно з яким інтернет-комунікації дають змогу спотворювати свою ідентичність, використовуючи можливості анонімності, множинності і гіпертекстуальності [3, 60]. Причин створення віртуальної ідентичності дослідники називають безліч, серед яких, наприклад, незадоволення певними аспектами свого
життя, необхідність реалізувати агресивні і маніпуляторні імпульси тощо [3, 60]. Побудова нової ідентичності дає змогу вийти за соціокультурні межі, в т. ч. за межі досоціальних характеристик (стать, вік
тощо)
Термін "віртуальна ідентичність" використовувався на перших етапах вивчення розвитку інтернету для позначення вигаданих образів індивіда в мережі. Головним чинником такої оцінки була анонімність, однак в ході наукових досліджень було зроблено висновок про необхідність розмежування
понять "віртуальна" і "мережева" ідентичність. Під віртуальною ідентичністю пропонувалося розуміти
образи, створені за допомогою спеціальних технічних об’єктів, що дають змогу моделювати штучне
середовище. Мережева ідентичність формується користувачами на певних ресурсах з метою комунікації з іншими індивідами. Цей вид ідентичності вирізняється кількома аспектами. По-перше, необхідно враховувати, що вона є відображенням комунікативних процесів особистості і свідчить про її причетність до тієї чи іншої соціальної групи або спільноти. По-друге, мережева ідентифікація
вибудовується з урахуванням технічних обмежень, накладених певнимресурсом.
Говорячи про технічний аспект формування ідентичності, варто відзначити, що соціальні мережі прагнуть до мінімізації приватності і конфіденційності з метою забезпечення безпеки користувачів. Розробники мереж, прагнучи створити для користувачів безпечний простір, встановлюють правила реєстрації, які сприяють ідентифікації користувача і встановлення його особи при необхідності
вжиття конкретних заходів. Будь-яка соціальна мережа має ряд обмежень, які істотно впливають на
побудову ідентичності. Йдеться про правові обмеження реєстрації та заповнення профілю, що стандартизує профілі користувачів та їх комунікацію всередині мережі. Головною відмінністю мереж є наявність розвиненої системи комунікації, яка включає не лише повідомлення, й статус, мультимедійне
наповнення тощо. Найбільш гнучкими налаштуваннями вирізняється Facebook.
О. Г. Асмолов та Г. О. Асмолов [1], аналізуючи трансформацію ідентичності в інтернеті, окремо
розглядають випадок соціальних мереж. На думку дослідників, соціальні інтернет-мережі спочатку побудовані за принципом необхідності подання там достовірних даних. У разі їх спотворення ймовірність
розширення мережі стає незначною. Крім того, з точки зору авторів, той негатив у соціальних мережах
і блогах, який часто несуть користувачі, як раз свідчить про їх відмову від конструювання штучної ідеалізованої ідентичності. Говорячи про віртуальну ідентичність, О. Г. Асмолов та Г. О. Асмолов відзначають: "По суті, йдеться про паралельні процеси – переклад в цифровий код (а) зовнішнього світу і (б)
людської індивідуальності, створення її інформаційного відображення в просторі всесвітньої мережі.
Ці процеси сприяють поступовому збільшенню часу, який ми проводимо у всесвітній мережі, і кількості
дій, які ми здійснюємо в межах віртуального світу (вони спочатку відбуваються в цифровому коді, а
значить, не потребують "перекладу"). І якщо сьогодні ми говоримо про розвиток особистості за рах унок інформаційних ресурсів світу офф-лайну, то про процеси конструювання ідентичності в спочатку
віртуальному світі залишається тільки здогадуватися. Ця загадка стає ще більш фантастичною, якщо
ми згадаємо про розвиток технологій тривимірної реальності. Перші тенденції подібних змін вже можна спостерігати в світах на зразок "Second Life", хоча навряд чи ми поки здатні усвідомити їх значення"
[1, 13]. П. Боф вважає, що якщо оцінювати профіль індивіда у віртуальні спільноті як форму вираження його ідентичності, то можна вести мову про те, що і "реальна" і "віртуальна" ідентичності є одним
цілим. Основна причина часткового спотворення даних полягає в тому, що користувач не впевнений в
тому, що інші індивіди в мережі подають достовірну інформацію про себе. Крім того, прагнучи знайти
нові зв’язки, користувач також спотворює інформацію про себе. П. Боф розвиває ідею про те, що якщо
користувач має аккаунти в кількох мережах, то кожна з них представляє частину його ідентичності, яка
відрізняється від іншої частини [12]. А. Б. Шалімов, прагнучи до комплексного аналізу феномена віртуальних спільнот з міждисциплінарних позицій, відзначає, що ідентичність у цих спільнотах вирізняється здатністю до управління ними [8]. Аналіз ідентичності слід здійснювати, враховуючи еволюцію віртуальних спільнот. На початку свого розвитку в мережах домінувала "мережева ідентичність",
створення якої було якимось перформансом. Визначаючи ідентичність як соціокультурну конструкцію,
що породжується соціальною практикою і загальними культурними кодами, автор зазначає, що її "мережева" версія вирізняється свободою у виборі ролей і моделей, недоступних у реальному житті. Нині
мережі активно інституалізуються, що призводить до посилення відповідальності користувачів. "Через
діалектику реальної ідентичності людини, – робить висновок А. Б. Шалімов, – та інформації, яка повідомляється нею, вибудується буття людини в соціальних мережах" [8, 126]. Таким чином, соціальногрупова ідентичність проявляється і в технічній і соціальній складовій віртуальних спільнот.Соціальна
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складова виражається в мотивації, кількісних показниках роботи з ресурсом та емоційній прихильності
до нього. Технічна складова представлена візуальною складовою, роботою з додатками і змістом тексту. Користувачі вибудовують звичні моделі ідентичності за допомогою нових комунікацій. Інтернетмережа спотворює їх, але при цьому в своїй основі вони залишаються більше реальними, ніж віртуальними. Питання про те, чи створюють мережі власну ідентичність, залишається спірним. Наприклад,
блоги, які є чинником формування власної ідентичності через поведінку блогерів. Що ж стосується соціальних мереж, то точних соціокультурних маркерів, що підтверджують формування на їх основі особливої групової ідентичності, знайти складно, проте вони є.
Отже, наукова новизна статті полягає в узагальненні зарубіжних наукових розробок з проблем
ідентичності в інтернет-просторі.
Висновки. Незважаючи на наявність наукових розробок з проблеми ідентичності в інтернеті, в
цілому доводиться визнати нерозробленість цього питання. Це зумовлене термінологічною невизначеністю поняття мережевої ідентичності, а також формуванням двох напрямів, котрі намагаються відстояти протилежні тези про злиття і розщеплення ідентичності у віртуальних спільнотах. Утім вивчення процесів формування ідентичності необхідне як спосіб пошуку додаткової аргументації, яка
підтверджує, що процеси диференціації в мережі мають не лише об’єктивний, а й суб’єктивний характер. Попри те, що домінуючі чинники сегментації віртуального простору лежать в площині
об’єктивістської парадигми, без розуміння процесів формування ідентичності, віртуальні спільноти
можуть розглядатися як абстрактні статистичні категорії.
Ця стаття не вичерпує усіх аспектів вивчення ідентичності у віртуальному просторі, оскільки
подальшого розроблення потребують питання методологічного підґрунтя дослідження ідентичності в
інтернет-просторі, історико-теоретичні аспекти їх функціонування, ролі культури у формуванні віртуальних спільнот тощо.
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FLORISMS AND THEIR SYMBOLIC REPRESENTATION
IN SPANISH FOLK POETRY
The research studies the interpretation of symbolic meaning of some flowers which being poetic elements can
be often found in the Spanish folk songs, poems and poetry. In the artistic communication poets reflect their vision of the
world which appears in the form of imagines and symbols, both traditional and based on their own associations that
generate completely different meanings. Peculiarities of Methodology. In the furtherance of the goal, the author uses
some general scientific and special linguistic research methods, in particular: synthesis, analysis, ethnic-national, linguogenetic, descriptive, comparative, complex-procedural. The use of the complex methods enables to consider florisms
and their symbolic representation in the Spanish folk poetry: they contribute to the creation of a specific poetic imagery
and expressivity. The conclusion is that florisms in fact occupy one of the leading places in determining the realities of
the surrounding world, both with the help of metaphorical constructions, and by means ofsymbolization.
Keywords: folk poetry, metaphorical meaning, anthropomorphism, world picture, symbolization.
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кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов економічного факультету Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка
Флоризми та їх символічна репрезентація в іспанській фольклорній поезії
Мета статті. Стаття досліджує індивідуально-авторське використання метафор-флоризмів, що відбиває
ознаки особистого світовідчуття та світосприймання, яке може бути зафіксоване як за допомогою вже сталих та
традиційних образів та символів, так і на основі власних асоціацій, які породжують нові та відмінні значення. Особливість методології дослідження полягає в тому, що для досягнення мети автором використовувалися загальні
та спеціальні лінгвістичні методи, зокрема: синтезу, аналізу, етнонаціональний, лінгвогенетичний, описовий, порівняльний, комплексно-процесуальний. Використання комплексної методології дало можливість досліджувати
флоризми та їхню символічну репрезентацію в іспанській фольклорній поезії: їх використання сприяє створенню
специфічної поетичної образності й експресивності. Зроблено висновки, що флоризми дійсно займають одне з
провідних місць у визначенні реалій навколишнього світу як за допомогою метафоричних конструкцій, так і за допомогою символізації.
Ключові слова: фольклорна поезія, метафоричне значення, антропоморфізм, картина світу, символізація.
Шевченко Людмила Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных
языков экономического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко; Олейник
Ирина Валентиновна, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков экономического
факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко
Флоризмы и их символическая репрезентация в испанской фольклорной поэзии
Цель статьи. Статья исследует индивидуально-авторское использование метафор-флоризмов, которые
отображают признаки личностного мироощущения и мировосприятия, что может быть зафиксировано как с помощью уже традиционных образов и символов, так и на основе собственных ассоциаций, которые порождают
новые и отличные значения. Особенность методологии исследования заключается в том, что для достижения
цели автором использовались общие и специальные лингвистические методы исследования, в частности: синтеза,
анализа,
этнонациональный,
лингвогенетический,
описательный,
сравнительный,
комплекснопроцессуальный. Использование комплексной методологии дало возможность исследовать флоризмы и их символическую репрезентацию в испанской фольклорной поэзии: их использование способствует созданию специфической поэтической образности и экспрессивности. Сделаны выводы, что флоризмы действительно занимают одно из ведущих мест в определении реалий окружающего мира как с помощью метафорических конструкций,
так и с помощью символизации.
Ключевые слова: фольклорная поэзия, метафорическое значение, антропоморфизм, картина мира,
символизация.

Plants in general, and especially flowers as a poetic element, have attracted considerable attention
of Spanish poets what is clearly seen in the lyrics of Spanish folklore. It is known that folk lyrics has always
been figurative and metaphorical, and therefore in the metaphors of folk lyrics its poetic symbols and thirst to
allegory are often traced. As it was written about the Spanish folk poetry, “folk poetry does not live in books,
but in a continuous oral narrative, and hence appears this ability to improvise...”[1,14]
© Shevchenko L., 2018
© Oliinyk I., 2018
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However, the Spanish culture was gradually formed, and one of the most significant influences it
suffered was the influence of the Renaissance. It was doubled in case of folk poetry. As Menendez Pidhal
states, “the Renaissance brought Italian poetic forms into Spain and, with it, metric obstacles on the way
from folk poetry to scholarly art ...” [1,7]
In the XVI century folk lyrics passed to professional musicians. So, new forms of villancico
(Christmas songs), seguidilla (Spanish folk song and dance), copla (verse), cante hondo, folk songs of
different regions of Spain began to be cultivated and created. F. Garcia Lorca wrote: “The extraordinary
pantheism of cante hondo – here you hear ask for help and advice from the earth and the wind, the moon
and the sea, talk with rosemary, violet, bird and any divine creature. Everything in the world comes to life,
takes on a special kind and is broken into a spiritual drama. The Andalusian, with deep inner faith, reveals
the mysteries of his heart to nature and knows that it will respond”. [3,613]
An extremely interesting element of Spanish poetry is flowers and plants and, accordingly,
symbolism associated with them. Here are some examples of plant symbolism: verbena – tender love;
madreselva – maternal love; mirabel – fidelity; clavel – passion, thirst; ortiga – cruelty; azucena – purity;
jazmin – passion, tenderness, fidelity; lino – jealousy, violeta – humility and patience, silent love; lirio – purity,
hope for comfort, spirituality; castaño – fidelity, emblem of the family hearth; heliotropo – friendly bonds;
albahaca – hatred or reciprocity; siempreviva – doom and immortality, a sign of eternity.
• Olivo – sorrow, mourning,death
Gritos daba 1а morenica so el olivar,
que las ramas hace temblar.
La nіñа, cuerpo garrido, morenica, cuerpo garrido,
lloraba su muerto amigo
so el olivar, que las ramas hace temblar. [6, 84]
• Naranja – happylove
El amor у la naranja
se parecen infnito
en que, por dulces que sean
de agrio tienen su poquito. [6, 149]
• Almendro – oblivion, a symbol of earlydeath
Fueron mis ilusiones flores dealmendro
que nacieron temprano, se helaron presto. [6, 563]
• Calabaza – coldness,refusal
Yo he visto a un hombre llorar
en la puerta de unacasa;
que tambien loshombres
lloran cuando les dan calabazas. [6, 451]
In poetic semantics objectified figurative metaphors along with the denotative situation reflect the
intellectual and emotional world of the image-generating subject depending on the cultural and historical
experience. The image is characterized by national identity, and the uniqueness and individuality of the
metaphor is manifested in its figurative content, as the formation of linguistic imagery is always closely and
organically linked to the history and culture of native speakers.
Florisms have a wide range of associations, which indicates a close connection with the principle of
anthropomorphism, which is the basis of symbolic figurative associations. Symbols of human properties were
first obtained by florisms, which were later used for anthropometric, emotionally-evaluative interpretation of
human properties.
Anthropometricity consists in the fact that the choice of a particular image for a metaphor is closely
linked to its ability to percieve everything new in its image and likeness. “Anthropometricity and
anthropocentrism are certain means of dividing the picture of the world, that is, the ability of a person to
recognize, reflect and put ‘the world of ideas, passions, ethical norms and interpersonal relationships into
language in correlation with a physically perceptible reality and with the usual scale for a person”. [5, 223]
From the anthropometric point of view, the scale of “assessments” of the linguistic picture of the
world is gradually and constantly filled with words that denote the realities of living nature in the process of
practical development of the world. This body of units in any language has a great influence on the
perception of a person in which he or she is reflected and embodied. It is convenient and natural to fix
enriching the knowledge of the world using already known images. The more information that coincides with
the properties of the object of knowledge is contained in the existing meaning of the word, the higher the
probability of choosing a given word to designate the objectis.
Poets represent their own understanding of the world, which can be recorded with the help of
already-known national images and symbols, and based on their own associations, which give rise to
completely different meanings. Let’s consider someexamples.
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The symbolic values of flowers are deciphered by poets of different epochs:
1. Lope deVega
“Esta blanca valeriana muy devota de amor”
“Ya no cogeré verbena que era la hierba amorosa,
ni con la encarnada rosa pondré la blanca azucena.
Prados de tristeza y pena sus espinas me darán,
Pues mis amores se van.” [6, 209]
2. Тірсо деМоліна
“El clavel lindo en color,
y la rosa, toda amor,
el jazmín de honesto olor,
la azucena religiosa...
...la violeta enamorada,
la retama encaramada,
la flor de lino celosa” [6, 340]
3. Ф. ГарсіаЛорка
Aprendí secretos de melancolía,
dichos por cipreses, ortigas y hiedras;
supe del ensueño por boca del nardo,
canté con los lirios canciones serenas.
El olivo es la firmeza
de la fuerza y el trabajo.
La manzana es lo carnal,
fruta esfinge del pecado...
Las vides son la lujuria...
Las castañas son la paz
del hogar. Cosas del antaño...
La bellota es la serena
poesía de lo rancio,
y el membrillo de oro débil,
la limpieza de lo sano.
Más la granada es la sangre,
sangre del cielo sagrado,
sangre de la tierra herida.
Alma,
ponte color naranja.
Alma,
ponte color de amor.
Rosas, rosas divinas y bellas,
sollosad, pues sois flores de amor.
“Solo en ti pongo mis ojos”,
el heliotropo expresaba.
“No te querré mientras viva”,
dice la flor de la albahaca.
“Soy tímida”, la violeta,
“Soy fría”, la rosa blanca.
Dice el jazmín: “Seré fiel”;
y el clavel: “¡Apasionada!”
El jacinto es la amargura;
el dolor, la pasionaría.
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El jaramago, el desprecio;
y los lirios, la esperanza.
Dice el nardo: “Soy tu amigo”;
“Creo en ti”, lapasionaría.
La madreselva te mece,
la siempreviva te mata.
Siempreviva de lamuerte,
flor de las manos cruzadas...
Son celos el carambuco;
desdén esquivo, la dalia;
suspiros de amor, el nardo;
risa, la gala de Francia.
Las amarillas son odio;
el furor, las encarnadas;
las blancas son cаsamiento,
y las azules, mortaja. [6, 703-714]

4. ПедроКальдерон
“¿Ves esa rosa que tan bella y pura
amaneció a ser reina de las flores?” [6, 198]
The above poems demonstrate the use of symbols of flowers and plants by poets, which in their
meaning almost don’t differ from national symbols.
However, there are cases when the poet changes the universally accepted meaning of the plant and
gives it a completely different special meaning. For example, let’s cite a few lines that contain a completely
different understanding of the meanings.
So, the orange flower that the bride put on at her wedding, in folklore means nobility, a symbol of
purity and innocence. In Garcia Lorca’s poems, it is associated with death, like the orange itself:
Por un caminova
la muerte, coronada,
de azahares marchitos.
Cuando yo me muera
entre losnaranjos
y la hierba buena. [6, 723]
An apple that is considered a symbol of sin, desire and discord, in Valle-Inclan’s poems is
personified withlove:
La vencina que en su ventana
suspiraba de amor. Aquella
dulce niña, que la manzana
ofrecía como una estrella. [6, 805]
Pedro Calderon’s rose, which is a symbol of love, is associated with old age and death:
A florecer las rosas madrugaron,
y para envejecerse florecieron:
cuna y sepulcro en un boton hallaron. [6, 190]
Or as well as in Garcia Lorca’s lines a rose is associated with blood and again with death:
… en un aire donde estallan
rosas de polvora negra. [6, 729]
Thus, florisms have a fairly wide range of associations, which indicates a close connection with the
person’s self-expression. Metaphors with florisms form a special language subsystem, which represents the
linguistic means of diversity of the world picture. The analysis of the structural-semantic features of the
metaphor suggests that the most frequent components that are actively involved in the Spanish
metaphorically rich lyrics are such plants as rose, cloves, olives, oak, orange, lemon, poppy and others.
However, along with the poetic existed symbols that could be called historical. They are associated,
for example, with Greek or Roman mythology. This kind of symbolism was born as a concentrated
expression of the content of beliefs, legends, legends, its quintessence. Subsequently, it was characteristic
of various genres offolklore.
For example, the goddess Venus was inseparable from the myrtle and the rose. From the beginning,
the roses were white, the red color was given to them by the goddess when she ran to help Adonis,
wounded her leg with a thorn and her blood sprinkled flowers. Although another version tells us that therose
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has become red from the blood of her beloved, who was deadly wounded. About this myth Garcilaso
narrates in hiseclogue:
y el mozo en tierra estaba ya tendido,
abierto el pecho del rabioso diente,
con el cabello d’oro desparcido
barriendo el suelo miserablemente;
las rosas blancas por allí sembradas
tornaban con with sangre coloradas. [6, 205]
The laurel, for example, has always been associated with Apollo, and the olive was dedicated to
Minerva.
Mythological hero Narcissus turned to a narcissus flower, like Hyacinth to his own:
Allí se ve el jacinto presumido
reinar entemecido
libro escrito con sangre enamorada,
que razona conhojas
en hojas de lashojas,
que cancelo el Amor con sus arpones,
adonde los colores son razones. [6, 273]
When Apollo threw the disc together with Hyacinth, the wind suddenly changed the flight path of the
disc and killed Hyacinth. Apollo turned blood from his wounds into a flower, whose petals in their color
reminded of this tragedy, and this flower became a symbol of mourning and stoning of the gods.
Also, Cypress, who Apollo favored to, was turned into a plant of the same name, and is now a
cemetery tree.
A flower cut by a plow is a symbol that has created a literary tradition to reflect and embody human
death in it. Virgilius sees the death of the young Evrial and compares it with that, “сото purpurea flor, cuando
cortada / del arado muriendo se desmaya”. And then he tells us about the death of another boy, Palante:
Cual de mano de virgen flor cortada,
o de viola blanda y amorosa,
o de jacinto, que con desmayada
vista siente su lastima llorosa. [6,189]
Among the plants that embrace the theme of death, there is also a yellow bitter weaver’s broom (its
color and taste may indicate despair and grief). This plant is mentioned in the verses that were sung to
Gileen Perasi’s death in 1443:
Llorad las damas, si Dios os vala,
Guillen Peraza quedó en la Palma,
La flor marchita de lacara.
No eres palma, eres retama
Eres cipres de tristerama,
Eres desdicha, desdicha mala ... [6, 215]
Or as Garcia Lorca mentions the weaver’s broom in his song:
Pastor, pastor
¿Qué quiere el monte de ti?,
pastor
Monte de hierbas amagras,
¿Qué niño te está matando?
¡La espina de la retama! [6, 725]
Forexample,inSpanishfolkloretherewasanegativeattitudetowardsawillow.Itisknownthatthewillow
almost
does not need sunlight, it grows in dark, swampy places, in cemeteries, which caused the emergence of a
symbolicmeaninginthisname.InmodernSpanish,thewillowsymbolizesmourning,griefandsorrow.
So, as we can see, florisms really occupy one of the leading places in determining the realities of the
surrounding world, both with the help of metaphorical constructions, and by means of symbolization. In this
case, the individual author’s metaphors may be based on national symbols or form other structures, which
are based entirely on a completely different meaning.
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КУЛЬТУРНИЙ ЛАНДШАФТ
ЯК ОБ’ЄКТ ТУРИСТСЬКОГО ІНТЕРЕСУ
Мета статті – охарактеризувати та розкрити значення культурних ландшафтів як об’єктів туристського
зацікавлення, обґрунтувати необхідність їх збереження. Методологія дослідження ґрунтується на міждисциплінарному поєднання методологічного інструментарію культурології, пам’яткознавства, краєзнавства, етноландшафтознавства з опорою на загальнонаукові методи аналізу, синтезу, узагальнення. Наукова новизна. Обґрунтовано необхідність збереження культурних ландшафтів як об’єктів туристського зацікавлення та важливої
складової культурної спадщини. Висновки. Культурний туризм відіграє не лише важливу роль у презентації культури країни, а й сприяє приверненню уваги представників органів влади і на державному, і на місцевому рівні до
проблем збереження національної культурної спадщини, приведення її у відповідний стан з метою отримання
гідного місця у скарбниці Всесвітнього культурного надбання. Об’єктом підвищеного туристського інтересу є культурний ландшафт, позаяк фактично на його географічно-територіальній основі формується більшість дестинацій,
привабливих для туристів завдяки насамперед наявності унікальних, зокрема природних, туристськорекреаційних ресурсів, фактично навколо чи на базі яких розвивається відповідна туристична інфраструктура.
Ключові слова: культурний ландшафт, культурний туризм, туристський інтерес, культурно-історична
спадщина.
Булгакова Наталия Валериевна, преподаватель кафедры международного туризма Киевского национального университета культуры и искусств
Культурный ландшафт как объект туристского интереса
Цель статьи – охарактеризовать и раскрыть значение культурных ландшафтов как объектов туристского
интереса, обосновать необходимость их сохранения. Методология исследования основана на междисциплинарном сочетании методологического инструментария культурологии, памятниковедения, краеведения, этноландшафтоведения с опорой на общенаучные методы анализа, синтеза, обобщения. Научная новизна. Обоснована
необходимость сохранения культурных ландшафтов как объектов туристского интереса и важной составляющей
культурного наследия. Выводы. Культурный туризм играет не только важную роль в презентации культуры
страны, но и способствует привлечению внимания представителей органов власти и на государственном, и на
местном уровне к проблемам сохранения национального культурного наследия, приведения ее в соответствующее состояние с целью получения достойного места в сокровищнице Всемирного культурного наследия. Объектом повышенного туристского интереса является культурный ландшафт, поскольку фактически в его географически-территориальных пределах формируется большинство дестинаций, привлекательных для туристов
благодаря прежде всего наличию уникальных, в том числе природных, туристско-рекреационных ресурсов, фактически вокруг или на базе которых развивается соответствующая туристическая инфраструктура.
Ключевые слова: культурный ландшафт, культурный туризм, туристический интерес, культурноисторическое наследие.
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Cultural landscape – object of tourism interest
The purpose of the article is to characterize and reveal the significance of cultural landscapes as objects of
tourist interest, to justify the necessity of their preservation. The methodology of the research is based on an
interdisciplinary combination of methodological tools of cultural studies, monument studies, study of local lore,
ethnological landscape studies based on general scientific methods of analysis, synthesis, generalization. Scientific
novelty. The necessity of preserving cultural landscapes as objects of tourist interest and an important component of
cultural heritage is grounded. Conclusions. Cultural tourism plays not only an important role in the presentation of the
culture of the country, but also contributes to attracting the attention of government officials both at the state and local
levels to the problems of preserving the national cultural heritage, bringing it into the appropriate state with a view to
obtaining a worthy place in the treasury of the World Cultural Heritage. The object of increased tourist interest is the
cultural landscape, since in fact, in its geographic and territorial limits, most of the destinations attractive for tourists are
created thanks to the presence of unique, including natural, tourist and recreational resources, in fact around or on the
basis of which the corresponding tourist infrastructure develops.
Key words: cultural landscape, cultural tourism, tourist interest, cultural and historical heritage.

Актуальність і мета дослідження. Хартія з культурного туризму Міжнародної ради з пам’яток і
об’єктів (ICOMOS) розуміє культурний туризм як ретельно організований різновид туризму, пізнавального або освітнього, а найчастіше елітарного характеру, основна ціль якого – поширення й
роз’яснення культурної ідеї [17,3].
Отже, основна мета культурного туризму – це ознайомлення з пам’ятками історії, архітектури,
мистецтва, природними та етнічними особливостями, побутом населення у минулому та сьогоденні
відповідної країни чи регіону тощо.
Культурний туризм є однією з форм дозвілля, яке "на різних етапах розвитку людства сприймалося не лише як важлива складова культури повсякдення, а й як потужний засіб інтеграції людей у
різні спільноти, формування соціальних стереотипів та соціально-культурної ідентифікації особи, зміцнення міжособистісної й групової комунікації та регуляції людської поведінки" [19].
Зазвичай культурний туризм насамперед передбачає відвідування історичних, культурних або
географічних видатних місць країни, але водночас він є ефективним засобом не лише презентації, а й
збереження культурної спадщини. Об’єкти культурно-історичної спадщини, як відомо, завжди були, є і
будуть серед пріоритетів туристичного зацікавлення, тобто усвідомленого бажання туриста безпосередньо відвідати відповідний об’єкт чи місце, незважаючи на необхідність понести матеріальні витрати та почасти пожертвувати вільним часом. Відповідно, у такому контексті туризм привертає до культурної спадщини увагу не лише подорожуючих, а й теоретиків та практиків у сфері пам’яткознавства
та культурно-охоронноїдіяльності.
Відтак, дослідження об’єктів туристичного інтересу, перспектив їх розвитку та збереження є актуальним у контексті сучасних гумнітарних досліджень. Особливо актуальним є дослідження культурного ландшафту, зокрема в межах великих за територією і кількістю населення країн, до яких відноситься і Україна.
Важливим напрямом культурного туризму та підвищеного туристського інтересу є відвідування
так званого культурного ландшафту, дослідженням якого займається досить нова галузь знань – етноландшафтознавство, як її визначає російська дослідниця Т. Кур’янова [11]. Отже, мета статті – охарактеризувати та розкрити значення культурного ландшафту як об’єкта туристського зацікавлення.
Ступінь наукової розробки. Проблеми туризму стали актуальним напрямом наукових досліджень в останні десятиліття, зокрема у працях гуманітарно-культурологічного спрямування. Так, їх
активно досліджують і українські (В. Пазенок, К. Жадько, В. Федорченко, С. Горський, М. Цюрупа,
Л.Божко та ін.), і зарубіжні вчені (Дж. Урі, Ж.-П. Норек, Ф. Депре та ін.). До дослідження культурної
спадщини та її використання в туристичній діяльності зверталися такі дослідники, як Г. Андрес, Л. Дядечко, І. Зорін, Р. Мерхава, О. Кіллбру, К. Пер’є-д’Ітерен та ін.
Проблемами власне культурного ландшафту цікавляться В. Воловик, Ю. Тютюнник, Л. Безлатня, О. Ковальов, Т. Кур’янова, О. Лавренова, Дж. Розенау, А. Звіряка, І. Касяненко та ін.
Виклад матеріалу. Поняття "культурний ландшафт", як відзначає українська дослідниця Л.
Безлатня, відоме давно, використовується широко, однак часто без конкретного розуміння його суті
[2]. Сама авторка розуміє його як антропогенний ландшафт, функціонування якого упродовж необхідного часу підтримується людиною з метою створення комфортних умов для життя і діяльності [2,127].
Близьким за змістом поняттям, у визначенні українського науковця В. Воловика, є поняття "етнокультурний ландшафт": антропогенний ландшафт, структура якого сформувалася під впливом моно- (поліетнічної) формації у стратах етнохронотопу і представлена сучасними історико-культурними
артефактами і реліктами [4, 26].
Російська дослідниця Д. Костіна вважає, що етнокультурний ландшафт – це інтегральне геокультурне утворення, в якому провідним чинником уособлення і стійкого функціонування є традиційна
етнічна культура та тісно пов’язані з нею природні чинники [9, 11].
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При цьому варто враховувати, що культурний ландшафт – це не просто територія чи фізичногеграфічний простір. Наприклад, А. Аппадураї взагалі наголошує на детериторизації фізичного простору, оскільки в ньому, на його переконання, формується "глобальний культурний потік", який, у свою
чергу, може розчленовуватися на 5 культурно-символічних просторів-потоків, зокрема на етнопростір,
технопростір, фінансовий простір, ідеопростір [7].
В. Каганський поєднав географічний простір і культуру, фактично створивши так звану теорію
ландшафтної герменевтики, у межах якої він розуміє ландшафт як середовище, в якому "співвіднесеність обов’язково породжує смислові, речові, утилітарні, символічні взаємодії, потоки ресурсів і конфлікти" [8, 136], тому ландшафт – це текст, "одним із прошарків якого є культура" [8, 134].
Суголосною є думка О. Лаврьонової, яка зазначає, що культурний ландшафт – це знакова система, в якій знаки перебувають у складних і полівалентних взаємовідносинах, тому його цілком можна
розглядати як текст, доступний для прочитання [12, 63].
Близькою є і теорія семіосфери Ю. Лотмана, відповідно до якої культура має здатність створювати навколо людини семантичну соціальну сферу, "яка подібно до біосфери, уможливлює життя,
щоправда не органічне, а суспільне" [13, 487].
У свою чергу, Дж. Розенау доповнює географічний ландшафт такими соціогуманітарними поняттями, як (landscape) "медіашафт" (mediascape) та "ідентишафт" (identiscape) [18, 9-10].
Ю. Тютюнник фактично обґрунтовує існування поняття гуманітарної географії, зазначаючи, що
це не просто міждисциплінарне поле досліджень географії та гуманітарних наук (історії, культурології,
мистецтвознавства, психології та ін.), а гуманітарна складова єдиної географічної науки, яка вивчає
просторові локалізації різних видів ідеальних явищ у житті людини і суспільства [15, 34].
У Проекті Методичних рекомендацій щодо визначення ландшафтних об’єктів культурної спадщини (культурних ландшафтів) А. Звіряки та І. Касяненко культурний ландшафт визначено як територію, "на якій розташований топографічно визначений природний, природно-антропогенний або антропогенний об’єкт, що виник в результаті тривалого процесу життєоблаштування людини під впливом
обмежень та/або можливостей, зумовлених природним середовищем та різноманітними соціальними,
економічними й культурними чинниками, або такий, що асоціюється з відомою історичною подією, визначним мистецьким або літературним твором, відомою особою" [6].
Загалом, як зазначає український дослідник О. Яковлєв, для сучасних культурологічних досліджень типовим є використання поняття простору як "моделі для вивчення культури" [16].
Тому і теорія ландшафтної герменевтики, і теорія семіосфери, і теорія глобального інформаційного потоку, медіашафту та ідеошафту, і гуманітарна географія, як і концепція територій, фактично
визначають ландшафт насамперед як засіб трансляції складових елементів культури та її всіх здобутків. Недарма саме на базі культурних ландшафтів проводяться різноманітні етнофестивалі, планери,
майстер-класи, історичні реконструкції, відтворення етнокультурних традицій, ритуалів, обрядів тощо.
завдяки такому спектру культурних заходів культурні ландшафти, як і об’єкти матеріальної культури,
стають ретранслятором культурних цінностей та об’єктом підвищеного туристського зацікавлення.
Методичні рекомендації, про які йшлося вище, дають таку класифікацію культурних ландшафтів:
- свідомо задумані та створені людиною ландшафти, що найлегше піддаються ототожненню з
культурним ландшафтом (сади та парки, створені з естетичних, екологічних, наукових або інших міркувань, які можуть бути пов’язані з різноманітними будівлями або ансамблямибудівель);
- реліктові (або застиглі) еволюційні ландшафти, а також "живі" еволюційні ландшафти, що
сформувалися в процесі тривалої взаємодії людини та природного середовища, і хоча цей еволюційний процес, пов’язаний з традиційними способами життя, триває або зупинився, їхні характерні ознаки
досі залишаютьсясприйнятливими;
- асоціативні культурні ландшафти (природні ландшафти, пов’язані з певними історичними
подіями або мистецькими чи літературними творами скоріше асоціативно, ніж через матеріальні культурні свідчення[6].
Фактично, об’єкти культурного ландшафту – це комплексні історико-культурні та природні
утворення, які є носіями історичної пам'яті, пов'язаними з місцями, що зберігають у собі матеріальні та
нематеріальні свідчення історичної пам'яті: пам'ятки архітектури, археології, етнології, топоніми, архівні та бібліографічні джерела [11]. До свідчень історичної пам'яті російська дослідниця Т. Кур’янова
відносить різноманітні об'єкти і предмети, природні та антропогенні, що вказують на зв'язок ландшафту з історичними подіями, що визначили долю країни, народів, які її населяють, їх культуру, а також з
життям відомих людей, які зробили значний внесок у становлення і розвиток країни. У цьому випадку
об'єктом спадщини, на думку дослідниці, стає сам культурний ландшафт [11].
Також існує поняття змішаних (природно-антропогенних) ресурсів, до яких дослідники відносять
об'єкти, які стали такими завдяки людським зусиллям у контексті впливу на природні процеси чи об'єкти
(національні природні парки, природні та біосферні заповідники, пам'ятки природи, регіональні ландшафтні
парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, ботанічні сади, зоо-, дендро-, лісо-, гідро та лугопарки і
т.д.). Наприклад, в Україні це біосферний заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині, національні парки
"Подільські Товтри" на Хмельниччині, "Гранітно-степове Побужжя" на Миколаївщині, Нікітський ботанічний
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сад у Криму, дендропарки в Умані, Білій Церкві та Тростянці, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва у
Сокиринцях (Чернігівщина), Гощі (Рівненщина), Верхівні (Житомирщина) [3].
В цілому в нашій країні культурний туризм володіє потужним потенціалом для відродження локальних традицій, про що свідчать такі цифри: на державному обліку в Україні перебуває понад 130
тис. пам’яток, з них: 57 206 – пам’ятки археології (418 з яких національного значення), 51 364 –
пам’ятки історії (147), 5926 – пам’ятки монументального мистецтва (45), 16 293 – пам’ятки архітектури,
містобудування, садово-паркового мистецтва та ландшафтні (3 541). Функціонує 61 історикокультурний заповідник, 13 з яких мають статус національних. До Списку всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО включено: Софійський собор з архітектурним ансамблем, Києво-Печерську лавру в м. Києві,
історичний центр м. Львова [10].
Також серед великої кількості шедеврів культурного ландшафту в Україні, які сформувалися як
об’єкти туристського інтересу, виокремлюють: легенди Криму та Карпат, пов’язані з конкретними історичними подіями та особами; стародавнє дійство, присвячене Купайлу, що не поступається карнавалам, занесеним до переліку свят, які охороняються ЮНЕСКО; вертепи та різдвяні колядки, які поєднують карнавальні і пісенні дійства; писанкарство, гончарство, кобзарство тощо [5].
Отже, важливим напрямом піклування з боку відповідних організацій та органів влади повинна стати робота зі збереження культурних ландшафтів, якими так багата наша країна. Недарма на Конференції
міністрів Європи з навкілля (1995 р., Софія) була прийнята Пан'європейська стратегія біологічного та
ландшафтного різноманіття на 20 років, якою передбачено кілька напрямів охорони ландшафтів: як спадщини,якчинникабіорозмаїття,якмоделістійкогорозвитку,якландшафтногосередовища.
Насамперед, як підкреслюють українські дослідники, специфіка роботи з нематеріальною культурною спадщиною, включеною до складу території, полягає в застосуванні, крім інтерпретації та
фіксації, географічних методів, таких, наприклад, як картографування цієї спадщини, позаяк велика
кількість пам’яток залишається невідомою для більшості жителів країни, а відповідно туристів. Отже,
картографування сприятиме розвитку краєзнавчої та екскурсійно-туристичної діяльності, дасть змогу
привернути увагу до неї, а відтак розширити кількість і географію відвідувачів тощо[14].
Для забезпечення збереження й обачливого використання природних і культурних цінностей у
туристичній галузі, на думку української дослідниці А. Андрес, потрібно розробляти та вдосконалювати
відповідну нормативну-правову базу; розробляти єдині європейські методи і підходи на відтворення і
використання культурного надбання; підвищувати суспільне розуміння даної проблеми шляхом реклами і популяризації об’єктів культурної спадщини, в тому числі нематеріальної [1].
Висновки. Культурний туризм відіграє не лише важливу роль у презентації культури країни, а й
сприяє приверненню уваги представників органів влади і на державному, і на місцевому рівні до проблем збереження національної культурної спадщини, приведення її у відповідний стан з метою отримання гідного місця у скарбниці Всесвітнього культурного надбання.
Об’єктом підвищеного туристського інтересу є культурний ландшафт, позаяк фактично на його географічно-територіальній основі формується більшість дестинацій, привабливих для туристів завдяки насамперед наявності унікальних, зокрема природних, туристсько-рекреаційних ресурсів, фактично навколо
чи на базі яких розвивається відповідна інфраструктура. Отже, подальше дослідження культурних ландшафтів, а також завдань їх збереження є перспективним напрямом міждисциплінарних досліджень.
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КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ:
КУЛЬТУРНА ІНТЕГРАЦІЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ
Мета статті – проаналізувати особливості комунікативного потенціалу міжнародного туризму, зокрема
крізь призму його здатності впливати на процеси культурної інтеграції та ідентифікації. Методологія дослідження
ґрунтується на міждисциплінарному поєднанні методологічного інструментарію культурології, соціології, психології, комунікативістики з опорою на методи аналізу, синтезу, інтерпретації та ін. Наукова новизна. Проаналізовано
вплив міжнародного туризму на процеси культурної інтеграції та формування ідентичності в умовах кроскультурної взаємодії. Висновки. За рахунок безпосереднього контакту і порівняння себе з представником іншої соціокультурної системи, виокремлення його рис, характеристик менталітету, особливостей побуту і под. у туриста відбувається не тільки його пізнання, а й культурне та соціальне самопізнання. Так у взаємодії з Іншим, крізь призму
особливостей його ментальності й життя формується власна ідентичність людини. З іншого боку, міжнародний
туризм, який володіє здатністю значною мірою змінювати і соціальні, і культурні пріоритети, фактично формує у
Homo viator навички, необхідні для узгодження інтересів з представниками інших культур у результаті включення
в різні процеси консолідованої діяльності, яка стає найдійовішим інструментом вирішення конфліктів, запорукою
мирного співжиття та інтеракції різних культурних світів, які спільно розбудовують глобальнуцивілізацію.
Ключові слова: міжнародний туризм, турист, комунікація, інтеграція, культура, ідентичність.
Красовский Сергей Александрович, ассистент кафедры гостинично-ресторанного бизнеса Киевского национального университета культуры и искусств
Коммуникативный потенциал международного туризма: культурная интеграция и идентификация
Цель статьи – проанализировать особенности коммуникативного потенциала международного туризма,
в частности сквозь призму его способности влиять на процессы культурной интеграции и идентификации. Методология исследования базируется на междисциплинарном сочетании методологического инструментария культурологии, социологии, психологии, коммуникативистики с опорой на методы анализа, синтеза, интерпретации и
др. Научная новизна. Проанализировано влияние международного туризма на процессы культурной интеграции
и формирование идентичности в условиях кросскультурного взаимодействия. Выводы. За счет непосредственного контакта и сравнения себя с представителем другой социокультурной системы, выделения его черт, характеристик менталитета, особенностей быта и под. у туриста происходит не только его познание, но и культурное и
социальное самопознание. Так во взаимодействии с Другим, сквозь призму особенностей его ментальности и
жизни формируется собственная идентичность человека. С другой стороны, международный туризм, который
обладает способностью в значительной мере изменять и социальные, и культурные приоритеты, фактически
формирует в Homo viator навыки, необходимые для согласования интересов с представителями других культур в
результате включения в различные процессы консолидированной деятельности, которая становится действенным инструментом решения конфликтов, залогом мирного сосуществования и интеракции различных культурных
миров, которые совместно развивают глобальную информационную цивилизацию.
Ключевые слова: международный туризм, турист, коммуникация, интеграция, культура, идентичность.
Krasovskyi Serhii, assistant to the chair of hotel and restaurant business Kiev National University of Culture
and Arts
The communicative potential of international tourism: cultural integration and identification
Purpose of Research. The purpose of the article is to analyse the peculiarities of the communicative potential
of the international tourism in the context of its ability to influence the processes of cultural integration and identification.
Methodology. The methodology of the research is based on the interdisciplinary combination of methodological tools of
cultural studies, sociology, psychology, communicative sciences. In addition, the author uses various methods such as
analysis, synthesis, interpretation, etc. Scientific Novelty. Theinternational tourism influence on the processes of
cultural integration and formation of identity in conditions of cross-cultural interaction are analysed. Conclusions.
Contacting and comparing with the representatives of the other sociocultural systems, a tourist finds out their features,
characteristics of their mentality, the peculiarities of everyday life. So, the tourist gets new knowledge about other nations
and study his own cultural and social nature. Thus, the individual forms his/her identity by the interaction with other
people, based on his/her mentality and life experience. In addition, the international tourism, which has the ability to
change both social and cultural priorities, virtually forms the "Homo Viator's " skills to reconcile interests with the
representatives of other cultures by the involving in the consolidated activities of various processes. The latter becomes
an effective instrument to resolve conflicts and a pledge of peaceful coexistence and interaction of various cultural worlds
that develop a global informational civilizationtogether.
Key words: international tourism, tourist, communication, integration, culture, Identity.

Актуальність і мета дослідження. Після введення у дію у червні 2017 р. для нашої країни безвізового режиму з країнами Шенгенської зони та тими, які примкнули до Угоди, найчастіше у 2017 р.
громадяни України подорожували через сухопутні кордони з Польщею і Румунією, на особистому авто
чи поїзді (277 тис.). У трійку найбільш популярних напрямків, куди українці купують авіаквитки після
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введення безвізового режиму, ввійшли Барселона, Рим і Париж, далі слідують Мілан, Лісабон, Прага, Варшава, Амстердам, Афіни, Мадрид. Зростання пошукових запитів 12 червня 2017 р., в перший день після
введення безвізового режиму з ЄС, склало + 319% у порівнянні з аналогічним днем тижнем раніше [8].
Отже, міжнародний туризм – явище динамічне, що, у свою чергу, стимулює перманентне переосмислення його значення у координатах соціокультурних реалій, які теж досить швидко змінюються, особливо у контексті сучасного стану інтенсифікації трансформацій у міжнародних відносинах та й
загалом глобалізаційних процесів.
Сьогоднішній світ характеризується повною взаємозалежністю всіх людських спільнот, культур
та релігій, характеристики якої канадський соціолог М. Мак-Люен порівняв з глоба́ льним село́ м (англ.
Global Village). Не останню роль у його формуванні належить міжнародному туризму, в якому щонайкраще проявляється здатність до комунікативно-інформаційного всеохоплення людства і на груповому,
і на індивідуальному рівні, що, власне, й провокує закріплення його статусу в площині культурної взаємодії та актуалізує дослідження його комунікативного кроскультурногопотенціалу.
Особливо плідними стає аналіз міжнародного туризму в фокусі актуальних поступів гуманітаристики, прикметною рисою якої є притаманна сучасній науковій методології спрямованість на взаємодію наукових підходів, інтегрованих з різних галузей наукового знання – соціології, культурології,
філософії, комунікативістики та ін.
Мета статті – проаналізувати особливості комунікативного потенціалу міжнародного туризму в
кроскультурній взаємодії, зокрема крізь призму його здатності впливати на процеси культурної інтеграції та ідентифікації.
Ступінь наукової розробки. Проблеми інформаційного суспільства, глобалізації та комунікації
досліджували Ю. Габермас,Ч. Тейлор, Д. Белл, Дж. Гелбрайт, М. Кастельс, М. Мак-Люен, Й. Масуда,
Е. Тоффлер, Ф. Уебстер та ін. Питання власне міжкультурної комунікації висвітлено у ґрунтовних працях Т.-А. ван Дейка "Мова. Пізнання. Комунікація", Д. Трагера і Е. Холла "Культура та комунікація: модель аналізу", Дж. Кондона і Й. Фаті "Вступ до міжнародної комунікації", Р. Портера і Л. Самовара "Комунікація між культурами", Р. і С. Сколон "Інтеркультурна комунікація", С. Тер-Мінасової "Мова і
міжкультурна комунікація", кроскультурні відмінності – у працях Е. Хірша, Р. Хемпден-Тернера, Ф.
Тромпенаарса, Г. Хофстеде таін.
Дослідники Б.Вальденфельс, О. Шпенглер, Ю.Габермас, С.Гантінгтон, В.Гьослє, Е.Гуссерль,
В.Рідель, Е.Соловйов, Ю. Лотман, А. Тойнбі, К.Ясперс та ін. аналізують проблеми міжкультурного діалогу, опозиції "свій-чужий" та ін.
Ф. Бок ("Культурний шок") [13], Г. Вард, Т. Вохнер, А. Фарнхам ("Психологія культурного шоку",
глава 6: "Туризм") [15] досліджували проблеми культурного шоку, який може виникнути у мандрівника
під час зустрічі з іншим соціокультурним середовищем.
Серед українських дослідників проблематику кроскультурної комунікації вивчають Н. Вербицька, Ю. Шайгородський, І. М’язова, Ф. Бацевич, О. Кучмій, П. Донець, А. Єрмоленко, В. Манакін та ін.
Дослідженню комунікативних аспектів туризму присвячені праці В. Антоненка, В. Ляха, Я.Любивого, О.
Левицької, Е. Слободенюк та ін.
Виклад теми. Інформаційне суспільство актуалізує комунікативні стратегії усіх суб'єктів, задіяних у процесі глобалізації у мультикультурному світі, формуючи своєрідну інформаційнокомунікативну реальність. Тому одним з ключових елементів усіх складників простору інформаційного
суспільства (освіти, науки, туризму, бізнесу і под.) стає кроскультурна комунікація.
Дослідники по-різному називають це явище, часто оперуючи перекладом англомовних термінів: кроскультурна комунікація (crosscultural communication), транскультурна комунікація (transcultural
communication), міжкультурна інтеракція (intercultural interactions), інтеркультурна комунікація
(intercultural communication), міжкультурна взаємодія, кроскультурне спілкування, міжкультурний діалог, міжнародна комунікація і под.
Не вдаючись до різних нюансів термінологічного розмежування, зазначимо, що загалом всі ці
поняття характеризують одне явище, яке нідерландський дослідник дискурсу Т.-А. ван Дейк визначає
як сукупність різноманітних відносин і спілкування між індивідами та групами, які належать до різних
культур [4]. Дослідники Р. Портер і Л. Самовар визначають комунікацію як "те, що має місце щоразу,
коли хтось реагує на поведінку або наслідки поведінки іншої людини" [14].
Кроскультурна комунікація (від англ.cross – перетинати, переходити та communication – зв'язок, спілкування) – це різні способи вербальної і невербальної взаємодії між представниками різних
культур, національностей, світоглядів, релігій, у результаті якої відбувається обмін інформацією, почуттями і под. з метою налагодження різноманітних контактів та пошуку взаєморозуміння.
Незважаючи на те, що вперше поняття міжкультурна комунікація було введене ще у 1954 р. Д.
Трагером і Е. Холлом, науковий дискурс щодо нього ще остаточно не оформився і залишається відкритим для дослідження у різних галузях знань, зокрема у культурології.
Дійсно, сьогодні важко уявити світ без взаємодії представників різних культур. При цьому міжнародний туризм чи не найкраще демонструє переваги однієї з вагоміших ознак глобалізації – мобільності, яка власне і уможливлює регулярні контакти між представниками різних культур у світі, "де стіни
переносяться, а дороги рухаються самі по собі" (З. Бауман). При цьому постійна мобільність докорінно
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змінює спосіб життя людей, ставить під сумнів сам факт стійкості культурної та національної ідентичності особистості, змушує переосмислити традиційні уявлення про "рідні землі", "вітчизну", тобто відбувається процес формування нових ідентичностей. Переміщення стають більш масштабними і різноманітними [12, 3].
Міжнародний туризм, який володіє значним комунікативним потенціалом, у такій ситуації може
відігравати неоднозначну роль, позаяк демонструє іманентно притаманну дуальність – як здатність, з
одного боку, виступати засобом інтеграції між народами та їх культурами, а з іншого – сприяти поглибленню процесів ідентифікації. Зупинимося на цьому більш докладно.
Турист (не завжди навіть на свідомому рівні) відкриває для себе нові культури, їх традиції, збільшує багаж знань про їх особливості, що в кінцевому підсумку сприяє розумінню специфічних соціокультурних особливостей інших країн. Фактично, він виходить за межі звичного буття, прагнучи, на думку Ж. Бодрійяра, "не відкриттів або обміну, а поступової екстериторіальності, того, щоб покласти відповідальність на
саму подорож, тобто на щось відсутнє (…) На зміну секретам приватного життя, які прагнуть зберегти,
приходить поглинання довготою і широтою. Але зрештою тіло втомлюється від неприкаяності, тоді як розум захоплюється цією відсутністю, немовби притаманною йому властивістю" [3, 220].
На перший погляд, міжнародний туризм частково руйнує культурну належність, нівелює уявлення про власну самобутність, про обов’язок перед своєю спільнотою на рівні всіх груп: соціальних,
етнічних, регіональних чи національних, позаяк сприяє не лише фактичній екстериторіальності подорожуючого, а й детериторізації культури.
Водночас у процесі міжкультурної комунікації відбувається зближення культурних зразків, тобто те, що дослідники характеризують як інтеграція, асиміляція, транскультурація, гібридизація, інкультурація і под. Ці поняття фактично характеризують одне явище, якого в умовах інформаційного суспільства і глобалізації, з одного боку, не можна уникнути, а з іншого – і не варто, позаяк, незважаючи на
певні негативні аспекти, воно не означає уніфікації культурних норм, а сприяє швидкій поширюваності
цивілізаційних досягнень, визнанню рівноцінності всіх культур, забезпечуючи цілісність світу в умовах
інтегральної цивілізації.
Масові подорожі людей прискорюють процеси економічної та культурної взаємодії, інтенсифікують міжкультурну комунікацію, сприяють взаємопроникненню культур, самовдосконаленню та самореалізації особистостей, встановленню людиномірних довірливих відносин, взаєморозумінню та толерантності між представниками різних соціумів, коли "відкидається правомочність підходу "друг – або
ворог" і не приймаються претензії власного народу за найвищу норму" [10, 137]. Тому туризм виконує
на планеті не лише рекреаційну, а й важливу гуманізуючу й інтегруючу функцію, формуючи певні фундаментальні засади глобальної солідарності [7].
Тобто міжнародний туризм фактично стає однією з форм діалогу між культурами. Недарма перша стаття "Глобального етичного кодексу туризму" стверджує вклад туризму у взаєморозуміння між
народами і суспільствами [5].
Відтак, дедалі активніше до соціокультурного простору та наукового дискурсу входять поняття
кроскультурності, культурної гібридизації, транснаціоналізації культурного простору, конвергенції культур, транскультурності, національної асиміляції, метисації, які пов’язані з появою нових структурних
якостей у культурах або їх змішанням як наслідку інтенсифікації комунікації.
За таких умов дослідники наголошують на актуалізації проблеми збереження самобутності та
ідентичності як на рівні індивіда, так і культур певних країн, образи яких дедалі частіше переплітаються і почасти розмиваються.
Відомий філософ З. Бауман у праці "Глобалізація та її наслідки для людини" у 4 розділі з відповідною назвою "Туристи і бродяги" ділить сучасне суспільство на представників цих двох протилежних полюсів. На думку філософа, туристи (неважливо, мандрують вони у справах чи заради задоволення) переїжджають з місця на місце, тому що вважають доступний їм світ (а це вся земна куля)
неперевершено привабливим. Турист – це приклад свободи в постсучасну епоху, а культура, до якої
вони належать, на думку дослідника, – це не культура конкретного місця, а культура часу, абсолютного сьогодення. Те, що сьогодні величається "глобалізацією", пов'язане з мріями і бажаннями туристів,
які сприймають світ як їжу для почуттів – матрицю можливого досвіду (не в сенсі того, що з тобою відбувається, а в сенсі станів, які ти переживаєш), і орієнтирами в ньому для них слугують враження. Формується нова ідеологія тими, хто може дозволити собі космополітичну ідентичність, долає постколоніальні кордони. Гібридизація – це породження групи, яка самовизначається і/або визначає світ у
подібних термінах не шляхом етнографічного розуміння, а шляхом самоідентифікації. Тому для глобалістів культурна гібридизація, можливо, явище творче, що звільняє від пут [1].
Крім того, нині на зміну High-tech технологіям активізуються High-humе технології, особливою відмінністю яких є здатність трансформаційно впливати на людину. Ці технології характеризує інтерактивність,
креативність, мінливість, адаптивність до умов як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. High-hume
технології вимагають високого рівня освіти, а їх дієвість потребує врахування культурного підґрунтя, яке
включає символи, коди культури, колективну пам'ять, культурні традиції, культуру вражень [6].
Російські дослідники зазначають, що загалом High-humе технології сприяють особистісному та
професійному зростанню, проте їх здатність до маніпулятивноговпливу знижує внутрішню стійкість
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людини. Вона зберігається лише тоді, коли компенсується вдосконаленням культурно-психологічних
чинників-регуляторів: законами, мораллю, традиціями, поведінковими атитюдами. До того ж, замкнутий характер соціальних груп, "опора на традиції", досвід попередніх поколінь може забезпечити еволюційну перевагу тільки в умовах стабільного соціокультурного та екологічного середовища. У разі,
якщо умови існування соціальної групи змінюються радикально та непередбачувано, консервативність
поведінки та неприйняття нововведень, утримання від конфліктів з іншими групами (консервативними
або експансіоністськими) стають дезадаптивними [11, 76].
Відтак, традиційне підґрунтя соціокультурної ідентичності – географічний простір – у результаті інтенсифікації міжкультурної взаємодії та мобільності населення, зокрема завдяки туризму, фактично втрачає свою актуальність, підриває ригідність традиційної соціокультурної системи, породжує різні нові ідентичності – не останню роль в чому відіграє і глобальна масова культура. На думку З. Баумана, людей
сьогодні хвилює не проблема ідентифікації, а навпаки – вони почасти мають потребу у реідентифікації –
можливості стати іншим. Тобто проблема ідентичності нині перебуває на двох протилежних полюсах: на
одному людина прагне бути собою, а на другому – бути Іншим чи хоча б схожим на нього, фактично стаючи творцем унікального інтерактивного проекту – конструювання власної ідентичності.
Звичайно, під час подорожі може відбутися часткова аккультурація мандрівника, переважно за
рахунок засвоєння елементів культурної спадщини, проте це не означає, що турист розчиниться в
"чужій" культурі, тим більше якщо його поїздка не є довготривалою та й загалом не передбачає такого
злиття. Навіть навпаки – турист може відчути втому і навіть культурний шок від перебування в чужому
для нього соціокультурному середовищі.
Продуктивність і результативність туристичної комунікації залежить від мотиваційної налаштованості суб'єктів комунікації, сподівання знайти відповідь на важливі смисложиттєві, світоглядні проблеми, розшифрування нових світоглядних смислів, які містяться в іншій культурі (…) у туриста може
ініціюватися глибинна внутрішня комунікація з власними культурним (та/або колективними) позасвідомим, яка стимулюватиме творчий особистісний саморозвиток та самореалізацію [9].
Саме в процесі "виходу" за межі звичного буття у туриста відбувається осмислення не лише
"чужого", "іншого", а й "свого", збагачується власна культура туриста, що сприяє його інтеграції в інокультурне середовище.
Отже, як зазначає Н. Березницька, туризм – це міжособистісне спілкування, його можна розглядати як діалогічну за своєю природою форму зустрічі культур, яка, з одного боку, сприяє поглибленню культурної самосвідомості та формуванню культурної ідентичності мандрівника, а з іншого, призводить до взаємообміну культурними системами за рахунок взаємного обміну культурним досвідом" [2].
Висновки. За рахунок безпосереднього контакту і порівняння себе з представником іншої соціокультурної системи, виокремлення його особливих рис, характеристик менталітету, побуту і под. у туриста
відбувається не тільки його пізнання, а й культурне та соціальне самопізнання. Так у взаємодії з Іншим,
крізь призму особливостей його ментальності і життя формується власна ідентичність людини.
З іншого боку, міжнародний туризм, який володіє здатністю значною мірою змінювати і соціальні, і
культурні пріоритети, фактично формує у Homo viator навички, необхідні для узгодження інтересів з представниками інших культурних світів у результаті включення в різні процеси консолідованої діяльності. У
туриста формується новий спосіб світосприйняття і світовідношення, важливими ознаками якого є толерантність, космополітичність, інтернаціоналізм, міжкультурна компетентність і под., які нині стають чи найдійовішими інструментами вирішення конфліктів на всіх рівнях, запорукою мирного співжиття та інтеракції
різних культурних світів, які спільно розбудовують глобальну інформаційну цивілізацію.
Література
1. Бауман 3. Глобализация. Последствия для человека и общества / Пер. с англ. Москва: Весь Мир,
2004. 188с.
2. Березницкая Н.Л. Туризм как фактор межкультурной коммуникации: автореф. дис. … канд. культурол. наук: 24.00.04; СПб.,1999.
3. Бодрийяр Ж. Прозрачность зла / пер. с франц. Л. Либарской, Е. Марковской. Москва : Добросвет.
Изд-во КДУ, 2009. 258c.
4. Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. Москва,1989.
5. Глобальний етичний кодекс туризму. URL:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/983_001.
6. Поликарпова Е. В. Культурные основы high-hume технологий / Гуманитарные и социальные науки.
2008. № 6. С.33–38.
7. Слободенюк Е. В. Туризм як чинник гуманізації відносин між народами: автореф. дис. … на здоб. наук. ступ. к. філос. наук. Київ,2003.
8. Страныигорода,которыминаиболееинтересуютсяукраинцыпослевведениябезвизовогорежимасЕС.URL:
https://ru.tsn.ua/tourism/opredeleny-samye-populyarnye-marshruty-ukraincev-posle-vvedeniya-bezvizu-885430.html.
9. Філософія туризму. Київ: Кондор, 2004. 268с.
10. Хейзинга Й. Homo ludens. Человек играющий. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. 416с.
11. Чешко В. Ф., Глазко В. И. High Hume (биовласть и биополитика в обществе риска). Учебное пособие.
Москва, 2009. 319с.
12. Божко Л. Нові напрями в туризмі як культурні наслідки глобалізації /Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2015. Вип. 4. С.3-8.

156

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв №2’2018
13. Cultural Shock. A reader in modern cultural anthropology/ Ed.
by Ph. K. Bock. New York,1970.
14. Samovar L., Porter R., McDaniel E., Roy C. Communication Between Cultures. Belmont, 2013. 432p.
15. Ward G., Bochner St., Furuham R. The psychology of Cultural shock. Second Education. Part 6: Tourists.
Philadelphia, by Routledge,2001.
References
1. Baumann, Z. (2004). Globalization. Consequences for people and society / Per. from english Moscow: All
World [inRussian].
2. Bereznitskaya, N. (1999). Tourism as a factor of intercultural communication: author's abstract. dis ...
Candidate Cultivol Sciences: 24.00.04; St. Petersburg [inRussian].
3. Baudrillard, J. (2009). Transparency of evil / per. from french L. Lybarskaya, E. Markovskaya. Moscow: Goodbye. The publication of the KSU, 2009 [inRussian].
4. Van Dyke T.A. (1989). The language Cognition CommunicationMoscow.
5. The Global Ethic Code for Tourism. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/983_001 [inUkrainian].
6. Polikarpova E. (2008). Cultural Foundations of High-Hume Technologies / Humanities and Social Sciences,
6, 33-38 [inRussian].
7. Slobodenyuk, E. (2003). Tourism as a factor in the humanization of relations between peoples: author's
abstract. dis ... to bake sciences step k. filos sciences Kyiv [inUkrainian].
8. Countries and cities that are most interested in Ukrainians after the introduction of a visa-free regime with the
EU.
URL:
https://ru.tsn.ua/tourism/opredeleny-samye-populyarnye-marshruty-ukraincev-posle-vvedeniya-bezvizu885430.html.
9. Philosophy of tourism. Kyiv: Condor, 2004 [inUkrainian].
10. Heising, J. (2011). Homo ludens. Man playing St. Petersburg: Izv-i Ivan Limbach [inRussian].
11. Cheško, V., Glazko, V. (2009). High Hume (Bivility and biopolitics in a society of risk). Tutorial. Moscow [in
Russian].
12. Bozhko, L. (2015). New trends in tourism as a cultural consequences of globalization National Academy of
Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 4, 3-8. [inUkrainian].
13. Cultural Shock. A reader in modern cultural anthropology / Ed.
by Ph. K. Bock. New York, 1970 [inEnglish].
14. Samovar,L.,Porter,R.,McDaniel,E.,Roy,C.(2013).CommunicationBetweenCultures.Belmont[in
English].
15. Ward,G.,Bochner,St.,Furuham,R.(2001).ThepsychologyofCulturalshock.SecondeducationPart6:
Tourists. Philadelphia, by Routledge. [in English].
Стаття надійшла до редакції 16.03.2018 р.

Sydorovska Yevheniia
lecturer of the Department of Philosophy,
Kyiv National University of Culture and Arts
savikt@ukr.net

UDC 168.522

REGARDING UNDERSTANDING THE RELATIONSHIP
BETWEEN CREATIVITY AND LIFEWORLD OF A HUMAN
Purpose of Research. The purpose of the research is to systematize the existing theories, dealt with the
problem of the relationship between creativity in the human lifeworld, and its objective and subjective reality.
Methodology. The methodology of the article is based on the general scientific principles of systematization and
generalization. The purpose and the tasks of the work include using of the following methods: historical and cultural (to
show the objective attitude to the accumulation of primary data); hermeneutic (to study and to systematize various
modifications of the concept of "correlation"); analytical (to analyze the conceptual foundations, which are the basis of the
modern approaches to the studying of the problem of creativity and the human lifeworld). Scientific Novelty. The
scientific novelty of the work lies in systematization of existing theories of the human lifeworld, its relationship with
creative activity and its exceptional significance in the process of human self-development and self-improvement. The
study shows the creative activity and the process of self-development as the integral components of the human lifeworld.
Conclusions. The analysis of creative activity should be based on the theoretical potential of the problem of the
"lifeworld" of a human, which should to be included into a broader theoretical constant. The world perception affects the
world attitude, which arises as the process and the result of the discovery of various individual properties of a holistic
human being, his essential forces and their realization in accordance with the specifics of the fragments of the world. The
worldview of a person merged all the elements of its involvement in the world, including the confrontation with him. The
world perception is formed under the influence of spiritual, moral, psychological and aesthetic factors. Their values and
significance for a man determine the estimation of the past and the present, the views on the future and individual
perspectives.
Key words: creativity, creative activity, lifeworld of a human, socialization, objective and subjective reality.
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Сидоровська Євгенія Андріївна, викладач кафедри філософії Київського національного університету
культури і мистецтв
До розуміння співвідношення творчості та життєвого світу людини
Метою публікації є систематизація існуючих теорії щодо проблеми співвідношення творчості в життєвому світі людини, її об’єктивної і суб’єктивної реальності. Методологія роботи ґрунтується на використанні загальнонаукових принципів систематизації та узагальнення досліджуваної проблеми. Мета та завдання роботи обумовили застосування таких методів дослідження: історико-культурного, що передбачає об’єктивне ставлення до
накопичення первинних даних; герменевтичного – для дослідження та систематизації різних модифікацій поняття
"співвідношення"; аналітичного – у вивченні концептуальних засад, на яких ґрунтуються сучасні підходи до вивчення проблеми творчості та життєвого світу людини. Наукова новизна роботи полягає у систематизації існуючих теорій щодо життєвого світу людини, його співвідношенні з творчою діяльністю, виняткового значення в процесі людського саморозвитку та самовдосконаленні. У дослідженні доводиться співвідношення творчої діяльності
і процесу саморозвитку як невід’ємної компоненти життєвого світу людини. Висновки. Аналіз творчої діяльності
повинен спиратися на теоретичний потенціал проблеми "життєвий світ" людини, що потребує включення цієї проблеми більш широку теоретичну константу. Світосприйняття впливає на світовідношення, яке виникає і здійснюється як процес та результат виявлення різноманітних індивідуальних властивостей цілісної людської істоти, її
сутнісних сил і їх реалізацію відповідно до специфіки доступних їй фрагментів світу. У світосприйнятті людини
воєдино злиті всі тонкощі її причетності до світу, у тому числі й протистояння йому. Світосприйняття формується
під впливом духовних, моральних, психологічних та естетичних чинників, цінність і значення яких для індивіда
визначають оцінку минулого і сьогодення, погляди на майбутнє, а відтак і індивідуальніперспективи.
Ключові слова: творчість, творча діяльність, життєвий світ людини, соціалізація, об’єктивна і суб’єктивна
реальність.
Сидоровская Евгения Андреевна, преподаватель кафедры философии Киевского национального
университета культуры и искусств
К пониманию соотношения творчества и жизненного мира человека
Целью публикации является систематизация существующих теорий по проблеме соотношения творчества в жизненном мире человека, его объективной и субъективной реальности. Методология работы основывается на использовании общенаучных принципов систематизации и обобщения исследуемой проблемы. Цель и
задачи работы обусловили применение таких методов исследования: историко-культурного, предусматривающий объективное отношение к накоплению первичных данных; герменевтического – для исследования и систематизации различных модификаций понятия "соотношение"; аналитического – в изучении концептуальных основ,
на которых основываются современные подходы к изучению проблемы творчества и жизненного мира человека.
Научная новизна работы заключается в систематизации существующих теорий относительно жизненного мира
человека, его соотношении с творческой деятельностью, исключительное значение в процессе человеческого
саморазвития и самосовершенствования. В исследовании приходится соотношение творческой деятельности и
процесса саморазвития как неотъемлемой компоненты жизненного мира человека. Выводы. Анализ творческой
деятельности должен опираться на теоретический потенциал проблемы "жизненный мир" человека, что требует
включения этой проблемы в более широкую теоретическую константу. Мировосприятие влияет на мироотношение, которое возникает и осуществляется как процесс и результат выявления различных индивидуальных
свойств целостной человеческого существа, его сущностных сил и их реализацию в соответствии со спецификой
доступных ей фрагментов мира. В мировосприятии человека воедино слиты все тонкости ее причастности к миру, в том числе и противостояния ему. Мировосприятие формируется под влиянием духовных, нравственных,
психологических и эстетических факторов, ценность и значение которых для индивида определяют оценку прошлого и настоящего, взгляды на будущее, а значит и индивидуальныеперспективы.
Ключевые слова: творчество, творческая деятельность, жизненный мир человека, социализация, объективная и субъективная реальность.

Articulation of the problem. The human interaction with the surrounding world is united in its integrity,
which manifests itself in the multi-quality multi-vector ways. Each of these aspects, the universal relationship
is under the influence of both natural and social and spiritual components. "Realizing the holistic
worldattitude, a man finds another qualitative certainty, changing by the self-creation, and self-destruction.
Moreover, the nature of all human links with the existing integral world appears from the specificity of its
implementation of the worldview" [1]. The lifeworld is the human reality, where its existence manifests itself in
a plurality of semantic and meaningful worlds. So, we can state that world attitude is one of the most
important factors that determine the "lifeworld" of a man.
The purpose of the research is to systematize the existing theories, dealt with the problem of the
relationship between creativity in the human lifeworld, and its objective and subjective reality.
The purpose involves the following tasks:
- to consider various scientific approaches of the Ukrainian and foreign researches on the problems
of the relation between creativity and the humanlifeworld;
- to determine the dominant components of the investigated worldattitude;
- to highlight the perspective of the theories, which determine the interdependence of creativity and
the humanlifeworld.
Analysis of recent researches and publications. The analysis of scientific sources shows that the role
and significance of creativity in human life is little studied. Today, we can see the lack of comprehensive
researches, devoted to the subject of this article.
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There are several aspects of the scientific analysis. It should be noted that the problem of world
attitude has been attracting the attention of the theorists since ancient times. In particular, the Antique
philosophers were interested in the issue of the conditionality of creative activity and world attitude. Naturally,
the concept of "mimesis" appears in Ancient Greece. It is the main principle of the artist's creative activity,
developed by Plato and Aristotle. In addition, the term "mimesis" had been the dominant principle until the
beginning of the twentieth century. During different historical time, various aspects of the problem of the
relationship of creativity and world attitude were the subjects of the works of the following philosophers:
Augustine of Hippo, I. Kant, G. W. F. Hegel, O. Spengler, H.-G. Gadamer, E. Husserl, M. Heidegger, S.
Freud, K. Jung, E. Fromm, J.-P. Sartre and A. Camus.
It should be noted that the modern scientific literature deals with the problem of the world attitude in
various aspects from the philosophical ideological concepts to life orientation in the world. All aspects of this
complex problem are traditionally presented in the researches of the European (O. Spengler, E. Husserl, M.
Heidegger, R. Bart, J. Baudrillard, J. Deleuze, J. Derrida, J. Lyotard, J. Lacan, M. Foucault) and Russian
theorists (O. Losev, M. Bakhtin, V. Vygotsky, P. Haidenko, K. Dolgov, M. Mamardashvili, N. Mankovskaya).
Many Ukrainian philosophers pay the considerable attention to the problem of the world attitude.
They are E. Bilchenko, A. Zaluzhna, O. Kolesnik, S. Krymsky, L. Levchuk, V. Lichkovakh, O. Nakonechna,
O. Onischenko, O.Polishchuk.
Main part. Studying the fundamentals of everyday reality, in the book "Social Construction of Reality"
P. Berger and T. Luckmann state the interdependence of world attitude and lifeworld. The scientists note the
following: "A way how "here and now" given to me in everyday life, is the realissimum of my consciousness"
[3, 42]. At the same time, the reality of everyday life is not limited by this presence, whereas it includes those
phenomena that are out "here andnow".
It means that a man perceives everyday life, depending on the degree of spatial and temporal
proximity or distance. It is clear that the area of everyday life, which is directly accessible to "physical
manipulation", is the closest to a man. This zone includes the world within its competency, where it can act
and modify its reality, and the world, where a person works. Certainly, the reality of everyday life also
includes other zones that are not so accessible to understanding. In this case, it is not interested in these
zones. They can attract its attention later. The human interest usually is less intense in these zones. For
example, P. Berger and T. Luckmann say the man’s interest to what is happening in scientific and technical
laboratories or in the Rest Houses is private. It is only the choice ofleisure.
The philosophers also underline that a man cannot exist without constant interaction and
communication with other people in everyday life. Thus, the reality of everyday life is the inter-subjective
world. My "here" is their "there". My "now" does not quite match them. My projects differ moreover they
contradict their projects. At the same time, I know that I live with them in the general world" [3, 44].
P. Berger and T. Luckmann focus on the fact that the usual everyday reality (in this context, the
usual "lifeworld") can be transformed or destroyed by the external (revolution, changes in socio-economic or
political systems, etc.) or internal (changes in social status, illness, change in worldview) factors. So,
according to the theorists, there are the changes of the realities. They compare such changes with a game
or theatre. This period is characterized by the "change in consciousness" [3, 48], or in the worldattitude.
AccordingtotheremarksofP. BergerandT.Luckmann, somesigns andsymbols objectifythereality. At the
same time, we pay attention to the smiles and gloom of the people, which affect the mood as well as the
perception of "self" in cooperation with "others ". Moreover, it influences on our world attitude and defines the
signs, which accompany us in everyday life. One of these signs is a language that forms linguistically defined
semantic fields and semantic zones. For example, the number of linguistic objectifications, corresponding to the
profession of a man, represents the certain semantic field that substantially organizes all ordinary events, which
are occurring in everyday work. Within the framework of the created semantic fields we can objectify, store and
accumulate biographical and historical experience. Naturally, the accumulation is selective. It depends on the
semantic fields that determine, what should be preserved, and what is "forgotten" from the experience of an
individual or society. The result of such process is the social fund of knowledge, transmitted from generation to
generation and available to people in their everyday life. So, the social fund of knowledge includes the knowledge
of "my" situation and its boundaries of social and professional relations, the possibility of solving domestic
problems, as well as differentiation of the reality by degree of acquaintance. "Although the social fund of
knowledge represents the everyday world as an integrated one, its separate parts are distinguished according to
zonesthatarefamiliarandremote.Ingeneral,thisworldremainsopaqueSomerealitiesarehighlightedvery
well whereas the others are obscured" [3, 76].
Analysing realities in human life, P. Berger and T. Luckmann conclude that the society exists in the
form of objective and subjective realities. Moreover, a man is not a member of the society at once. He has
only a tendency to sociality. The man needs time to become a member of society. So, according to the
theory of P. Berger and T. Luckmann, the first step is the man’s internalization, which is the direct
comprehension or interpretation of the objective fact as a certain value. The latter means the manifestation
of the subjective processes that occur with others and become subjectively significant to theindividual.
The next step is the socialization, which is the comprehensive and consistent man’s joining the
objective world of society or its separate part. Each individual is born in the objective social structure. Within
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it, the man meets the "significant others", who are responsible for his socialization. These "significant others"
influence him. Their definition of his situation becomes an objective reality for him. Thus, he finds himself in
the objective social structure as well as in the objective social world. "For example, a child of the lower strata
embraces the prospect of a lower class in the social world as well as the perspective, determined by the
individual perception of his parents (or who is responsible for his socialization). The same prospect of the
lower class can cause different feelings: joy, obedience, bitter anger, envy, crazy rebellion. Consequently, a
child from the lower classes will live completely differently, in comparison with a child from the elites,
moreover in comparison with another child of the lower class"[3, 214].
The theorists state that "Me" is the reflective entity, which is formed by the attitude of the "significant
others" to it. So, the human becomes the person, determined by the society. However, we should remember
that this process is not one-way. It involves the dialectical connection between identification by others and
self-identification. Naturally, the identification is possible within the horizons of the special social world.
The "secondary"" (called by P. Berger and T. Luckmann) socialization represents the internalization
of institutional "sub-worlds". The nature of secondary socialization depends on the status of the system of
knowledge, associated with it, within the symbolic universe as a whole. Consequently, P. Berger and T.
Lukman develop a well-known thesis of K. Marx: "Being determines consciousness". In our opinion, this
process is interdependent.
We should pay attention to the problem of the relation of world attitude and creativity in the context of
the determination of the leisure activity by the "lifeworld", which was researched by the "Lebensphilosophie",
particularly, the theory of O. Spengler. He thinks that culture should be considered as soul, blood, the
essence of civilization. So, it is the unity of the world attitude, the symbols of culture and all forms of creative
life. According to O. Spengler, life is a variety of experiences. Life is a creative impulse for the future.
Moreover, it is deeper and richer than culture. A man is an open, free, unfinished creature, who faces with a
choice, asking himself and God about the fate and meaning of life.
Analysing the creativity, the axiological conception of M. Scheler, a German philosopher and
sociologist, one of the founders of the philosophical anthropology, is rather interesting. "The formal-logical
apriorism of I. Kant is enriched by the study of the system of relevant material provisions, based on
contemplation of essences. ... M. Scheler rehabilitates the views of Augustine of Hippo and B. Pascal,
concerned the understanding of sensuality in the sense of a higher degree of spirituality as the "Culture of
the Heart". Its laws of functioning are independent from the Psychological vitality" [6,57].
According to M. Scheler's theory, the man is "the eternal Faust" [16, 164], who always tries to break
through the limits of his "here-and-now-so-being" and his surrounding world, including the existing reality of
their own "Me". In addition, he is a loving creature, which means that his "lifeworld" is a world of love and
values. We should note that the understanding of a person's "lifeworld" as the "Culture of the Heart"
coincides with the theory of O. Losev, a Russian philosopher and culturologist. In his opinion, there are two
types of the world attitude – pessimistic and optimistic [12, 356]. The pessimistic type is oriented to suffering,
because the joy is temporal. Everything is unreliable. O. Losev says that a man with the pessimistic
worldview "sees by his heart". Moreover, the "rational-cardiac and ecstatic self-affirmation" leads to the "point
of super-being" [11,694].
O. Benzyiuk points out that the "ideas of the Heart", created at the Ancient times (the works of
ancient thinkers, the Christian philosophy of Kyiv Russ), were developed in the pre-Romantic period and got
the name "cordocentrism". We can see it in the views of J.-J. Rousseau, the representatives of the German
direction "SturmundDrang" and in the teachings of H. Skovoroda. The "idea of the Heart" got the special
significance in the era of Romanticism, which was characterized by the cult of "emotionality" and "morality" –
the qualities of the human heart. The works of P. Yurkevych, a famous philosopher and theologian, are
devoted to the Philosophy of the Heart. He compares the relationship between the role of reason and hearty
love in the individual's morality, referring to the Gospel of Matthew, with a lamp and oil [2,213].
We should remark that P. Yurkevych’s conception is the "warm", intentional picture of the world. Its
specificity is the ability to show the author's attitude to everything. "... Heart is the source and repository of
cognitive activity. Moreover, it is able to advance the mind in cognition. In contrast to the slow mind, the heart
gets the "revelation of truth" directly" [9, 6, 11]. The heart can express, find and quite peculiarly understand
such mental states as tenderness, spirituality and viability, which are not understandable to the abstract
knowledge of the mind. The man perceives the world by his heart that reveals it to reason. "Man begins his
moral development of the movements of the heart, which wants to see the good, happiness and sweet game
of life everywhere. It would like to meet the happy creatures, warming each other with love, connected with
friendship and mutual sympathy. In his opinion, only this form of accomplishment of universal happiness is
worth to exist" [18, 181]. According to the theory of the Ukrainian-Russian philosopher, life correlates with the
heart, whereas the order with reason. The mind and heart together "take part" in humanaction.
Thetheoryofthe"PhilosophyoftheHeart"hasmanyfollowers.TheyareVysheslavtsev,S.Frank,
P. Florensky and others. In modern scientific thought, the following Ukrainian scientists are actively
developing the "Theory of the Heart": T. Zakidalsky, S. Krymsky, L. Kiyanovsky, N. Bilchuk, I. Bychkov, K.
Dubrovnina, J. Hnatyuk, V. Mikhalevych. Thus, S. Krymskyi focuses on the conception of the "Philosophy of
theHeart"asanationalarchetype,whichiscalled"cordocentrism"inthedomestictheoreticalreflection.
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According to Ukrainian scholars, "cordocentrism" is precisely the principle that harmonizes individual
aspirations and interests with universal and socially important spiritual values and needs, preserving the
freedom and responsibility of the individual. The eternal moral principles, which are concentrated in memory,
ensure its integrity and stability of the moral references of the person in the changeable circumstances.
Recognition of the individual dignity is the condition for the self-development of a man and society, because
it creates respect for the individual to his own uniqueness and a respectful attitude to others and to society
as a whole. "Thus, cordocentrism as the methodological principle of social and philosophical constructions
reveals the integrity of the moral and spiritual personality as the basis of the interrelation with society and the
harmonious development of the social system" [4, 15]. M. Severynova, the Ukrainian art critic, states that
"cordocentrism is understood as a national particularity through the moral-emotional, heart vision of the
world"[13,45].
Y. Hnatyuk also thinks that the Ukrainian "cordocentrism" includes three aspects, which are closely
interconnected: "creativity, objectivity and introspection". They determine the ethical behaviour of a person.
Creativity is the most prominent in the theofication of G. Skovoroda (creation of the true person) and
cardiognosis of P. Yurkevych (interpretation of the heart as a creative, generative power, the basis of the
resurrection). The accentual aspect is highlighted in the idea of the affective act of P. Yurkevych and the
principle of the circulation of love of M. Gogol. Introspection manifests itself in the will to unite with own and
divine nature (G. Skovoroda) and in the will and emotional pursuit of truth and freedom (T. Shevchenko and
P. Kulish) "[5, 15].
According to J. Hnatyuk, the heart is the embodiment of the principle of freedom, and reason is the
embodiment of the principle necessity in the Ukrainian "cordocentral" paradigm. Religious faith roots in the
heart. Belief in God is a path to freedom, because God is not limited by necessity and can everything. So,
everything is possible for a believer. Reason is a servant of necessity. The person, who relies on God knows
only the lack of freedom, slavery, whereas the rational cognition multiplies only the number of chains that
connect a man with his being. Therefore, according to the scientists, the characteristic of Ukrainian
"cordocentrism" – the superiority of the heart over reason, can be interpreted as the superiority of freedom
over necessity. Thus, in Y. Hnatyuk’s opinion, in Ukrainian "cordocentrism" the freedom of the Ukrainian
people, its aspiration for truth and freedom is most clearly manifested [5, 15].
Finally, "hearty" world attitude combines the man’s spiritual, moral, sensual and volitional elements
into the entirety, presenting it as a holistic creative personality.
Basing on the studied works, we can state that everyone lives in his lifeworld, building his relations
on his thoughts, feelings and people’s opinion about it. Thus, the so-called "I-conception" contributes to the
formation of negative or positive worldviews and plays a significant role in them. In this case, the
psychological parameter of world perception expands the perception of the peculiarities of creativity,
including leisureactivities.
S. Freud, a well-known psychiatrist and founder of Psychological analysis, studies human life
through the prism of the unconscious, which undoubtedly determines the world perception. So, the
unconscious is the regulator of human behaviour [10, 62]. According to S. Freud's theory, culture is born with
the first man as a system of his phobias projections, which functionally are divided into the provocative
prohibitions and obsessive rituals, which have to be violated symbolically. S. Freud's creative activity is
associated with the process of sublimation that is the transformation of sexual desire into socially acceptable
forms of activity.
K. Jung, a Swiss psychiatrist, founder of Analytical Psychology, relies on the assertion that "human
life" is a factor of the creative activity. It proposes various requirements of external reality and encourages
the creative imagination to work [17, 57]. According to the scientist, there is a certain inherited mental
structure that has been developing for thousands years. It makes people survive and realize their life
experience in a well-defined way. This definition is manifested in the archetypes that affect thoughts, feelings
and actions. Moreover, the psychoanalyst is convinced that the life history exists on two levels, that is why it
should be narrated, as the old epic poems, the Bible or the "Odyssey". The forms are the narration and the
allegory. Otherwise, history turns out to be incomplete and unreal. It corresponds to the two-level division of
the mental into the "conscious" and "unconscious". K. Jung notes: "Observing the course of human life, we
notice that the fate of one person is more determined by the objects of his/her interest, while the fate of the
other is determined by his/her own inner life, his/her own subject. Sometimes, we deviate in one direction or
another; we are naturally inclined to understand everything in the sense of our own type" [17,26].
Thus, according to K. Jung, the human world attitude depends on the "conscious" and
"unconscious", which determine the types of the characters – introvert and extravert, as well as "functions of
the soul": thinking, intuition, sensitivity and sensuality.
E. Fromm, a follower of S. Freud, does not use the notion of "lifeworld". He thought about it, more
precisely about the influence of mass culture on the consciousness and perception of a man. The theorist states
that "the man’s nature" cannot be only instincts or economy. It is social and spiritual at the same time. E. Fromm
insists on the position that in every historical and individual situation, a person must make a choice by himself or
herself without transferring responsibility. Happiness and freedom are the results of the right choice, which allow
youtosavethepersonality.Todoit,you needtolistentoyourownconscience. E.Frommnotesinhiswork "The
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Heart of Man, its Genius for Good and Evil" that the freedom of choice is the formal abstract ability. The person
either "has" or "does not have" it. The most part of it is devoted to the functions of the character’s structure. Some
people cannot act in favour of good, because they have lost their ability to act in accordance with good in the
structureoftheirnature.Somepeoplealsolosetheabilitytoactinfavourofevil,becausethecharacter’sstructure has lost
the need for evil. These extreme positions indicate that both people are determined in their activities, because the
balance of forces in their characters does not leave them the choice [14, 72]. However, many people have
contradictory propensities. So they should choose. According to E. Fromm, their choice depends on the
inclinations of the character and lifesituations.
The philosopher emphasizes that the mind of the man is his pride and his curse [15, 13]. The person,
who thinks wider and clearer, realizes absolutely the loneliness and mortality. E. Fromm notes that the
historical creativity is determined by the "human situation" and its existential dichotomies. However,
according to the scientists, the existential contradictions of wealth, poverty, justice, civil peace and
environmental security are complex and solvable within a civilizedsociety.
E. Fromm states that human life and its worldview are connected with the man’s need to find new
solutions of the contradictions of his existence, to seek for new, higher forms of unity with nature, their
neighbours and himself, which serves as the source of all psychic forces that make people move, all their
passions, affections and troubles.
Naturally, the psychological parameter of world perception actualizes the problem of the
psychological parameter of creative activity, which is the component of leisure. It involves the creation or
knowledge of the individual spiritual and material values, with their subsequent interpretations. The creating
of material and spiritual values in the leisure activity is proved by many examples of the famous artists. For
example, A. Borodin, a Russian composer, worked in the chemical laboratory of the Medical-Surgical
Academy. Another example is A. de Saint-Exupery, a French writer, was a pilot, whereas F. Tuitchev, a
Russian poet, served at the Ministry of Foreign Affairs. A. Griboyedov, an outstanding Russian poet, was a
diplomat. The hobby of A. Schönberg and V. Churchill was painting. We also can say about this
phenomenon among Ukrainian figures. T. Shevchenko combines the activities of the poet and artist. P.
Kulish was well known as a writer, historian and politician. I. Trush successfully united his fine art with public
activity and artisticcriticism.
So, according to G. Kelly, an American psychologist, in the process of creating something the man
interacts with the world by interpreting it, analysing information and foreseeing events. "Human life is the study,
theconstantbringingupofthehypothesesaboutthereality. Usingthem,ittriestopredictandcontrolevents.The picture of
the world is hypothetical. Formulating hypotheses, people check them. So, they carry out the same
mentalactionsasscientistsduringthescientificresearch.Lifeisthecreativeresearchprocess"[7].
The scientists state that the human destiny is the creativity, which is the free choice and free "selfrealization" [8, 129].
In the context of the problem of the interdependence of the "lifeworld" of a man and his world
attitude, we should note the position of the representatives of Symbolic Interactionism (C. Cooley, W. James,
G.-H. Mead, H. Blumer, G. Homans), who put forward the theory of "mirroring I". According to it, a person
communicates with different primary and secondary groups and his/her perceptions of oneself reflect the
idea of what others think about him/her. Life is the everydayinteraction.
Conclusions and perspectives of future researches.
Summing up the above-mentioned information, we can make the following conclusions:
- The analysis of the creative activity should be based on the theoretical potential of the problem of
human"lifeworld";
- The existence of the need to involve the issue of human "lifeworld" in the wide theoretical constant
such as the world attitude and "lifeworld" cordocentrism – creative activity are analysed as the components
of the world attitude;
- It is proved that the real activity of the personality is the internal decision, which determines the
external activity. So, man’s activity is defined by the interrelation between the lifeworld and world attitude. In
their context, we can see the world attitude, which makes the properties of the thing berevealed.
The world perception affects the world attitude, which arises as the process and the result of the
discovery of various individual properties of a holistic human being, its essential forces and their realization
in accordance with the specifics of the fragments of the world. The worldview of a person merged all the
elements of its involvement in the world, including the confrontation with him. The world perception is formed
under the influence of spiritual, moral, psychological and aesthetic factors. Their values and significance for
a man determine the estimation of the past and the present, the views on the future and individual
perspectives.
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THE ROLE OF THE LIGHT AND DARKNESS MYTHOLOGEM IN THE MECHANISM
OF THE CHRISTIAN RELIGIOUS TRADITION CONTINUITY
The purpose of the work is to reveal the cultural specifics of the inclusion of the light and darkness
mythologem into the mechanism of religious culture continuity. Methodology. The methodology of the work is based on
cultural approach involving discourse of interdisciplinary dialogue, which determines integration of principles and
methods of religious studies into the cultural research analytics. The methodological basis of the specified scientific
research is a combination of activity-based, axiological, ethical, philosophical and anthropological, phenomenological,
religious, functional, semiotic and hermeneutical methods of research adapted to the cultural approach in understanding
the mechanism of incorporating the light and darkness mythologem into the process of religious culture continuity. The
scientific novelty of the research lies, firstly, in inclusion of the light and darkness mythologem into the problem field of
social and humanitarian discussions, which seek to find new cultural models that would form organic synthesis of
traditional and innovative principles in its structure; and secondly, in revealing peculiarities of translation of inherited
experiences that affect the composition of religious culture and determine the algorithms of social and cultural dynamics
of society. Understanding the role of the light and darkness mythologem as the expresser of the Christian religious
tradition continuity reveals the prospect of expanding and deepening the analytical capabilities of cultural studies in the
context of religious culture. Conclusions. The light and darkness mythologem in the mechanism of religious culture
continuity is the instrument of translating universal, repeatable in accordance with the foundations of the Christian
worldview and at the same time unique conceptual and life strategy of an individual and peculiarities of his/her spiritual
experience – struggle and creativity. Inclusion of the light and darkness mythologem into the continuity of religious
culture development is determined by its active inclusion in the axiological and ethical aspects of the latter, which
constitute the content of ideologically motivated and purposeful activities of people with the subsequent transfer of
cultural and religious experience/result to furthergenerations.
Key words: light, darkness, religious continuity, value, ideal, ascetics, participation.
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культури
Роль міфологеми світла і темряви у механізмі спадкоємності християнської релігійноїтрадиції
Мета – виявити культурологічну специфіку включення міфологеми світла і темряви до механізму спадкоємності релігійної культури. Методологічну основу дослідження становить культурологічний підхід із залученням
дискурсу міждисциплінарного діалогу, що детермінує інтеграцію принципів і методів релігієзнавства в культурологічну аналітику дослідження. Методологічний базис наукової розвідки складає поєднання діяльнісного, аксіологічного, етичного, філософсько-антропологічного, феноменолого-релігієзнавчого, функціонального, семіотичного і
герменевтичного методів дослідження, адаптованих до культурологічного підходу в осмисленні механізму включення міфологеми світла і темряви в процес спадкоємності релігійної культури. Наукова новизна дослідження
полягає, по-перше, у включенні міфологеми світла і темряви до проблемного поля соціо-гуманітарних дискусій,
які ставлять за мету пошук нових культурних моделей, які утворювали б органічний синтез традиційних та інноваційних принципів у своїй структурі; по-друге, у розкритті особливостей трансляції успадкованого досвіду, що
впливає на склад релігійної культури та визначає алгоритми соціокультурної динаміки суспільства. Осмислення
ролі міфологеми світла і темряви як виразника спадкоємності християнської релігійної традиції розкриває перспективу розширення та поглиблення аналітичних можливостей культурології у вимірі релігійної культури. Висновки.
Міфологема світла і темряви в механізмі спадкоємності релігійної культури є інструментом трансляції загальноприйнятної, повторюваної у відповідності до основ християнського світобачення та одночасно унікальної смисложиттєвої стратегії особистості, особливостей її духовного досвіду – боротьби та творчості. Включення міфологеми світла і темряви до спадкоємності розвитку релігійної культури обумовлене їх активним залученням до аксіологічного та етичного вимірів останньої, які складають зміст ідейно-вмотивованої та цілеспрямованої діяльності
людей з подальшою передачею наступним поколінням отриманого культурно-релігійного досвіду /результату.
Ключові слова: світло, темрява, релігійна спадкоємність, цінність, ідеал, аскетика, партиципація.
Чумаченко Марина Александровна, аспирант кафедры культурологии Харьковской государственной
академии культуры
Роль мифологемы света и тьмы в механизме преемственности христианской религиозной традиции
Цель работы – выявить культурологическую специфику включения мифологемы света и тьмы вмеханизм
преемственности религиозной культуры. Методология. В методологическую основу работы заложен культурологический подход с привлечением дискурса междисциплинарного диалога, что детерминирует интеграцию принципов
и методов религиоведения в культурологическую аналитику исследования. Методологический базис указанной научной разведки составляет сочетание деятельностного, аксиологического, этического, философскоантропологического, феноменолого-религиоведческого, функционального, семиотического и герменевтического
методов исследования, адаптированных к культурологическому подходу в осмыслении механизма включения мифологемы света и тьмы в процесс преемственности религиозной культуры. Научная новизна исследования состоит, во-первых, во включении мифологемы света и тьмы в проблемное поле социо-гуманитарных дискуссий, целью
которых является поиск новых культурных моделей, которые создавали бы органический синтез традиционных и
инновационных принципов в свой структуре; во-вторых, в раскрытии особенностей трансляции унаследованного
опыта, который влияет на содержание религиозной культуры и определяет алгоритмы социокультурной динамики
общества. Осмысление роли мифологемы света и тьмы как выразителя преемственности христианской религиозной традиции раскрывает перспективу расширения и углубления аналитических возможностей культурологии в измерении религиозной культуры. Выводы.Мифологема света и тьмы в механизме преемственностирелигиозной
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культуры служит инструментом трансляции общепринятой, повторяемой в соответствии с основами христианского
мировоззрения и одновременно уникальной смысло-жизненной стратегии личности, особенностей ее религиозного
опыта – борьбы и творчества. Включение мифологемы света и тьмы в преемственность развития религиозной культуры обусловлено ее активным привлечением к аксилогическому и этическому измерению последней, которые
составляют содержание идейно-мотивированной и целенаправленной деятельности людей с дальнейшей передачей последующим поколениям полученного культурно-религиозного опыта / результата.
Ключевые слова: свет, тьма, религиозная преемственность, ценность, идеал, аскетика, партиципация.

Relevance of research topic. Cultural studies of the Christian religious tradition are related to the analysis
of the evolution of mechanisms that influence social and cultural dynamics and cause quantitative and qualitative
changes that determine the essence of development of both its individual segments and religious systems as a
whole. In the opinion of I. I. Kapritsin, the national researcher of the religious culture, the continuity is the basic
category of awareness of the historical, religious and cultural development process [10, 115]. The scientist notes:
“The urgent historical and cultural situation requires the achievement of “eternal” goals in radically changed
conditions, which actualizes the activities aimed at adaptation and/or transformation of traditional algorithms of
religious activity. That is, religious and cultural heredity consists not only of the experience to achieve a certain
goal at a certain historical stage, but also generalizes the algorithms of actions in situations of uncertainty, which
did not occur before giving the followers the “key-limit” of the admissible variations (innovations) of a particular
religious culture” [10, 132]. E. Husserl, the well-known philosopher, in his writings described the connection
between past and present generations as “generative types” and noted that due to inherited experience past
generations actively influenced the composition of modern religious culture [11, 119–120]. Detection of
determinations of the origin and regeneration of various elements of religious culture actualizes the
comprehension of the light and darkness mythologem as the representative of the Christian religious tradition
continuity. Thus, for example, determination of the reasons for the demand in normative and regulating semantic
constructs of the sacred space of religious myth through the example of the light and darkness mythologem
enables to characterize the social and cultural situation at a certain angle at a certain stage of development as
well as to analyze and predict the spiritual needs of society. J. Assmann emphasizes: “The myth is an appeal to
the past, the purpose of which is to understand the present and to search for the guidelines for further
development” [2, 55]. Cultural memory is specific for each culture form of transmission and modernization, reactualization of cultural meanings [17,326].
O. V. Pervushina notes that the process of continuity is ambiguous and open to understanding since
as a phenomenon of interpretation, oblivion and a new return from the non-existence of a certain cultural
text, the phenomenon is not always subject to the logic of linear perception of time, which unites the past, the
present and the future in a single chain [17, 326]. The process of cultural continuity preserves and
reproduces cultural memory (“wisdom of generations”) embodying in traditional structures and forms, thus
forming the “life horizon” of the ethno-national community [17,326].
Analysis of recent research and publications. The scientific thought regarded the problem of
continuity in both philosophical and cultural systems contexts. E. Husserl [7], from the standpoint of genetic
phenomenology, paid particular attention to the translation of cultural and historical experience during many
periods and concluded that this process was due to cultural continuity. Subsequently, O. E. Savin [18], the
researcher of his work, emphasized importance of the process of reactivation as a process of sedimentation
and awakening meaning, which is of particular importance in the mechanism of continuity. The works of E. A.
Baller [4] and J. Assmann [2] play important roles in theorizing of the problem of culture continuity. D. V.
Lezgyna [12] in a separate study examined the problem of generations’ continuity through the example of the
West European philosophy. In turn, O. V. Pervushina [17] distinguishes the ratio of the cultural continuity,
cultural memory and tradition as a separate cultural problem. The works of I. I. Kapritsin [10; 11], the national
researcher of the religious culture, devoted to the social and philosophical disclosure of the determinants of
the optimization of the successive development of religious culture deserve particular attention. However, the
role of individual phenomena and the light and darkness mythologem in particular in the mechanism of
continuity of religious culture is insufficiently considered.
The purpose of the study is to reveal the cultural specificity of inclusion of the mythologem of the light
and darkness into the mechanism of religious culture continuity.
Statement of basic materials. The essence of continuity, by the definition of E. O. Baller, is the
preservation of elements. The dynamics of cultural development, a number of social, economic and political
factors eliminate the static nature of certain religious forms and elements of religious culture ensuring not
only their preservation, but also authorizing the process of addition, removal, negation (scientific approach),
destruction (atheism), revival, etc. The mythologem of the light and darkness as a meaning-generating,
socio-coordinating value construct in the mechanism of forming cultural values of the Christian religious
tradition is an expression of the continuity of the specified traditions in the context of transformations due to
the development of the religiousculture.
Within the framework of two main types of continuity – the continuity of generations (transfer of social
knowledge, skills and abilities) and cultural and spiritual continuity (translation of values, ideals, traditions)
[10, 122–123] it is necessary to distinguish several main directions of transmission/reproduction of
ideological, doctrinal paradigms of a religious culture carried out by the mythology of the light and darkness:
a) Conceptualization and apologetic substantiation of the theistic foundations of the Christian culture
represented in the following key ideologicalformations:
•
Theological concept of creation and disclosure of the mythical apologetics of theGod-Creator;
•
Representation of the discourse of power through affirmation of the God-Lord’sidea;
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•
Apologetics of biblical monotheism through the solar discourse (symbolic solarization of the idea
of the God and the dogma of triune, the theisation of the symbol of thesun);
•
Disclosure of key principles of Christocentrism in the projection of a horizontal (divine) structural
paradigm.
b) Constitution of the ideal of the transcendental personality and ways of establishing personalistic
discourse in the Christiantradition:
•
Construction of cultural standards through the sacralization of a certain image (as a means of
hagiographic apologetics of the image of the holy ascetic on the local (particularly personal) level and the
manifestation of the culture-based tradition of establishing the cult of saints ingeneral);
•
Establishing affiliation with thetranscendental;
•
Diverse legitimacy of the chosen life strategy that meets the requirements of the Christian
worldview.
c) Formation of semantic content of the Orthodox asceticism, which is manifested in two functional
directions of the representation of the above constructs:
•
Semiotization of asceticaxiology;
•
Construction of the saints’cult;
d) Formation and maintenance of effectiveness of the normative and regulatory mechanism of religious
culture. This is made possible by influencing the values and world outlook of society through correction and
modelling social and sacral practices. The regulation of the sacred space of the myth represented in the biblical,
hagiographicandpatristic bodyoftextsiscarriedoutthroughtwokeymechanisms:
•
Fixing the norms legitimized by the respectivedenomination;
•
Introduction of sacred sanctions.
The continuity of generations (or succession) as a transfer process has a complex structure in
content, includes such attributes as consistency, continuity, relative duration, cumulativeness both in relation
to what has a positive informational content and what constitutes a “noise background” (deviation from
unambiguous retranslation) [12, 16].
An example of transmitted/inherited symbolic constructs constituting the main conceptual lines of the
Christian religious culture with “positive informational content” is soteriology and eschatology, which is “a
retranslation ambiguous to percept”. In the first case transfer of the spiritual experience of attaining moral
perfection, holiness and salvation is represented in a semantic and symbolic, myth and metaphorical and
poetic construct of the light. Gregory Palamas, in his spiritual heritage noted: “Divine light is here on earth in
a time dimension. It opens in history, but not from this world, it is eternal and marks the way out of historical
existence. This is the mystery of the “eighth day”, the mystery of true knowledge, the perfection of the
gnosis, the completeness that cannot be contained by this world before its end” [15,86].
In the second case, the expression of eschatological dogmas – about the afterlife’s revenge and the
ultimate destiny of a human, the fear of omnipotence of the God (mysterium tremendum, majestas) [14] in
the religious context of texts is the darkness (“the edge of darkness and mortal shadow ... where the light is
like darkness” [5, 512]; “the horrors of the darkness” [5, 524], etc.). However, the ambivalent nature of the
darkness and therefore the ambiguity of interpretations and the subsequent transmission and reproduction of
the formed semantic structures consists not only of the personification of the “binary opponent” of the light,
the good, but also of the didactic function performed by a certain construct. The darkness serves as a tool for
correlating and regulating the sensual and life strategy of the righteous and is a specific “preventive
measure” in preventing spiritual destructive processes and is intended to regulate the social and cultural
space, in which the personstays.
D. V. Lezgyna, in her studies of the generations’ continuity phenomenon, notes that in all cases the
continuity is characterized by the creative nature since any generation uses the inheritance under changed
conditions and in conditions that change in comparison with previous generations [12, 16]. One of the deep
layers of the origin of the creative nature of continuity is the choice of the value vector of the individual. It is
formed by combining the axioms of the culture of society, with which the individual identifies himself/herself
with his/her own value-psychological matrix and is adjusted in accordance with the sphere of his/her activity
[6, 264]. In asceticism, as a synthesis of spiritual struggle and creativity, the act of breaking from abstractly
propagated canons in the world (renunciation from darkness) to the real-embodied spiritual feats on the way
to Jesus Christ (aspiration to the light) is carried out.
Axiological orientation is an important determinant of personality self-realization [6, 264]. In Christian
culture, the value of continuity is a means of expressing the idea of participation with Jesus Christ, which is
the central semantic link of ascetic transformation consisting of the “re-axiology of the personality that goes
up to holiness” [16, 19]. Symbolically-metaphorical incarnations of the light and darkness as axio-constructs
of the semantic field of asceticism are constructed on the background of a valuable canvas of the biblical
narrative, which testifies the heredity of the tradition of the formation of the sacred space of the myth.
I. I. Kapritsin notes that due to historical, cultural, communicative and other barriers the continuity in
general and religious and cultural continuity in particular becomes possible due to the mechanisms of the
experience translation [10, 128]. Continuity as the transfer of the “heritage” with the consideration of
innovations consists of reproduction of partial transformation, reinterpretation, change of functions, bias of
estimates, etc. inherited by “younger generations” [12, 16]. Thus, the translation and subsequent
retransmission of the experience of spiritual perfection in the Christian religious tradition is associated with
ascetic practices and acts of transcendence, within the value direction of which there is a rethinking and
semantic inversion of metaphorical and poetic constructs of the light and darkness.
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The concept of ambivalence and, consequently, the denial of the statics of the semantic loading of
the axio-constructs of the light and darkness in the position of binary opposition to good/evil was recorded in
the texts of the Holy Scripture (“...the Satan himself pretends to be an angel of the light!” [5, 216]) and
received a further transmission, ideological reproduction and development in the patristic, hagiographic and
prayer context of religious texts (from the life of St. Martin: “The devil appeared in a purple light and said: “I
am Christ” [19, 18]; from the life of St. Julian: “...the enemy (Devil; M. Ch.) appeared as a bright angel” [19,
379]; from Theophilus’s repentance: “...demons walked with candles lit up and in bright clothes” [19, 301];
from the work of Augustine the Blessed “The Castle of God”: “...sometimes the Satan is also reincarnated
into an angel of light” [1, 1020]; from the life of Simon the Shroud: “At first, Simon did not believe in his vision
because of the warning whether there was the net of the evil knowing that according to the Apostle the Satan
is transformed into an angel of light” [3, 439]; One of the brothers saw the devil, who turned to the angel of
light and told him: “I am archangel Gabriel, I have been sent to you”. Brother replied: “Look, maybe you have
been sent to another? Because I’m not worthy to see an angel”. And the devil became invisible. [8, 294]);
“One day they (the demons; M. Ch.) appeared in a bright image and said: “We came, Anthony, to give you
light”. “But I (Anthony the Great; M. Ch.) closed my eyes not to see the devil’s light, began to pray in the soul
of God and the blasphemous light went out ...” [9, 34],etc.).
The light and darkness mythologem as the expression of the continuity of religious culture is involved
in various forms of transmission – direct (from teacher to student) and indirect (using various channels of
information). I. I. Kapritsin notes: “Indirect forms of continuity, texts which are the source of myths, legends,
dogmas of doctrine, prayers, theories and concepts, and direct forms of continuity based on the personal
contact of personalities – bearer and “recipient” of the religious culture make it possible to perceive the
model “live” not thinking up. At the different levels of approaching the higher world the emphasis of priority
attention in the forms of inheritance transmission is placed in the text and its consideration; criticality and
trust in the doctrine; awareness of the text and its practice; development through gaining experience in the
process of activity, etc. The completeness of perception and rooting religious cultures implies both practical
and theoretical forms of continuity but practical, visual-shaped forms are forward-looking with their
subsequent awareness” [10, 173]. The light and darkness in religious texts serve as semantic and symbolic,
metaphorical and poetic expressions of values, ideals, existential, which actualizes their comprehension not
only at the level of distance, but also from the point of view of existential transposition, emphasized by
“hermeneutics of understanding” (according to G. D. Pankov). In this aspect, it is necessary to isolate the
connection between the mythologem of the light and darkness with the function of “reactivation” proposedby
O. E. Savin to be interpreted as “a reflective procedure directed at the processes of sedimentation and
awakening the meaning caused by the interest of self-reflection” [18, 130]. O. V. Pervushina, in the context
of studying the problem of continuity, determines “awakening” and “reactivation” as reflective procedures that
form the basis of the preservation, development, and translation of tradition in time and space (in the space
and time continuum) [17,326].
The light and darkness mythologem reveals its meaning and symbolic potential most completely in
an indirect form of continuity forming the points of intersection and retranslation of other functions
(axiological, compensatory, psychotherapeutic, legitimation, regulatory, integrative, consolidation,
sociocultural localization, semiotic), which determine the isolation of this phenomenon as a functionally
required culturephenomenon.
Conclusions. Thus, the realization of meaning and symbolic potentials of the light and darkness
mythologem in the mechanism of continuity of religious culture is as follows.
First, they are tools for the translation of a generally accepted, repetitive (in accordance with the
foundations of the Christian worldview) and at the same time unique sense-life strategy of the personality,
the peculiarities of his spiritual experience – struggle and creativity (the contemplation of divine light through
acts of transcendence, the appearance of divine, sacred sanctions, the vision of darkness as a manifestation
of the actions of the infernal forces, etc.) as well as a means of preserving and updating ascetic practices in
the new stages of cultural development (from the sacredly ratified instructions “to be children of light” [5,
226], not to “walk in the darkness” [5, 123] in biblical texts to their permanent transmission and “realization”
in the spiritual heritage of holy fathers, clergy, etc. at various stages of the genesis of Christian cultural
tradition). The above circumstance shows the attraction of the light and darkness to the process of continuity
at the general culturallevel.
Secondly, the inclusion of the light and darkness mythologem in the continuity of the development of
religious culture is due to its active inclusion into the axiological and ethical dimension of the latter, which
constitute the content of ideologically motivated and purposeful activity of people with the subsequent
transfer of the resulting cultural and religious experience/result to the nextgenerations.
Thirdly, the light and darkness in certain aspects are directly related to the religious cult, with which
the prototypes of cultural continuity are connected in the projection of the sacralization of the mythical space,
in which the person and his/her life experience are located.
Prospects for further research are connected with the disclosure of the dynamics of the semantic
activity of the light and darkness mythologem in the religious body of texts, which makes it possible to qualify
it as a cultural phenomenon, which has its special functional significance in the process of formation and
development of the Christian spiritual tradition.
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АНАЛІЗ І ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ЕПІСТОЛЯРІЮ
СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ
Мета роботи – проаналізувати та класифікувати листи С. Крушельницької задля можливості розкриття
граней внутрішнього світу адресантки. Методологія дослідження пов’язується з використанням методів відбору
та систематизації епістолярної спадщини співачки, які сприятимуть виокремленню професійних і соціальних зацікавлень відправниці, її індивідуальних комунікативних рис, творчої індивідуальності. Наукова новизна. Зроблено
спробу крізь призму переписки С. Крушельницької схарактеризувати та диференціювати 63 листи адресантки, їх
жанрово-стильові особливості. Висновки. Аналіз і типологізація листів С. Крушельницької дали можливість вирізнити їх за змістом, видом діяльності, функціональним призначенням, характером взаємин. Вони висвітлюють
загальні засади творчості, особистісні риси, естетичні погляди співачки в культурному контекстіепохи.
Ключові слова: С. Крушельницька, листування, комунікація, типологізація.
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Анализ и типологизация эпистолярия Соломии Крушельницкой
Цель работы – проанализировать и классифицировать письма С. Крушельницкой для возможности раскрытия граней внутреннего мира адресантки. Методология исследования связывается с использованием методов отбора и систематизации эпистолярного наследия певицы, которые будут способствовать выделению профессиональных и социальных интересов отправительницы, ее индивидуальных коммуникативных качеств,
творческой индивидуальности. Научная новизна. В статье сделана попытка сквозь призму переписки С. Крушельницкой охарактеризовать и дифференцировать 63 письма адресантки, их жанрово-стилевые особенности.
Выводы. Анализ и типологизация писем С. Крушельницкой позволили выделить их по содержанию, виду деятельности, функциональным назначениям, характером взаимоотношений. Они освещают общие принципы творчества, личностные черты, эстетические взгляды певицы в культурном контексте эпохи.
Ключевые слова: С. Крушельницкая, переписка, коммуникация, типологизация.
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Analysis and typology of Solomiya Krushelnytska’s epistolary genre
Purpose of the article. To analyze and classify Solomiya Krushelnytska’s letters to discover peculiarities of addresser’s spiritual world. The research methodology is based on the method of selection and systematization of the
singer’s epistolary heritage. A mentioned approach makes possible to single out her professional and social interests,
specific social skills and creative individuality. Scientific novelty. The author attempts to characterize and differentiate
the addresser’s 63 letters, their genre, and particular stylistic features. Conclusions. Both analysis and typology of Solomiya Krushelnytska’s letters made it possible to classify them according to their content, kind of activity, function and
the nature of relations. They enlighten general basics of the singer’s creativity, personal traits and esthetic views within
the epoch’s culturalcontext.
Key words: S. Krushelnytska, correspondence, communication, typology.

Актуальність теми дослідження. Процес комунікації є одним із ключових елементів життєдіяльності людини. Він здійснюється на основі тих правил, які діють в даному соціумі й є конвенціональними. В просторі комунікації важливе місце належить епістолярію – "реалізованому продукту людської
психіки" (С. Доманова), носію міжособистісного, міжіндивідуального спілкування, засобу отримання й
обміну інформацією, задоволення запитів людини.
У різні історичні періоди приватне листування, що висвітлює повсякденне життя людей за межами їх офіційних стосунків, було достатньо поширене, залишаючись для багатьох адресантів і адресатів найбільш доступним і звичним способом відображення власних думок, почуттів тощо.
Лист – це текст, створений адресантом, прикмети особистості якого знаходять віддзеркалення
в його структурі, змісті та характері викладу інформації. Відповідно, в листі автор повинен проявити
себе з найкращого боку, бути переконливим, адже тільки за цих умов можна сподіватися на плідне
спілкування з адресатом, оскільки епістолярна творчість не передбачає візуального контакту з ним.
Стійкий інтерес до епістолярних джерел викликаний потребою вивчення як історикокультурних явищ, так і процесів людської діяльності. Лист – "квазіоснова епістолярної форми", що
© Бермес І. Л., 2018
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володіє "cпецифічною комунікативною самістю" [5, 113]. Для того, щоби розкрити його інформаційну
наповненість, необхідно обрати відповідну методику епістологічного аналізу.
Виклад основного матеріалу. Приватне листування як епістолярна пам’ятка, "видавничожанрова новація" (за В. Кузьменком), "зернятко фактичної інформації" (за І. Франком) викликає щоразу
більший інтерес науковців. Як важливе автентичне першоджерело, значущий життєвий матеріал, лист
дає можливість розкрити багатство духовного світу автора, його творчу індивідуальність тощо. В цьому
контекстіепістолярнаспадщинаС.Крушельницької–видатноїспівачки,педагога,музично-громадського
діяча–набуваєособливогозначення,оскількиєцінним джереломдлявиокремленняособистихрисми- сткині,
широкого спектру її вподобань, взаємин із сучасниками. Більше того, лист "як особливий вид комунікативної творчості… насичений неповторним ароматом доби адресанта, його індивідуальності", –
слушнонаголошуєВ.Савчук[4,156].ДослідженняепістоляріюС.Крушельницькоївельмиважливещей
тому,щовфокусіувагипостаєнеординарнаособистість,котравнеславагомийвнесокурозвитокнаціональноїмузичноїкультури.Ціаспектизумовлюютьактуальністьзапропонованоїтеми.
Листування як явище культурне й історичне дає можливість виокремити індивідуальний стиль
текстів С. Крушельницької як представниці української інтелігенції першої половини ХХ ст., розкрити
певні параметри ідіолекту ("індивідуальне мовлення конкретного носія мови") [2, 5] комунікантів.
Епістолярна спадщина С. Крушельницької – багатогранна, вона повно відображає "портрет"
видатної співачки, високий макрокосм її душі, життєві поступи і творчі здобутки. У листах артистки розкрилася різнобарвна палітра її взаємин із видатними діячами української культури та зарубіжжя, особисте сприйняття важливих подій, які хвилювали мисткиню. Матеріалом для аналізу послужив корпус
листів (172 одиниці) С. Крушельницької, що ввійшов до другої частини праці, впорядкованої М. Головащенком "Соломія Крушельницька. Спогади. Матеріали. Листування", що побачила світ у видавництві "Музична Україна" 1979 р. Розглядатимуться листи С. Крушельницької без відповідей її дописувачів.
Це безпосередньо пов’язано з метою даної розвідки.
Відразузазначимо,щовукраїнськійнауцітипологіїепістоляріюненадавалосядостатньої уваги. Втім
епістолярному жанру як відображенню мовного, творчого, особистісного спадку видатних діячів культури,йогоспецифіціприсвяченонизкунауковихпраць(В.Брюгген,Л.Вашків,В.Гладкий,М.Гудзій,Р.
Доценко, В. Дудко, Т. Заболотна, В. Качкан, В. Кузьменко, Ж. Ляхова, М. Назарук, П. Ротач, В. Святовець),східноїтазахідноїдіаспори(В.Горохов,Д.Нитченко,О.Рогинська,Т.Туманов,Ю.Шерех).
Щождотипологіїприватноголистування,товційцаринівченіщенеприйшлидоспільноїдумки.
Сьогодні різні методи пропонують російські науковці [3; 5]. Так, Т. Кучина рекомендують класифікувати
листування за соціально-становими та професійними ознаками, Л. Захарова – за родом діяльності. М.
Белявськийзаосновусистематизаціїлистівобираєзмісті,відповідно,вкладаєїхутакігрупи:особистіснопобутові,сімейні;присвяченіпитаннямсуспільно-політичноготакультурногожиття.Т.Кучинакласифікує
листування за характером взаємин адресантів і адресатів – листи родичів; людей, близьких за інтелектом, духом або емоційністю; людей, пов’язаних залежними взаєминами. Чимало вчених
виокремлюєсоціальніфункціїприватноголистуванняй,адекватнодоних,формуєкласифікаційніхарактеристики.Напр.,В.Голубцовувиразнюєлисти,котрімістятьобміндумкамизокремихпитань;пов’язані
зпрофесійнимизаняттямиавтора;інформативногохарактеру;
листи-спогади;листи-заповіти.Т.Кучина
розрізняє листи відповідно до ідеї, висунутої автором листа, – традиційно-ритуальні, ділові, інтелектуально-емоційні. Натомість С. Дмитрієв акцентує на неможливості систематизації переписки за змістом і
не допускає перспективи використання єдиної парадигми в їїхарактеристиці.
Беручи за основу типологізацію зарубіжних учених, намагатимемося дати загальну характеристику та диференціювати епістолярій С. Крушельницької, зокрема 63 документи адресантки. Як стверджує М. Головащенко, на початку своєї мистецької кар’єри, співачка "вела широке листування… з
родичами, друзями, знайомими та офіційними особами", зокрема "Іваном Франком, Михайлом Павликом, Василем Стефаником, Миколою Лисенком, Остапом Нижанківським, Денисом Січинським, Володимиром Гнатюком, Модестом Менцінським та багатьма іншими діячами української культури та мистецтва" [7, 403–404]. Вчений стверджує, що до кола адресантів артистки входили представники
музичної культури діаспори, зокрема "Джакомо Пуччіні, Артуро Тосканіні, Леопольдо Муньйоне, Руджеро Леонкавалло, Енріко Карузо, Маттіа Баттістіні, Вітторіо Гуї, Джемма Беллінчоні, Фауста Креспі,
Ріхард Штраус, Антоній Сигетинський, Владислав Желенський, Адам Дідур, Зигмунт Носковський
Франтішек Ржегорж та інші” [7, 404]. Ті листи, котрі збереглися та ввійшли до впорядкованої М. Головащенком праці, й стануть предметом нашої уваги.
Найбільше листів С. Крушельницька написала до М. Павлика (56), перший із яких датується
1893 р. 21-річна дівчина, навчаючись в Італії, країні, де "світ артистичний процвітає" [6, 188], мріяла
опанувати не тільки спів, теорію й історію музики, а й отримати ґрунтовні знання в царині гуманітарних
наук. В цьому їй неабияк допомагав М. Павлик – надсилав книги, радив, що прочитати, пропонував
для обговорення цікаві для обох теми. Якщо на початках "домінуючою в документах була літературномистецька тематика" [1, 155], що торкалася письменницької праці М. Павлика та вокального вишколу
С. Крушельницької з вкрапленням гендерного аспекту, то вже через рік майбутня співачка писала в
листі до видатного культурно-громадського діяча з надією, що він спричиниться до її "розвою душевного" та допоможе "пізнати світ і людей і розвинути свої погляди на справу жіноцтва взагалі, а спеціально
нашого жіноцтва руського" [7, 193]. Соломія могла довіритися "доброму, людяному чоловікові" [7, 194],
розкрити свої погляди на музичне мистецтво, місце музики в її житті: "Взагалі мене музика найборше
зворушує, мені се дивно, тим більше, що я холодного темпераменту і нерви мої сильні як посторонки" [7,
208]. Часто викладала М. Павликові свої роздуми про роль Артиста в сучасному їй світі, обговорювала реальну ситуацію в театрі: "Той світ артистичний… лиш зверха такий прелестний видаєся, аледоторкнутися
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до глубини, аж лячно, така безконечна погань та бруд… …треба великої відваги або мого замилування до
музики, щоби пуститися в ту тьму" [там само, 201]. В іншому листі С. Крушельницька стверджувала: "Знайте…, що я очей не замикаю на найстрашніші види, тим-то і відвагу маю йти понад пропасть" [там само,
207]. Адресантка ділилася з М. Павликом думками про творчість М. Лисенка, який "однією піснею, як “Ой
люлі, люлі” або “Ой одна я, одна” погребає всіх наших славних композиторів" [7, 208], зокрема галицьких,
творчість яких недооцінювала. С. Крушельницька пов’язувала здобутки українців Східної Галичини на музичному полі виключно з тим, "що наш нарід зроду співучий" [7, 209].
Не раз артистка ділилася враженнями від своїх виступів, закулісними інтригами в театрі, обговорювала свій репертуар. Найбільше тішила адресата своїми успіхами в опануванні улюбленої справи – співу: "Cтудії мої в співі та музиці континую з запалом" [7, 271], "Поступи великі я зробила (…) не
лиш під взглядом вокальним, але також щодо гри драматичної" [7, 281].
У полі зору кореспондентів були й питання українського громадського життя, преси. Вельми
показовим є факт фінансування С. Крушельницькою Русько-української радикальної партії, лідерами
якої були І. Франко та М. Павлик. Підтвердження цього знаходимо в листах обох дописувачів.
Листовна комунікація С. Крушельницької – М. Павлика – близького друга, кому вона могла повідати найсокровенніше, є прикладом розуміння, толерації, шанобливого ставлення. У кореспонденціях співачки відсвічується глибока повага до адресата, співпереживання його успіхів і невдач, намагання допомогти. Листи артистки – взірець культури комунікативної творчості, що передбачає увагу до
адресата, вишукану ввічливість, котра проявилася у звертанні ("Високоповажаний пане!", "Високоповажаний друже!", "Високоповажаний пане друже!", "Добрий друже!").
Серед інших кореспонденцій видатної співачки – листи до Ф. Ржегоржа, І. Франка, М. Лисенка,
О. Бандрівської, О. Лукіяновича, університетської молоді, комітету в справах мистецтв при раді міністрів УРСР (по одному), В. Гнатюка (три), А. Сигетинського (чотири), невідомої особи (п’ять). Так, у листі
до Ф. Ржегоржа С. Крушельницька звертається з проханням про влаштування її концерту в "Народному театрі" в Празі. В епістолярному автографі до І. Франка співачка повідомляє про те, що надіслала
"500 франків на ужиток нашої партії (русько-української радикальної – І. Б.), на агітацію чи на "Громадський голос", як потрібніше" [7, 282]. З пієтетом промовляє С. Крушельницька до М. Лисенка: "Коханий
батьку!", дякуючи видатному композитору за надіслані вокальні твори, та просить компонувати музику,
"щоб для soprano dramatico була добра партія" [7, 310]. В листі до сестри О. Бандрівської артистка
скаржиться "як то трудно в тій Галилеї жити!", тобто в цьому краї, далеко від рідної землі (на той час
С. Крушельницька перебувала у Варшаві – І. Б.) [7, 356], водночас у тексті – теплі слова турботи про
своїх родичів. Лист до О. Лукіяновича, який клопотав про навчання обдарованих земляків в Академії
малярства в Римі, свідчить, з одного боку, про небайдужість, з іншого – щирість натури С. Крушельницької, її бажання допомогти. Про те, що співачка цікавилася культурним життям у Галичині, за можливості долучалася до нього, свідчить листування з В. Гнатюком. У ньому йдеться про неможливість виступу на концерті, присвяченому 25-річчю літературної діяльності І. Франка (через напружений графік
у театрі), про подарунок, надісланий ювілярові. У кореспонденції до польського музичного критика
А. Сигетинського Соломія Амвросіївна висловлює жаль з приводу неправдивого висвітлення її виконавської діяльності в пасквілі, вміщеному в часописі "Kurier Codziennie", висуває пропозицію щодо передачі протесту "проти безглуздих пліток, що стали основою для написання цілих статей та злісних
газетних інсинуацій" [7, 338]. Артистка вважає, що "якщо не делікатні шляхетні почуття, то принаймні
сам розум повинен би оберігати жінку-артистку від ординарних брехливих обвинувачень" [7]. В іншому
листі С. Крушельницька пропонує обміркувати "спільну роботу", ймовірно, підготовкуконцерту.
У п’яти листах до невідомих осіб обговорювалися теми, що торкалися професійної діяльності –
про проведення репетицій у день вистави, контракти, репертуар, творчі плани. Так, 11 грудня 1902 р.
співачка писала: "Приїду до Неаполя в перших числах січня. 21 грудня я ще співаю в “Бал-маскараді”,
а наступного тижня у “Ернані” та “Аїді”" [7, 360].
С. Крушельницька була серед тих 37 українців, мешканців Варшави, котрі підписали звернення
до української молоді. В ньому йшлося про підтримку земляків-українців у справі відкриття руськоукраїнського університету заради "…вільного розвою своєї рідної культури, того чистого, рухливого
струмочку, котрий" витікав "з суто національних потреб" [7, 341]. Українці Варшави щиро сподівалися,
що "не уся польська молодь тримається ворожого українству становища" [7, 342].
Вельми цікавим є лист проф. С. А. Крушельницької до Комітету в справах мистецтв при Раді
міністрів УРСР від 29 квітня 1946 р. Це міркування оперної співачки та педагога щодо "підготовки вокальних кадрів і кваліфікованих викладачів співу" [7, 371]. Вболіваючи за справу, Соломія Амвросіївна
наголошувала: "При наборі учнів до музучилища і студентів до консерваторії слід вважати керівними
голосовий матеріал, природну музикальність, якість музичного відчуття та музичну підготовку і брати
до особливої уваги стан здоров’я кандидатів" [7]. Цілком слушно співачка акцентувала на значущість
ранньої музичної підготовки: "…ясно, чим вона основніша і більш багатостороння, тим краще. Відомо
теж, що хто зріс від дитячих літ в музичному середовищі, той легше може перемогти труднощі вокальних студій. Через те дитяче вокальне виховання має вирішальне допоміжне значення" [7, 372].
Таким чином, епістолярій С. Крушельницької відображає мовні, творчі, особистісні риси мисткині. Важливим фактором формування мовної характеристики листів було сімейне виховання, що
включало як академічну, так і духовну складові, насамперед виховання культури, формування інтелекту, розвиток мовленнєвих здібностей. Утім значно більшу дію впливу мав той "тон" родинної комунікації, що задавався, насамперед, батьком і матір’ю. Це зразок культури спілкування, якому притаманні
простота, щирість, повага у взаєминах.

171

Мистецтвознавство

Бермес І. Л.

Листування співачки можна схарактеризувати як синтез приватного та публічного, з домінуванням приватного. Всі листи мають конкретного адресата, є лаконічними, розважливими, не відзначаються яскраво вираженою емоційною складовою. Це вказує на раціоналістичність, виваженість, цілеспрямованість адресантки.
Якщо диференціювати листи за змістом, то можна виокремити два їх види:
– особисті, котрі торкаються проблем вокального вишколу, самоосвіти, творчо-виконавської
практики, родинних справ;
– соціальні, що висвітлюють становище жінки в галицькому суспільстві, питання вокальної
освіти молоді, культурного життя, фінансування Русько-української радикальноїпартії.
Покликаючись на Л. Захарову, в епістолярії С. Крушельницької можна вирізнити також листи
за видом діяльності, що розкривають "секрети" професійної практики, зокрема делікатні питання атмосфери в оперних театрах, закулісні інтриги. Водночас у них обговорюються певні ролі з оперного
репертуару співачки, її виступи, дебюти, рецензії впресі.
Беручи до уваги типологізацію листування, запропоновану Т. Кучиною, де враховано характер
взаємин адресантки з адресатами, можемо констатувати, що С. Крушельницька писала до людей,
близьких їй за духом, інтелектом, емоційністю.
Ґрунтуючисьнакласифікацію,котрависвітлюєфункціональнепризначеннялистів,запропонова- ну
В. Голубцовим, епістолярій С. Крушельницької включає взірці, що містять обмін думками з різних питань;дотичнідопрофесійноїдіяльностіадресантки;маютьінформативнийзміст;аТ.Кучиною–ділові.
Наукова новизна. У статті вперше зроблено спробу типологізувати листи С. Крушельницької,
ґрунтуючись на методику зарубіжних учених. Досі листи співачки системно не аналізувалися та не
класифікувалися.
Висновки. Листи С. Крушельницької – автентична ланка, що пов’язує творчість, особистість,
естетичні погляди співачки та культурний контекст епохи.
Проаналізувавши корпус листів С. Крушельницької можемо констатувати, що адресантка схильна
до самооцінки, котра, насамперед, пов’язана з індивідуальними особливостями світовідчуття артистки.
У межах статті представлено тип епістолярного адресанта-інтелігента, що володіє особливим поглядом на світ, зокрема музично-артистичний, специфічними функціями в суспільстві (представниця української
культури, італійсько-української вокальної школи, українка-патріот, що вболіває за українську справу), високим рівнем професійної та культурної компетентності. В просторі епістолярної комунікації автор-інтелігент
демонструє толерантне ставлення до адресатів, зумовлене прагненням до гармонічної взаємодії. Пріоритетною в комунікативній стратегії С. Крушельницької є позиція, спрямована на відверте, чесне ведення епістолярного діалогу, відповідно до засвоєних етичних і моральних норм. Товариські взаємини з комунікантами
демонструють одностайність особистих, професійних і духовних інтересів, культурних позицій.
На жаль, на сучасному етапі розвитку українського суспільства інформаційно-комунікаційні технології вельми часто витісняють з життя звичний лист. Утім, епістолярій С. Крушельницької залишається важливим інформаційним джерелом, яке дає можливість глибше пізнати творчу індивідуальність
співачки, зануритися в атмосферу доби, в яку жила та творила артистка.
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SPECIFICITY OF THE USE OF MEMOIR HERITAGE IN THE SCIENTIFIC RESEARCH
OF ART HISTORIANS AND CULTURAL SPECIALISTS
The purpose of the work is to study and analyze the specifics of the use of the memoir heritage of the artists
through the example of three publications of different years of the Ukrainian Soviet theater and cinema actor, film director
and cinema teacher E.S. Matveyev. Methodology. Research methodology consists of the use of the methods of
scientific reconstruction, objectivity and historicism. These methodological approaches allowed us to study the
methodology of using the memoir heritage of artists by modern Ukrainian scientists. The scientific novelty of the work is
predefined by the necessity to study little known pages of history of Ukrainian cinema and its figures that for one reason
or another remained out of eyeshot of home art critics. Conclusions. Summing up the above, it can be noted that the
scientific tasks set at the beginning of the article have been fulfilled: the method of using the memoir inheritance of artists
by modern Ukrainian scholars has been researched; the common features and differences in three publications by E.S.
Matveyev – “Our cinema evening meetings: Evgen Matveyev”, “Do not spare the flames of heart” and “Fate in Russian”
have been analyzed; the importance of checking the facts based on the dates and circumstances of Evgen Matveyev's
entrance to the School of Movie Actors at the Kyiv Feature Film Studio has been shown. With the help of the important
information found in the memoirs of E.S. Matveyev we paid attention to the importance of using the memorial legacy in
scientificresearch.
Keywords: art study, memoirs, methodology of scientific researches, cinema, archived sources, School of
Movie Actors, Kyiv Feature Film Studio.
Безручко Олександр Вікторович, доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри режисури телебачення Київського національного університету культури і мистецтв
Специфіка використання мемуарної спадщини в наукових дослідженнях мистецтвознавців і культурологів
Мета роботи – дослідити та проаналізувати специфіку використання мемуарної спадщини митців на прикладі трьох публікацій різних років українського радянського актора театру і кіно, кінорежисера, кінопедагога, Є. С.
Матвєєва. Методологія дослідження полягає в застосування методів наукової реконструкції, об’єктивності й історизму. Зазначені методологічні підходи дають змогу дослідити методики використання мемуарної спадщини митців сучасними українськими науковцями. Наукова новизна зумовлена потребую вивчення маловідомих сторінок
історії українського кінематографа та його діячів, які з тих чи інших причин залишилися поза увагою вітчизняних
мистецтвознавців. Висновки. Досліджено методику використання мемуарної спадщини митців сучасними українськими науковцями; проаналізовано спільне і відмінне у трьох публікаціях Є.С. Матвєєва – "Наші кіновечорниці:
Євген Матвєєв", "Не шкодувати полум’я серця" та "Судьба по-русски"; показано важливість перевірки мемуарного
фактажу на основі дат та обставин вступу Євгена Матвєєва до Школи кіноакторів при Київській кіностудії художніх
фільмів; за допомогою віднайденої важливої інформації у спогадах Є.С. Матвєєва зверненно увагу на важливість
використання мемуарної спадщини у наукових дослідженнях.
Ключові слова: мистецтвознавство, мемуари, метеодологія наукових досліджень, кінематограф, архівні
джерела, Школа кіноакторів, Київська кіностудії художніх фільмів.
Безручко Александр Викторович, доктор искусствоведения, доцент, профессор кафедры режиссуры телевидения Киевского национального университета культуры и искусств
Специфика использования мемуарного наследия в научных исследованиях искусствоведов и
культурологов
Цель работы – исследовать и проанализировать специфику использования мемуарного наследия творческих работников на примере трех публикаций разных лет украинского советского актера театра и кино, кинорежиссера, кинопедагога, Е.С. Матвеева. Методология исследования заключается в применение методов научной реконструкции, объективности и историзма. Отмеченные методологические подходы позволяют исследовать методики
использования мемуарного наследия творческих работников современными украинскими учеными. Научная новизна работы предопределена потребностью изучения малоизвестных страниц истории украинского кинематографа и
его деятелей, которые по тем или другим причинам остались вне поля зрения отечественных искусствоведов. Выводы. Исследована методика использования мемуарного наследия творческих работников современными украинскими учеными; проанализировано общее и различное в трёх публикациях Е.С. Матвеева – "Наши киновечерницы:
Евгений Матвеев", "Не жалеть пламени сердца" и "Судьба по-русски"; показана важность проверки мемуарного фактажа на основе дат и обстоятельств вступления Евгения Матвеева в Школу киноактеров при Киевской киностудии
художественных фильмов; с помощью найденной важной информации в воспоминаниях Е.С. Матвеева обращено
внимание на важность использования мемуарного наследия в научных исследованиях.
Ключевые слова: искусствоведение, мемуары, метеодология научных исследований, кинематограф,
архивные источники, Школа киноактеров, Киевская киностудии художественных фильмов.

Problem formulation. The relevance of this study is due to the need of the expansion and deepening
of new methods and approaches in the scientific and research activity by modern Ukrainian researchers in
all spheres and areas of science and art. After all our modern science being on the Euro-integration way of
the development of Ukraine, requires to step aside from Soviet dogmas and traditions and needs the
transition to general civilization methods of scientificwork.
© Bezruchko O., 2018
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Analysis of recent research and publications. Despite the scientific investigations of V. Gorpenko [4],
I. Zubavina [6], T. Kohan [9], T. Derevyanko [5], Fedorova T. [14], M. Kazmirchuk [8], S. Marchenko [10], O.
Bezruchko [2; 3] it can be stated that modern scientific cinema critics still do not pay enough attention to the
methodology of scientific research.
The scientific tasks of this article are to study the methodology of using the memoir inheritance of
artists by modern Ukrainian scientists; to analyze common features and differences in three publications by
E.S. Matveyev – “Our cinema evening meetings: Evgen Matveyev”, “Do not spare the flames of heart” and
“Fate in Russian”; to demonstrate the importance of verifying memoir facts based on the dates and
circumstances of Evgen Matveyev's entry to the School of Movie Actors at the Kyiv Feature Film Studio; with
the help of the important information found in the memoirs of E.S. Matveyev to draw attention to the
importance of using the memorial heritage in the scientific research.
Methodology. Research methodology is to use the methods of scientific reconstruction, objectivity
and historicism. These methodological approaches allowed us to study the methodology of using the memoir
inheritance of artists by modern Ukrainian scientists.
The purpose of the article is to study and analyze the specifics of the use of the memoir inheritance
of the artists through the example of three publications of different years of the Ukrainian Soviet theater and
cinema actor, film director and cinema teacher E.S.Matveyev.
Summary. The use of a memoir inheritance during the research is very important, especially when
working on the reconstruction of little-known or forgotten pages of the history of Ukrainian culture.
Sometimes the memoirs of the direct participants of the events are the only source of information. However,
even in the memoirs of the same artists there are conflicting facts. Therefore, we must carefully treat any
information by revising important things (dates, facts, interpretation of events) from other sources, preferably
archival documents and materials from newspapers and magazines of that time.
Let us analyze the memories of different years of the Ukrainian Soviet actor of theater and cinema,
film director, cinema teacher, People's Artist of the Union of Soviet Socialistic Republics (USSR) (1974),
Professor (1985), winner of the State (Lenin) Prize of the USSR (1977), Evgen Semenovich Matveyev, State
Prize Laureate of the Russian Federal Soviet Socialistic Republic. In his memoirs he mentions his own study
at the School of Movie Actors at the Kyiv Feature Film Studio in the academic year 1940–1941, published by
the artist in the articles “Our cinema evening meetings: Evgen Matveyev” [13], 1966, “Do not spare the
flames of heart” [12] in 1983 and in his book “Fate in Russian” [11],2000.
We will show the importance of verifying memoir facts by means of archival sources and materials of
the press of that time. The well-known facts that are recorded in all the memoirs and biographies of the artist
are: “I was seventeen years old when I came to Kyiv and entered the cinema actor's school. The course
leader was O.P. Dovzhenko” [12].
Yevgen Matveyev was 17 on March 8, 1939, and on March 8, 1940 he celebrated his 18 birthday.
However, according to the materials of the Kyiv Feature Film Studio “For the Bolshevik film” and archival
documents of the Central State Archives and Museum of Literature and Arts of Ukraine (TsDAMLM of
Ukraine) the School of Movie Actors at the Kyiv Feature Film Studio opened the enrollment of the students in
the summer of 1940 [1, 14 back]. That means that he came to the entrance exams, when he was not 17, but
at the age of 18.
Let us consider different versions of how Evgen Matveyev from being the statsists of the Kherson
Music and Drama Theater appeared to be the students of the School of Movie Actors at the Kyiv Feature
Film Studio. In 1966 E. Matveyev said that he was fired from the theater with a record in a work book that
had recently been introduced into the USSR as “unprofessional”: “I participated in the mass scenes of the
Ukrainian classical repertoire (“Woman with absence of talent”, “Gipsy-woman Aza”, “Oh, Hryc, do not go”):
singing, dancing, walking upside-down. Actors Stefan Ivanovich Barsuk and Petro Yakovlevich Sobetsky
instructed and taught me. I bow low to them for everything they have done for me. They spent a lot of time
teaching me all the skills of stage behavior. But it did not helpme.
There is such a delicate wording: “Released on staff reduction”. It was such a record that appeared
in my work book. It is easy to guess that it was about my professional incompetence. That is how I appeared
in the Kyiv Film School, which was organized by Dovzhenko”[13].
Such a scenario fitted to the actor, who in 1966 had thirteen roles in movies (this is what Matveyev
told at the beginning of this article), and the fact is that in 2000 “professional incompetence” of the People's
Artist of the USSR was replaced by an extremely impressive history with the famous Soviet actor and theater
people's artist of the USSR (1947), winner of six State (Stalin and Lenin. – O.B.) Prizes of the USSR (1941,
1946, 1950 and 1951 – twice, 1964) by Mykola Kostyantynovych Cherkasov (1903 – 1966). Being on the
tour of Alexandria theater (Russian State Academic Theater Drama named of O.S. Pushkin) in Kherson, he
went to see the play of the local theatre “Not talented”, where he noticed a talented statistician “You need to
study. Study profoundly”. Oleksandr Dovzhenko has opened his school in the Kyiv cinema studio and
searches forstudents”.
Mykola Kostyantynovych not only advised me to go to Kyiv, but as I later learned he called
Dovzhenko himself and told him that he saw a talented boy in the Kherson theater” [11, 20].
According to the version existing in 2000, M.K. Cherkasov helped E.S. Matveyev to enter the school
half a year after the lessons had started: “When I arrived in Kyiv, it turned out that the classes at school had
been going on for more than half a year, so I was late. Oleksandr Petrovich Dovzhenko still decided to listen
to me, to see what I can and who I am. And he accepted me” [11, 20].
In this statement of E. Matveyev there is a significant contradiction. The first entrance exams to the
School of Movie Actors lasted quite a long time: from mid-May to June 30, 1940 [1, 14 back]. The second set
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for School of Movie Actors at the Kyiv Feature Film Studio took place from August 6, 1940 to September 15,
1940 [1, 14 back]. That means that the study should have begun on October 1, 1940. According to E.
Matveyev: “When I arrived in Kyiv it turned out that classes in School were going on for more than half a
year” [11, 20]. In this case E. Matveyev should have arrived to Kyiv in March 1941 and studied in the School
of Movie Actors at the first year for only threemonths.
However, in this case there is a discrepancy with the timing of the payment of tuition fees. In the
memoirs of 1966 there is no exact chronological link, but in the book of 2000 year we find a clear indication
of time: “At the end of 1940 there was a rumor (which later turned out to be true) that students of the
institutes would have to pay for their tuition: “students of technical specialities” – 400 rubles per year and
students – “humanitarians” – 500 rubles” [11, 21]. However there are some errors in this quotation,too.
It was declared in the Soviet Union that education was free. So they tried not to mention the period
between October 26, 1940 and May 10, 1956 when at the initiative of Stalin pupils and students (except for
cadets of military institutes) paid for their own education. If October 26, 1940 could be roughly considered
declared by Matveyev “the end of the year” then there were some doubts about the payment amount,
namely 500rubles.
According to the decree of the Government of the Union of Soviet Socialist Republics No. 638 “On
the establishment of the payment of tuition fees in the last years of study in the secondary school and in the
higher educational institutions of the USSR and on the modification in the sphere of scholarships”, pupils of
the 8, 9 and 10th forms studying in Moscow, Leningrad and in the capitals of the Union republics (incl. Kyiv)
had to pay 200 rubles per year for the academic year and schools in other cities and villages of the USSR
had to pay 150 rubles per year. According to this decision students of the capital's Universities had to pay a
tuition fee of 400 rubles, and in provincial institutes – 300 rubles. In this decree there is no sum of 500
rubles, which Matveyev mentioned in his memoirs. Perhaps in his memory the amount for institutes 400 –
300 rubles was replaced by similar 400 – 500 rubles. Although it is also possible that the Ukrainian Soviet
decree duplicated the decree of the USSR government by expanding the list of payments, as noted by E.
Matveyev, “for students of humanitarian institutes” [11,21].
So, if on October 26, 1940, a decree of the Government of the Union of Soviet Socialist Republics
No. 638 was promulgated then rumors about its introduction had to start functioning at least a month – in
September 1940, when E. Matveyev according to his memoirs, had not yet studied.
So, no matter how it was, but in his memoirs in 2000 E. Matveyev notes that he began to study at the
School of Movie Actors at the Kyiv Feature Film Studio later than other students: “I myself understood that in
comparison to other guys I did not know much so I was trying to make up leeway and I studied greedily.
Oleksandr Petrovich Dovzhenko appeared at school rarely, because he shot the film “Shchors”, so classes
were led by other teachers, his assistants. But he nevertheless managed to notice me and treated me not
simply well, but I even felt his tenderness” [11, 21].
Another inaccuracy: the work on the “Shchors” was completed in 1939 so it was before the
establishment of the School of Movie Actors at the Kyiv Feature Film Studio. Filming and editing of the
documentary film “Liberation” by O. Dovzhenko also ended before the beginning of the first entrance exams
at the School of Movie Actors. In the second half of 1940 and the first half of 1941 O.P. Dovzhenko did not
shoot any of his own films, he was only preparing for the huge filming of the historical movie “Taras Bulba”.
From the memories of E.S. Matveyev in 2000 it turns out that he studied at the School of Movie
Actors for half of a year and in his letter to the teacher of this cinema educational institution G.G. Ignatovich,
written in the second half of the 40's of the twentieth century, there is a phrase: “I studied only one year” [7,
299]. It is not good to write a teacher lies as he clearly remembers, who studied and for how long. Moreover,
there were recent events, which happened just a few years ago.
In general, the story of Evgen Semenovich Matveyev coincides, but there are significant differences
in details. This can be explained by the fact that with time the memory of the general history remains, but the
details themselves may vary, depending on the imagination of the narrator. E.S. Matveyev was an extremely
talented artist with a well-developed fantasy, also a great storyteller, who can come up with new details
every time in any story. Moreover, the time passed between the described events and the publications is
very significant. It is also possible that professional editors worked twice on his memoirs, who, for the sake of
better history, could have somewhat adjusted thedetails.
Despite all the contradictions and inconsistencies the memoir inheritance of Evgen Semenovich
Matveyev is very important for the reconstruction of the little-known page of the history of Ukrainian cinema
and Screen Arts education – the School of Movie Actors at the Kyiv Feature Film Studio and the participation
of the prominent figures in Ukrainian art Oleksandr Petrovich Dovzhenko and Gnat Gnatovich Ignatovich. For
example, only thanks to the memoirs of E. Matveyev in 2000 you can identify the names of five students of
the School of Movie Actors (Lidia Rudik (future Honored Artist of the Ukranian Soviet Socialist Republics),
Petr Lysytsia, Pavlo Indickul, Gregory Polishchuk (killed during the Second World war) and Evgen Matveyev
[11, 24]), two main school teachers and its director, the specifics of the educational process and student
accommodation options, etc.
Conclusions. At the beginning of the study the purpose of the article was defined: to investigate and
analyze the specifics of the use of the memoir heritage of artists through the example of three publications of
different years of the Ukrainian Soviet theater and cinema actor, film director and cinema teacher, Evgen
Semenovich Matveyev. The goal was achieved.
Summing up the above, it can be noted that the scientific tasks set at the beginning of the article
have been fulfilled: the method of using the memoir inheritance of artists by modern Ukrainian scholars has
beenresearched;commonfeaturesanddifferencesofthreepublicationsbyE.S.Matveyev–“Ourcinema
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evening meetings: Evgen Matveyev”, “Do not spare the flames of heart” and “Fate in Russian” have been
analyzed; the importance of checking of the facts based on the dates and circumstances of Evgen
Matveyev's entrance to the School of Movie Actors at the Kyiv Film Studio is shown; with the help of the
important information found in the memoirs of E.S. Matveyev we paid attention to the importance of using the
memorial legacy in scientific research.
Nevertheless, the perspectives for scientific research remain huge as this work requires a multi-level
and interdisciplinary study by modern Ukrainian specialists from various fields of science.
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MEDIEVAL AND CONTEMPORANEITY WORLD-VISUAL AND ART PARALLELS
The purpose of the study is to identify related philosophical and artistic parallels between time-honored
epochs of the Middle Ages and the present, as well as defining the forms of interaction between these links. Research
methods. The choice of research strategies in studying the peculiarities of the socio-cultural system of isolated periods
determined the application of systemic and integrated approaches that ensured the establishment of valuable sociocultural functional elements within the historical development of mankind. The use of comparative and heuristic methods
of research contributed to the identification of structural models and symbols that ensured the integrity and systemicity of
the evolution of culture. In this context, we also use the heuristic method of research, which promotes the modeling of
structural relationships within the sociocultural development of society, and also reflects the social relations and cultural
and artistic forms of cooperation of various civilization types. The use of these methods of research contributed to
obtaining their own theoretical results. The scientific novelty of the results obtained is the formulation and development
of an actual topic, which in the scientific dimension has not received comprehensive and objective coverage and is being
investigated for the first time. The idea is based on the fact that the results of comprehension of ideological and artistic
forms of interaction of the Middle Ages and modernity are an important factor in the formation of a coherent historical and
cultural model of human development. The interpretation of medieval philosophical imperatives in the formation of
valuable categories of the present is noted. Conclusions. The development of the culture of mankind has demonstrated
the presence of distinct ideological and artistic parallels in the distant periods of the Middle Ages and the present. It is
noted that this similarity is due to the presence of internal mechanisms inspired by the ideological peculiarities of
Christian society. It is stated that the results of comprehension of the connection of the mentioned epochs are an
important factor in reflecting the social relations and cultural-artistic forms of the cooperation of various civilizational
types. In this context, the historical and cultural model of human development acquires structural integrity and
predictability in relation to the formation of valuable categories of thefuture.
Key words: scholasticism, isihasm, medieval, poetics, symbolism, sacral hymnography.
Карпов Віктор Васильович, доктор історичних наук, завідувач кафедри мистецтвознавчої експертизи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв; Сиротинська Наталія Ігорівна, доктор
мистецтвознавства, завідувач кафедри музичної медієвістики та україністики Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка
Cвітоглядні та мистецькі паралелі середньовіччя і сучасності
Мета дослідження полягає у виявленні споріднених світоглядних і мистецьких паралелей поміж розрізненими у часі епохами середньовіччя та сьогодення, а також визначенням форм взаємодії зазначених зв’язків. Методи дослідження. Вибір дослідницьких стратегій при вивченні особливостей суспільно-культурного устрою виокремлених періодів визначив застосування системного та комплексного підходів, що забезпечило встановлення
ціннісних суспільно-культурних функційних елементів в межах історичного розвитку людства. Використання порівняльного і евристичного методів дослідження сприяло виявленню структурних моделей і символів, що забезпечили цілісність і системність еволюції культури. В цьому контексті використовуємо також евристичний метод дослідження, що сприяє моделюванню структурних зв’язків в межах соціокультурного розвитку суспільства, а також
відображає суспільні взаємини та культурно-мистецькі форми співдії різних цивілізаційних типів. Використання
вказаних методів дослідження сприяло отриманню власних теоретичних результатів. Наукова новизна отриманих результатів полягає у формулюванні і розробці актуальної теми, яка в науковому вимірі не отримала всебічного й об’єктивного висвітлення та досліджується вперше. Обґрунтовано ідею, яка полягає у тому, що результати
осмислення світоглядних та мистецьких форм взаємодії середньовіччя та сучасності є важливим чинником у формуванні цілісної історико-культурної моделі розвитку людства. Відзначено інтерпретативність середньовічних
світоглядних імперативів у становленні ціннісних категорій сьогодення. Висновки. Розвиток культури людства
задемонстрував присутність виразних світоглядних та мистецьких паралелей поміж віддаленими в часі періодами
середньовіччя та сьогодення. Зазначена подібність зумовлена наявністю внутрішніх механізмів, інспірованих ідеологічними особливостями християнського суспільства. Констатується, що результати осмислення зв'язку зазначених епох є важливим чинником у відображенні суспільних взаємин та культурно-мистецьких форм співдії різних
цивілізаційних типів. В цьому контексті історико-культурна модель розвитку людства набуває структурної цілісності та прогностичності стосовно становлення ціннісних категорій майбутнього.
Ключові слова: схоластика, ісихазм, середньовіччя, поетика, символізм, сакральна гимнографія.
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Карпов Виктор Васильевич, доктор исторических наук, заведующий кафедрой искусствоведческой
экспертизы Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств; Сиротинская Наталия Игоревна, доктор искусствоведения, заведующая кафедрой музыкальной медиевистики и украинистики Львовской национальной музыкальной академии им. Н.В.Лысенко
Мировоззренческие и художественные параллели средневековья и современности
Цель исследования заключается в выявлении родственных мировоззренческих и художественных параллелей между отделенными во времени эпохами средневековья и современности, а также определении форм
взаимодействия указанных связей. Методы исследования. Выбор исследовательских стратегий при изучении
особенностей общественно-культурного строя выделенных периодов определил применение системного и комплексного подходов, обеспечило установление ценностных общественно-культурных функциональных элементов на пути исторического развития человечества. Использование сравнительного и эвристического методов
исследования способствовало выявлению структурных моделей и символов, которые обеспечили целостность и
системность эволюции культуры. В этом контексте используем также эвристический метод исследования, который способствует моделированию структурных связей в рамках социокультурного развития общества, а также
отражает общественные отношения и культурно-художественные формы совместных действий различных цивилизационных типов. Использование указанных методов исследования способствовало получению собственных
теоретических результатов. Научная новизна исследования заключается в постановке и разработке актуальной
темы, которая в научном измерении не получила всестороннего и объективного освещения и исследуется впервые. Обоснованно идею, которая заключается в том, что результаты осмысления мировоззренческих и художественных форм взаимодействия средневековья и современности являются важным фактором в контексте построения целостной историко-культурной модели развития человечества. Отмечено интерпретативность
средневековых мировоззренческих императивов в становлении ценностных категорий современности. Выводы.
Развитие культуры человечества демонстрирует присутствие выразительных мировоззренческих и художественных параллелей между удаленными во времени периодами средневековья и современности. Указанное сходство
обосновано наличием внутренних механизмов, инспирированных идеологическими особенностями христианского
общества. Констатируется, что результаты осмысления связи указанных эпох является важным фактором в отражении общественных отношений и культурных форм содействия различных цивилизационных типов. В этом
контексте историко-культурная модель развития человечества приобретает черты структурной целостности и
прогнозируемости относительно становления ценностных категорий будущего.
Ключевые слова: схоластика, исихазм, средневековье, поэтика, символизм, сакральная гимнография.

Relevance of the topic. Awareness of the speed and diversity of the directions’s development of
modern civilization forces to critically evaluate the achievements and potential opportunities of conceptual,
cultural innovations present as well as directs to the study of those structural elements of the past through
which evolutionary processes acquire integrity and systemic character. The mentioned issue helps to identify
appropriate cultural mechanisms that appear in the process of epochs shifting within essentially periods that
are remoted in time. Therefore, an application of a certain direction of the research on the example of
comparing the worldview and artistic characteristics of the Middle Ages with modern algorithms of sociocultural development is especially relevant.
Analysis of existing studies and publications. The identification of various forms of interaction
between time-disparate epochs is an essential step towards a holistic perception of the historical and cultural
development of humankind. Based on the study of the appropriate mechanisms, social development appears
not only in the light of economic and civilizational achievements but also in the context of the migration of
ideological ideas and the inheritance of the thinking level, social structures and social ties as well as the
priority of the humanitarian guide for centuries. Hence, in the second half of the twentieth century, Claire
Graves [29] and his followers Chris Cowan, Beck and Ken Wilber developed a social evolution theory of
spiral dynamics [27]. It is based on the conviction that a person passes through various paradigms of
consciousness as society which contain spiritual traditions, cultural ideas or moral foundations of one, at
certain stages, they change and construct new conceptual models of the world, taking into account the
previous experience. The mentioned thesis is consonant with the statement of Hans-Georg Gadamer who
brought hermeneutics out of the "communication with texts" and defined its universal task in restoring the
links between the epochs. Gadamer believed that individual generations, like people, lose mutual
understanding. Therefore, there is a need for the search for common features or a common goal, restore the
lost dialogue, which is based on a complex reconstruction of judgments, beliefs, and perceptions of past eras
[8]. In this direction, such researchers as Fernand Braudel [5], Jacques Le Goff [9],Huizinga [21], Umberto
Eco [10, 26, 28], as well as Sergei Krymsky [13], Yuri Avvakumov [1], Bohdanа Krysa[14].
The importance to revive such symbolic bridges was expressed by Jose Ortega y Gasset: "the
radical rupture between the past with the present is that fact which characterizes our time in sum... The last
remnants of the spirit of continuity and tradition have disappeared. Models, norms, and rules serve us no
longer. People are forced to solve the own problems without active assistance from the past, in absolute
actualism of the art, science or political problems. The European lost the own shadow "[23, 308]. In terms of
the current times, individualls are witnessing the loss of Ukraine's own shadow. The mentioned issue has
actualized the challenges of the modern dimension of the globalization of the world, in which the
predominance of economic levers is increasingly felt. The cultural industry replaces culture; the individual is
replaced by unification, standardization, mass consciousness which creates nothing and lacks orientation,
inspirescontrolledprocessesofculturaluniversalizationintheconditionsofrapidgrowthofsociocultural
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interactions [22]. In such conditions, the restoration of the "lost shadow" image acquires the content of
historical and cultural research as well as the predictive function of modern technogenic society evolution.
The research aims to identify related worldview and artistic parallels between the epochs of the
Middle Ages and modern times that were disaggregated in time, as well as to determine the forms of
interaction of these links.
Statement of the primary material. Convincing evidence of the deep-rootedness of modern society in
the Middle Ages belong to Umberto Eco. The author was sure that a mentioned period is the key to
understanding the culture of the 20th and 21st centuries as well as a link for the understanding of today's
problems [20, p. 26]. Umberto Eco as a philosopher, linguist, literary critic, expert on semiotics, and, most
importantly, an authoritative medievalist, defined the characteristic cultural features on which it is possible to
draw expressive parallels between distant in time epochs. In a particular context, it is appropriate to recall
Jacques Le Goff, who, under the influence of Fernand Braudel's theory of "long time duree" [5], proposed
andsubstantiatedtheconceptofthe"longMiddleAges"[9].UkrainianmedievalistsDr.YuriAvvakumov[1,
p. 12] and Bohdanа Krysa [14,p. 3] applied the mentioned thesis with the peculiarities of Ukrainian culture,
noting its close relationship with Christianity and, consequently, the unique and long process of operating the
Christian literary and artistic heritage in Ukraine. In the continuity of the epochs, the view expressed by the
Ukrainian philosopher Sergei Krymsky about the existence of a "polyphony of time" or "meta time culture" is
relevant due to the through images: "The life of culture cannot change of the old to the new, in the past to the
future, it does not fall under the arrow of time, it accumulates the potential of all times"[13, p. 692].
The recognition of the Middle Ages continuity is inseparable from the knowledge of the spirit of this
era, its worldview priorities and artistic achievements, combined with single Christian doctrine. However, the
historical context along with specific ideological differences between the Western and Eastern churches,
caused a tangible division of the worldviews of Catholic Europe and Byzantine Empire, is particularly
distinctly traced in the late period of the indicated time.
In Western Europe, in the clerical milieu, the world of Augustine the Blessed, Anselm of Canterbury,
Thomas Aquinas, Abelard and many other philosophers and theologians developed dominant philosophical
thought, formed an intellectual tradition, inspired scholasticism and all further European rationalism.
The era of High Scholasticism, along with the establishment of pedagogical principles and the
formation of universities, tended to generalize existing knowledge, which led to the appearance of
encyclopedias, “summae,” herbaria, bestiary, and lapidarium. The mentioned genres of scientific
"accumulation" are characterized by a claim to universality, consonant with the modern globalization
processes, substantially accelerated due to technical innovations. The universalism of the academic texts
demonstrated a sense of unity and completeness of the world and the form and orderliness of the
encyclopaedism were based on the technique of inventory and cataloging, which in the present has been
simplified to the maximum due to the Internet resource and search engines. In particular, such services are
provided by Google, YouTube, Blogger, Wikipedia, Facebook, Independent academia and other numerous
services which save and disseminate information instantly.
A certain foresight of this technological explosion was the iconic definition of the Universe as a
Universal Library, which was suggested by the famous 20th-century intellectual and writer Jorge Luis
Borges. According to the author’s opinion, the Ecumenical Library is the place of preservation of all possible
books, revealing the world of the past, present, and future. In a certain context, the recognition of the Creator
by the Universal Book or catalog of catalogs [3] is significant. Thus, Borges appeals to medieval priorities, is
also manifested in the imitation of collections of other genres. Indicative in this respect is the "Book of
Fictional Creatures," written in the form of an encyclopedia and is analogous to the medieval bestiary[4].
It is important to note that the improvement of methods of cognition of the surrounding world and its
reflection in the form of a syncretic encyclopedia has become not just an essential achievement of the
Christian civilization of the medieval West. The collections and generalizations of the endless links of
interrelated events defined by scholastic philosophy were based on the affirmation of the idea of infinite
improvement, which included a substantial framework of the universal Order, based on the perfection of the
celestial hierarchy. On this basis, Umberto Eco conducts a clear analogy between scholasticism, especially
Thomist formamentis and structuralism of the twentieth century, criticizing its excessive segmentation and
classification [10]. According to Eko, like scholasticism, structuralism claims the importance of universal
logic, however, the closure of the system gradually replaces reality with the scheme, which turns the method
of cognition into conservativeideology.
ItisvitalthatwefindadefiniteoppositiontothescholasticrationalismoftheWestintheMiddleAges.
ByzantineChristianitycenteredaroundmysticaltheologyandasceticpracticesasameansofmoralperfection. The
culmination was the emergence of the spiritual practice of hesychasm, formed by the theology of St. Gregory
Palamas (1296-1359), whose teaching shows synergetic views on the world and man, man and society, the
man in himself [11]. "A human", Palamas wrote, "this great world, enclosed in a small one, is the
concentrationofallthatexistsandthepinnacleofGod'screations"[12,342].Suchadoctrineprovidesasolid
theological foundation of the present humanism and shows the great interest in the era of man and his
sensations. Palamas argues that dispassion does not consist in the withering away of the passionate part of
thesoul,but,onthecontrary, intheunionofman withGod,thepassionatepowersofthesoulchangeandare
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sanctified. On a certain basis, a special artistic style was formed in the second half of the 13th and 15th
centuries,whichwascalled"calophonic"(withthebeautifulvoice),andinthehistoricalcontextisdefinedasthe day of
the Palaeologi of the Renaissance [25]. During this period, Byzantine music loses its former simplicity,
attention is paid to the perfect performance of elaborate melismatic chants, new types of books for special
training of singers arise, the notation is improved, composer schools are formed and the like. Thus, the late
Byzantine period became the basis for the formation of pre-humanist tendencies [17], and next to Western
scholasticismorderedtheuniversewiththeplaceinitofmanaspartoftheWorldOrder.
One of the ways of interaction between the Universe and a human was the art and Beauty
understanding. In particular, Umberto Eco noted that it is the aesthetic practices that show us the vision of
the world. The scientist stressed that the world is chaotic, and if it shows a specific appearance of order, it is
due to art, which organizes the world with the help of its conceptual models [26]. An example of such an
organization, inspired by the modern sense of chaos and crisis, is the new artistic model inherent in Joyce's
poetics. Eco traces the path of a famous Irishman from a Jesuit college with the priority of late scholasticism
to the destruction of language, and the creation of a new form of the universe is in theexpansion.
The medieval legacy, relevant both for Joyce and for contemporary culture as a whole, is acquired at a
deeper level – like the drama of an open mind, trying to integrate and find new rules, while also nostalgic for the lost
order of the past. In this context, Joyce creates one of the most complex literary sounds of the world, his sound
picture,revealshimselfatalllevelsinthe"FinneganWake"–phonetic,metric-rhythmic,imaginativeandmotive.The
writer
processes words according to the principle of sounding, arranges rhythmically organized sequences, which, in
contrasttothetraditionalgrammatical
andsemanticorganizationofthetext,bringtotheforefrontharmonyofsound.
Connecting functions perform sound refrains, the coincidence of stresses, phonetic rhyme, varieties of sound
alliterationandvariationoftheintonationalorder,collectivelyacquireacross-cuttingcharacterinthetextandunderlie
the
formation of semantic blocks. Thus, the audible perception of the reader is activated, in which the correlation of
sound with meaning not only creates its artistic reality, which is practically unknown in the literature and
simultaneouslyactualizesthecontextnecessaryforthis–themodernmanandtheworldthatsurroundshim[2].
The influence of Joyce's poetics affected the work of an outstanding Austrian writer of the 20th
century. Herman Broch "The Death of Virgil," which contains a story about the last eighteen hours of ill
Aeneid’s author [7]. Virgil spendt the night and part of the day in meditations and memories that change the
half-breed and vision: "Light is more than earth, the earth is bigger than a human, and a person will never
live unless she inhales the scents of her native land, unless she returns to her native earth, if, returning to his
native land, earthly receive no light, if its, man, only thanks to the earth will not receive light – thanks to the
earth, becomes a light. And never the earth is closer, dearer to the light, and the light is closer, favored to the
earth than in the evening before dawn and before dawn "[7,13].
A similar style of presentation with the concept of "weaving of words" [16] is characteristic of
Christian hymnography – medieval liturgicalchants:
I'm a barren country before,
The earth is fertile:
І from a barren womb, the fruit is sacred.
Miracle scary, feeder of our life:
I am the heavenly bread in my belly,
Milk from the breast feeds.
Sticheron in the Lord cried, Nativity of the Blessed Virgin
The origin of "weaving of words" reaches a high rhetorical style of the Byzantine homiletics and
hagiography and is already observed in the works of Kirill Turovsky (XII) within the Kievan Rus period.
Further development of the poetic form of rhyming is associated with the personality of the Patriarch of
Constantinople Philotheus Kokkinos (c. 1300-1379), a disciple and follower of St. Gregory Palamas [18].
The poetic style of Christian hymnography can be correlated with the principles of the "open work"
model of Umberto Eco, in particular, with aspects such as sign and metaphoricity with the permanence of
ambiguity and a large number of potential meanings, the deletion of which depends on the level of
intelligence, language proficiency and cultural horizons of the reader. In this context, texts are also literally
open, the incompleteness of which is connected not with form, but with the infinity of interpretations. Thus,
the structure of the work, according to Eco, is transformed into a mirror of the cosmos [28], while the sacred
texts are a mirror of the heavenly world, the comprehension of which lies in deepsymbolism.
Symbolism was mainly instrumental in interpreting medieval thinking, creating space for countless
varieties of relationships. There was a mystical connection, and a specific combination of different things
took place and the coding of canonical plots with subsequent interpretation. In this context, the artistic work
acquired a plurality of meanings and inspired to find an in-depth content, stimulated the development of
medieval exegesis, which in the twentieth century manifested itself in the form of hermeneuticaltreatment.
Umberto Eco finds an interesting connection between the Middle Ages and the twentieth century in
terms of the modern mass culture, declared the transition to the stage of "civilization vision" or visual
information. A certain issue is typical for medieval culture since the population was illiterate and required
maximum visualization of Christian dogma postulates. Thus, "Bible of the Poor" (Biblia pauperum) appeared
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which illustrated the plots of Holy Scripture generously. Comics of the twentieth century received a similar
kind, and the difference consisted only in the sense of the depicted one.

Іl.1. Bible of the Poor

Іl.2. Comics of the ХХ st.

The medieval cathedrals with numerous sculptures, bas-reliefs, mosaics, stained-glass windows
played a similar educational function using visual art. Cathedrals replaced the liturgical books for most
Christians by optical logic as well as were the means of communication and catechesis which enabled
Umberto Eco to compare their function with modern mass media [20, 50]. However, unlike contemporary
information sources, the medieval temple symbolized a universal model of the world with the unconditional
authority of its Creator. The mentioned idea is the main difference between the parallel projections of the
medieval Christian worldview and the secular landmarks of modern society, for which Nietzsche's famous
expression "God is dead" is relevant.
The phenomenon where a Human recognized him/herself as a God, led to a cardinal change in
priorities and devaluation of spiritual motivations. In a particular context, it is appropriate to redirect the title of
Ferdinand Seibt's book "Shine and Poverty of the Middle Ages" [12] to the present innovative technical
superpowers and, as never before, the actual problem of human loneliness in the world of endless
information networks [19]. In a particular way, modern civilization identified the medieval encyclopedic
universe with the metaphorical idea of the universal labyrinth, manifested at the deep levels of the human
psyche, meaninglessly wandering in the infinity of the electronic universe. The world moves from neuroesthetics to neuro-art within creativity field [30] in which a person secluded in the own artistic representations
and images creating his/her universe while preserving the worldview form of the Middle Ages.
Conclusions. The development of the human culture has demonstrated the presence of expressive
worldview and artistic parallels between the remote in time periods of the Middle Ages and the present. It is noted
that the mentioned similarity is based on the presence of internal mechanisms inspired by the ideological
characteristics of Christian society. It is stated that the results of understanding the connection of the particular
epochs are an essential factor within the reflection of social relations and cultural forms of various civilizational
types assistance. For a specific context, the historical and cultural model of the humanity development acquires
structural integrity and predictability due to the formation of the future value categories.
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ПРИEМЫ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРЬЕРА
СОВРЕМЕННЫХ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Цель работы. Выявить и проанализировать основные принципы и приeмы организации дизайна интерьера современных торгово-развлекательных комплексов, торговых моллов, рынков, пассажей. Методология. В
работе приведен сравнительный анализ средств дизайна интерьеров торговых помещений разных стран на основе метода комплексного функционально-структурного анализа ТРК. Научная новизна. В работе выявлены
национальные особенности иранской архитектуры, заимствованные в дизайн нтерьера современных торговых
помещений. Учтены особенности синтеза национальных традиций и современных технологий. Выводы. Торгово-развлекательные комплексы, получившие большое распространение в США постепенно развиваются и строятся по всему миру. Однако, каждая страна имеет свою специфику для создания и развития таких зданий. Возникает необходимость учитывать местные национальные традиции архитектурного формообразования и
совмещать их с ультрановыми технологиями, особенно при постройке таких торгово-развлекательных комплексов в странах Востока. При относительно стандартном внешнем объемно-пространственном решении, внутреннее убранство зачастую решается под влиянием национальных традиций и культурно-религиозных особенностей
страны.
Ключевые слова. торгово-развлекательные комплексы, дизайн интерьера, системное моделирование,
национальные традиции, современные тенденции.
Слєпцов Олег Семенович, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри основ архітектури та
архітектурного проектування Київського національного університету будівництва та архітектури; Алі Алімадад Солтані, аспірант Київського національного університету будівництва та архітектури
Прийоми та принципи організації інтер'єру сучасних торгово-розважальних комплексів
Мета - виявити та проаналізувати основні принципи та прийоми організації дизайну інтер’єру сучасних
торгово-розважальних комплексів, торгових моллів, ринків, пасажів. Методологія. В роботі наведений порівняльний аналіз засобів дизайну інтер’єрів торгових приміщень різних країн на основі методу комплексного функціонально-структурного аналізу ТРК. Наукова новизна. В роботі виявлені національні особливості іранської архітектури, запозичені для дизайну інтер’єру сучасних торгових приміщень. Висновки. Торгово-разважальні комплекси,
які отримали велике поширення у США поступово будуються по всьому світі. Однак кожна країна має свою специфіку для створення та розвитку таких будівель. З’являється необхідність враховувати місцеві національні традиції архітектурного формоутворення та поєднувати їх з ультрановими технологіями, особливо при будівництві
таких торгово-розважальних комплексів у країнах даного регіону. При відносно стандартному зовнішньому
об’ємно-просторовому рішенні внутрішнє убранство часто вирішується під впливом національних традицій та культурно-релігійних собливостейкраїни.
Ключові слова: торгово-розважальні комплекси, дизайн інтер’єру, системне моделювання, національні
традиції, сучасні тенденції.
Sleptsov Oleg, Doctor of Architecture, Professor, Head of the Chair of Architecture and Architectural Design of
the Kiev National University of Construction and Architecture; Ali Alimadd Soltani, Ph.D. student of the Kiev National
University of Construction and Architecture
Methods and principles of interior organization of modern trade entertainment complexes.
Purpose of the research. The article considers the main principles and methods of the interior design
organization of modern shopping and entertainment complexes, malls, markets, passages. Methodology. In this work,
the comparative analysis of interior design means of trading accommodations of the different countries is given.
Scientific novelty. National features of Iranian architecture, borrowed for the interior design of modern commercial
accommodations are revealed. Conclusions. Shopping and entertainment complexes that have become very popular in
the US are gradually being built around the world. However, each country has its specifics for the creation and
development of such buildings. There is a need to take into account local, national traditions of architectural shaping and
combine them with ultra-modern technologies of shopping and entertainment complexes in the countries of the East.
With a relatively standard external three-dimensional solution, interior decoration is often made with the influence of
national traditions and features of thecountry.
Key words: Shopping and entertainment complexes, Interior Design, system modeling, national traditions,
modern tendencies.
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Постановка проблемы. С развитием технологий и социальных сетей возникает острая потребность в постоянном обновлении функционально-планировочной структуры и художественноэстетической композиции интерьеров ТРК. Для поставки проблемы в статье была выбрана методика
проведения комплексного функционально-структурного анализа ТРК, который включает натурные обследования и графоаналитический анализ исходных данных.
Анализ публикаций отечественного и зарубежного опыта проектирования ТРК а также литературных источников позволяет сделать вывод о том, что этот тип зданий постоянно требует обновления научно-методологической базы и рекомендаций по их проектированию с учетом разных факторов
и условий. В работе проведены исследования архитетуры торгово-развлекательных комплексов на
основе анализа научно-теоритических разработок Б. Ралеева и Аттавна Башара, которые заложили
основы исследований национальной архитектуры Ближнего Востока. Кроме того, проанализированны
диссертационные работы С. Бреуса и С. Зиминой, посвящённые системе организации торговых заведений (универмагов, универсамов и торговых центров с заказом товаров).
Цель статьи состоит в том, чтобы рассмотреть вопросы формирования приемов и принципов
организации интерьера современных ТРК и обосновать разработки рекомендаций по организации их
пространства.
Изложение основного материала. Современные ТРК впервые возникли в США как веянье
времени – они предоставляли комплексные услуги в области торговли и развлечений, предлагали
разнообразное бытовое обслуживание и возможность интересного времяприпровождения для всей
семьи. При этом, ТРК постоянно развиваются, эфективно расширяют сферу предоставления услуг.
Здесь человек может провести целый день в кругу друзей, коллег или семьи, узнать много нового,
получить большое количество положительных эмоций.
Дизайн интерьера подобных заведений отличается между собой и он часто является уникальным, не сравнимым с другими. Отличительными особенностями современных ТРК являются их
огромные площади с универсальным перетекающим пространством, торговыми моллами и пассажами, аквапарками и деловыми центрами с выразительными горизонтальными или вертикальными коммуникациями. Часто в решении интерьера подобных помещений присутствуют две основные тенденции – минимализм или, наоборот, максимальное насыщение интерьера различными элементами и
деталями дизайна, современным оборудованием, декоративными панелями, лепниной и т.п. [1,3].
В связи с динамичным развитием и компьютеризацией современного общества возникает острая проблема активизации покупательной способности и привлечения населения в общественные
места, места торговли и развлечений. В современных условиях именно ТРК становятся тем центром
который способен объеденить в своих стенах все необходимые функции, позволяющие максимально
удовлетворить потребности человека (работа, развлечения, общение, обучение, торговля).
В регионах Ближнего и Среднего Востока особенный импульс для развития ТРК произошел в связи с
интенсивным развитием промышленности и сельского хозяйства. В нефтедобывающих странах, Саудовской
Аравии, Иране, ОАЭ, Кувейте интенсивное развитие нефтяной промышленности способствовало появлению
большого количества обеспеченных людей, способных и согласных платить больше за предоставление им
высококачественных услуг. В Иране динамично стали развиваться малое и среднее предпринимательство.
Возникла острая потребность в создании ТРК и деловых центров в различных регионах страны. Однако архитектура и внутреннее убранство подобных комплексов не могут слепо копировать принципы формообразования американских и европейских ТРК или каноны отечественной архитектуры [4, 14].
На их формообразование оказывает влияние ряд комплексных факторов, связанных между
собой: природно-климатические, градостроительные, социально-экономические, конструктивнотехнологические, художественно-эстетические, а также национальные и культурные традиции, которые на ряду со всеми остальными факторами оказывают огромное влияние на формирование дизайна интерьера и структуру самого здания [12, 15].
В дизайне интерьера различных типов зданий (в том числе и ТРК) в Иране можно выделить
два основных направления в формообразовании: первое предполагает минималистический подход в
решении интерьера в одном из целевых направлений современного функционального метода проектирования; второе – предусматривает использование ярких особенностей восточной архитектуры,
национальных орнаментов, открытых внутренних дворов, окруженных стрельчатыми иранскими или
арабскими аркадами, больших солнцезащитных панелей, систем озеленения и аэрации. Современные ТРК могут предусматривать элементы благоустройства с малыми архитектурными формами,
ландшафтными светильниками, выполненными в народном стиле, подпорными стенками, скамейками, плескательными бассейнами, фонтанами и комплексным озелененим [10, 17].
Большое значение в современной иранской архитектуре имеют характерные внутренние дворики с фонтаном или плескательным бассейном в центре, окруженным по периметру одноярусными
или многоярусными аркадами, состоящими из стрельчатых арок, стилизированных под традиционные
иранские или арабские. Культура Среднего Востока, национальные традиции Древней Персии (унаследованные Ираном), природно-климатические особенности региона отразились как на внешней архитектуре, так и на внутреннем убранстве большенства зданий. Эти особенности отражаются наиболее ярко в дизайне интерьера мебели и оборудования. Приeмы архитектурной композиции четко
проэцируются на дизайн интерьера и отражаются на единстве форм фактуры и цвета предметноматериальной среды. Такие средства архитектурной композиции как симметрия и асимметрия, нюанс
или контраст, ритм или метр, пропорционирование, масштабность, соподчиненность, синтезискусств
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постоянно используются в дизайне современного интерьера. Они помогают дизайнерам собрать в
единое целое композиционно и гармонизировать проектируемое пространство, что в свою очередь
дает возможность создавать новые стилевые направления в дизайне интерьера, объединяя их в целостную систему по форме, фактуре и цвету. [5, 13].
Стилевое единство выражается в деталях, а детали, в свою очередь, формируются в единое
целое отдельно взятого интерьера общей концепцией решения художественного образа. Композиционное решение дизайна интерьера или развертки стен зависит от многих условий. Даже интерьер помещений без единой детали формирует целостное перетекающее пространство, организованное формой пола и потолка, пластикой стен [16, 18]. Такой минималистичный интерьер стимулирует зрителя
к собранности, указывает вектор направления движения и позволяет акцентировать внимание на любом появившемся в нем предмете (как в пешеходных переходах, галереях, музеях и т.п.). В помещениях важную роль играет мебель и оборудование: в учебных аудиториях медресе – это парты; на рынках – торговые прилавки; в офисе – рабочие места; в аквапарках – атракционы.[2,6].
Сегодня дизайн может похвастаться не только функциональными решениями, но и настоящими произведениями искусства. В поисках новых форм, цветов, фактур дизайнеры находят поистине
необычные решения, которые нас приводят в восторг, вызывают удивление, а иногда вводят в ступор. Мы порой даже не догадываемся, что тот или иной материал может превратиться в футуристичный столик или оригинальный светильник. Углеродное волокно в интерьерный и предметный дизайн
пришло из авиационной и автомобильной индустрии. Ультралегкий, супержесткий и мегапрочный –
такой набор технических характеристик дал дизайнерам новые возможности. А вместе с высоким сопротивлением к термическим и климатическим воздействиям материал открыл новую эру инновационных решений. Один из самых успешных проектов из углеродного волокна – стул Carbon Chair Бертьяна Пота и Марселя Вандерса. Спинка и сиденье сплетены вручную, а каркас выполнен их
эпоксидной смолы. В начале тысячелетия метакрил начал завоевывать позиции в мире дизайна. Эта
разновидность пластика обладает большими возможностями механической обработки. Кроме того,
она может быть выполнена практически в любой цветовой гамме. Настоящим прорывом в 2006 году
стали канделябры Maua Huni от Sawaya & Moroni. Самое удивительное в них то, что в темноте прогрессивный материал на срезе светится. И встроенные лампочки здесь абсолютно не нужны. Плексиглас (еще его называют прозрачным акриловым стеклом) изначально использовали в строительстве.
Он стал хрестоматийным образцом для "космического" дизайна в 60-х годах. Тогда миру были представлены первые невидимые стулья, светильник Acrilica. Чего только стоит прототип "жидкого" стола
Захи Хадид. Он изготовлен из прозрачного и полупрозрачного акрилового стекла. Материал беспрецедентно созает реалистичную визуальную легкость, имитацию таяния льда и зачаровывающий круговорот воды. Полимер Cocoon был создан вовсе не для дизайнерских задумок, а использовался в
строительстве как изоляционный материал. В результате дизайнерской идеи в 60-е годы ХХ столетия
марка Flos по дизайну Акилле и Пьерджакомо Кастильони выпустила светильники Taraxacum. В 2005
году Марсель Вандерс использовал эту же технологию и создал безупречную и совершенно неземную люстру Zeppelin, один вид которой завораживает. Благодаря необычной форме и материалу создается впечатление, что каркас изделия окутан несколькими слоями паутины. Пожалуй также стоит
вспомнить про такой обивочный материал, как алькантара. Изобрел его японский химик Миуси Окамото в 1970 году. После этого над выпуском алькантара трудились итальянцы, немцы. Дизайнеры по достоинствуоцениливсеегопреимущества:внешнепохожназамшу,ноприэтомгораздопрочнее,небоится грязи,
легко моется и не выгорает на солнце. Единственный минус – высокая стоимость материала. Од- ним из
самых запоминающихся проектов стало футуристическое кресло Peekaboo от шведской компании Blå
Station. Инновационный текстиль, обладающий эстетикой фэшн-структурализма, – все это материал
Laokoon. Одноименный венгерский бренд во главе с дизайнером Сентирмаи-Жоли Жужанном сделали
по-настоящему удивительное изобретение. Laokoon – полотно из подвижных небольших пластин, изготовленных из пробки или пластмассы. В зависимости от плотности и конфигурации всех элементов его можно по-разному сгибать и регулировать степень прозрачности изделия. С его помощью можносоздать необычную поверхность с эффектом змеиной кожи, морской глади и даже оперения птицы. Синтетическим
материалам тоже нашлось место в высокой моде дизайна. Дизайнер Гаэтано Пеше нашел им альтернативное применение – в итоге на свет появился стол Tavolone. Для создания к нему столешницы мастер
залил в форму смолы разных цветов, где они смогли по-разному растекаться и перемешиваться между
собой. В лаборатории DuPont в 70-х годах ХХ столетия Дональд Смокум получил весьма необычный материал – Corian. Он славится своей долговечностью, прочностью, огромной цветовой гаммой, возможностью создавать бесшовные поверхности. Не зря такие титаны в мире дизайна, как Заха Хадид и Рон Арад,
любят с ним работать иэкспериментировать.[7]
Также в архитектуре и дизайне широко используются переработанные и обновленные детали
и узлы, характерные для национальной архитектуры [19, 107]. Это может быть выложенное из мелкой
плитки панно, традиционная лепнина на стенах, национальные узоры на полу и куполах, оригинальные светильники стилизованные под старину. Примером подобного осовременивания национальных
традиций в архитектуре может служить торгово –развлекательный комплекс Дубаи Молл в городе
Дубаи, ОАЭ. Дизайн интерьера основных и комуникационных помещений стилизирован в духе национальных традиций и современного дизайна. Дубаи Молл имеет четкое горизонтальное и вертикальное функциональноезонирование.
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Независимо от насыщенности интерьера деталями большинство современных ТРК организованы с приоритетным горизонтальным зонированием, широким перетекающим пространством многоярусных пассажей, многоуровневых торговых моллов с яркими выразительными
акцентами атриумных пространств, размещенных под эскалаторными залами, движущимися
дорожками, зимними садами, плескательными бассейнами, амфитеатрами и т.п. Подобные акценты
вносят определенное разнообразие не только в объемно- пространственное решение здания (с его
плоскими крышами, линейными фасадами), но и в организацию его внутреннего пространства, визуальное и функционально-планировочное зонирование огромных пространств общественных зданий,
объедененных символическими переходами [8, 11].
Анализируя примеры отечественного и зарубежного опыта проектирования ТРК можно выделить ряд принципов организации внутреннего пространства этих зданий: принцип комплексности,
принцип организации перетекащего пространства, принцип информативности пространства, принцип
системности, принцип универсальности организуемых пространств (в связи с их многоцелевым использованием), принцип трансформативности пространства. К примеру, последний приведенный принцип имеет очень большое значение в формировании пространства ТРК, поскольку трансформация
как научный термин и как процесс предполагает большую экономию полезной площади за счет возможного комбинирования размещения перегородок мебели и оборудования. Примеры подобного
пространства показаны на(рис.1.)
Важным аспектом в формировании дизайна интерьера ТРК является освещение и цвет, который не только выражает форму и фактуру, но и организовывает целостное восприятие пространства.
Национальные орнаменты включают в себя все многообразие цветовой палитры, но на Востоке преобладающим цветом безусловно является цвет красной открытой кирпичной кладки и цвет позолоты
в большинстве национальных узоров[8].
Выразительность интерьера подчеркивается естественным или искусственным освещением, которое усиливает или ослабляет объемность и рельефность его форм. Осветительные элементы – это
очень важный аспект композиции интерьера. Форма светильников искусственного освещения про- мышленных зданий должна гармонично вписываться в общую композицию. Рациональное световое и
цветовое решение интерьера помещений позитивно влияет на самочувствие и настроение рабочих, создает благоприятную психологическую среду на промышленных предприятиях. Обычно при решении цветовой составляющей интерьера применяют определенную цветовую гамму. Она может быть холодной,
теплой, смешанной или нейтральной в зависимости от преобладания соответствующих цветов.
Влияние на восприятие цвета оказывают освещение, цветовая среда, расположение здания
относительно стран света и время года. При освещении определенных поверхностей искусственными
источниками света всегда учитывают, что цвет поверхности будет восприниматься по разному, в зависимости от типа применяемых ламп. Освещение люминесцентными лампами дает наиболее правильную цветопередачу, так как они наиболее подобны солнечному свету. Тип назначения здания и
климатическая зона места его строительства в значительной мере влияют на цветовой климат помещений. Обычно теплую гамму цветов применяют в неотапливаемых помещениях, в помещениях без
естественного освещения и в производственных зданиях, расположенных в холодном климате; холодную гамму – в помещениях с большими тепловыделениями предприятий в любом климате или на
предприятиях, расположенных в жарком климате. Трудовая деятельность человека играет основную
роль при выборе цветовой гаммы интерьера. Так, холодную гамму цветов применяют при умственной
работе, требующей постоянной сосредоточенности, а теплую – при высоких темпах ручного труда или
при работах, требующих периодически большой умственной или физической нагрузки. В шумных помещениях следует отдавать предпочтение спокойным цветам: зеленым или синим, так как они нейтрализуют возбуждение психики человека. Характер цветовой гаммы может также изменять восприятие масштабности интерьера. Лаконичные цвета композиции с минимальным их числом, с крупными
цветовыми плоскостями при сдержанных гармонических соотношениях используются чаще для крупномасштабных интерьеров. Многоцветные композиции разделяют интерьер помещений на отдельные
объемы. Паспорт цветов современных интерьеров более здержан и призван гармонизировать пространство спокойной гаммой. Одним из примеров является стиль хай тек, где преобладает серый
цвет и темно серый металлик, часто используются никелированные и хромированные элементы и
детали, что позволяет воплотитьв себе совершенство современныхтехнологий.
Современные ТРК объеденяют в себе целый комплекс заведений и сооружений по функциям
и форме. Их объеденяет общее пространство торговых павильонов и коридоров, пассажей и атриумов. Во всем пространстве необходимо эффективно разместить современную мебель и прогрессивное оборудование. Лучше всего, когда это техническое оборудование будет спрятано в трансформируемой мебели, а национальные традиции помогли бы найти композиционное решение интерьера на
основе модульной комбинаторики – возможности взаимозаменять универсальные модули Благодаря
синтезу национальных традиций и современных передовых технологий существенно улучшается качество организации внутреннего пространства, микроклимата. С одной стороны мы получаем современный дизайн, технически оснащенный и оборудованный, а с другой – поддержка национального
калорита, неповторной атмосферы региональной архитектуры. Системное моделирование пространства позволяет разработать организовать пространство ТРК, в зависимости от его проэкта, по всем
нормативнымтребованиям.
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Рис. 1. Номенклатура малых архитектурных форм и элементов благоустройства
для торгово-развлекательных комплексов
Научная новизна состоит в том, что автор рссмотрел комплексно вопроссы функциональнопланировочной и объемно-пространственной организации, функции и формы, конструкций и материалов, национальных традици и современных технологий в строительстве торгово-развлекательных
комплексов.
Выводы. Особое внимание необходимо уделить при разработке интерьера ТРК разнообразным деталям: вазам для цветников и вазонов, декоративным бассейнам и фонтанам, декоративным
скульптурам, лестницам, пандусам, лифтам, ескалаторам, светильникам, парковым скамейкам и т.п.
(рис.1). Эти элементы, выполенные и оформленные в национальной стилистике, позволяют создать
во внутреннем пространстве неповторимый колорит и особый микроклимат. Кроме того, наработанные столетиями приемы аэрации и солнцезащиты помещений позволяют современным архитекторам
использовать их в обновленном виде или совмещать одновременно две функции в одном элементе.
Например, солнечные батареи могут быть одновременно и элементом солнцезащиты здания и частью оборудования, собирающего энергию солнца. Вертикально плетущееся озеленение тоже может
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служить солнцезащитой, а с другой стороны – является оригинальным украшением комплексного решения фасадов. Национальные мотивы в узорах мощений дорожек, решении куполов и арок, беседок
и парковых светильников, подпорных стенок и скамеек, мебели и оборудования не только наполнят
материально-предметное пространство внутренних дворов и помещений, коридоров и атриумов, но и
предоставят возможность незабываемо провести время, отдохнуть, получить огромное наслаждение.
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РОМАНТИЧНІ БАЛЕТИ П. ЧАЙКОВСЬКОГО
У БАЛЕТМЕЙСТЕРСЬКОМУ ПРОЧИТАННІ ВАЛЕРІЯ КОВТУНА
Метою публікації став аналіз балетмейстерської роботи В. Ковтуна над славнозвісними балетами П.
Чайковського “Спляча красуня”, “Лускунчик”, “Лебедине озеро”. Методологія включає використання таких культурологічних методів дослідження, як: загально-історичний (метод відбору та аналізу матеріалу), порівняльноісторичний (вивчення предмета роботи у його різних проявах), аналітичний (логічна систематизація фактів), біографічний (аналіз життєвого шляху). Наукова новизна публікації полягає у виявленні художніх та композиційних
особливостей балетів, створених В. Ковтуном на музику П. Чайковського. Висновки. Серед художніх та композиційних особливостей хореографічних редакцій В. Ковтуна варто назвати: збереження первісних танцювальних
партитур М. Петіпа, а також окремих номерів і фрагментів, поставлених балетмейстерами-попередниками (Л.
Іванов, Ф. Лопухов, Ю. Григорович); у драматургії – максимальне загострення конфлікту добра і зла; використання великого арсеналу рухів віртуозного чоловічого танцю; композиційна злагодженість ансамблів, досягнута індивідуальною майстерністю артистів кордебалету; вибір солістів з особливою емоційною наповненістю.
Ключові слова: Валерій Ковтун, український балетний театр, Петро Чайковський, композиційні особливості хореографічної вистави.
Белаш Ольга Сергеевна, заслуженный работник культуры Украины, доцент кафедры народной и
класической хореографии Киевского национального университета культуры и искусств
Романтические балеты П. Чайковского в балетмейстерском прочтении Валерия Ковтуна
Целью публикации стал анализ балетмейстерской работы В. Ковтуна над знаменитыми балетами П.
Чайковского “Спящая красавица”, “Щелкунчик”, “Лебединое озеро”. Методология работы включает использование таких культурологических методов, как: общеисторический (метод отбора и анализа материала), сравнительно-исторический (изучение предмета работы в его различных проявлениях), аналитический (логическая систематизация фактов), биографический (анализ жизненного пути). Научная новизна публикации заключается в
выявлении художественных и композиционных особенностей балетов, созданных В. Ковтуном на музыку П. Чайковского. Выводы. Среди художественных и композиционных особенностей хореографических редакций В. Ковтуна следует назвать: сохранение первоначальных танцевальных партитур М. Петипа, а также отдельных номеров и фрагментов, поставленных балетмейстерами-предшественниками (Л. Иванов, Ф. Лопухов, Ю. Григорович);
в драматургии – максимальное обострение конфликта добра и зла; использование большого арсенала движений
виртуозного мужского танца; композиционную слаженность ансамблей, достигнутую благодаря индивидуальному
мастерству артистов кордебалета; выбор солистов с особой эмоциональной наполненностью.
Ключевые слова: Валерий Ковтун, украинский балетный театр, Петр Чайковский, композиционные особенности хореографического спектакля.
Bilash Olha, Honored Worker of Culture of Ukraine Associate Professor of the Folk and Classical
ChoreographyDepartment, Kyiv National University of Culture and Arts
Romantic ballets of Petro Chaikovskiy in a representation of Valeriy Kovtun
The purpose of the article is to analyze Valeriy Kovtun's work with famous ballets of Chaikovskiy "Sleeping Beauty",
"Nutcracker", "Swan lake". Interest to the national ballet heritage, intensified studying of the historical past of national ballet
theatre causes the relevance of the scientific research. The methodology of the work involves the use of such cultural science
methods as a general-historical method (selection and analysis of material), comparative-historical method (the study of the
subject of the article in its various manifestations), analytical method (logical systematization of facts), biographical method
(analysis of the way of life). The scientific novelty of the publication is in the demonstration of artistic and compositional
features of ballets, made by Valeriy Kovtun on the music of Petro Chaikovskiy. Conclusions. Among all of the artistic and
compositional features of choreographic editions of Valeriy Kovtun, we should face preserving the original dancing scores of
Petish, and separate performances made by predecessors. In drama escalation of the conflict of good and evil, usage of a
largeranchofmasculinedance,thecompositionalharmonyofensembles,emotionallyfullantagonists.
Key words: Valeriy Kovtun, Ukrainian ballet theatre, Petro Chaikovskiy, compositional features of Ukrainian ballet.

Постановка проблеми. Ім’я Валерія Петровича Ковтуна (1944–2005) – лауреата Національної
премії імені Тараса Шевченка, народного артиста СРСР, лауреата премії імені Вацлава Ніжинського,
започаткованої Французькою академією танцю – ще за життя артиста увійшло до всіх вітчизняних та
світових балетних енциклопедій. Популярність В. Ковтуну принесло не лише блискуче виконання численних хореографічних партій, а й талановиті балетні постановки, що й сьогодні прикрашають сцену
Національної опери України (“Баядерка”, “Лускунчик”, “Лебедине озеро”, “Лілея”).
Варто наголосити, що з особливою пошаною Валерій Ковтун ставився до академічної спадщини.
Не руйнуючи її канонів, він органічно вплітав у її канву свій власний авторський стиль. Метою даної публікації став аналіз балетмейстерської роботи майстра над всесвітньовідомими балетами Петра Чайковського “Спляча красуня”, “Лускунчик” “Лебедине озеро”. Зростання інтересу до національної балетної спадщини, збільшення наукової уваги до вивчення маловідомих сторінок історичного минулого вітчизняного
балетного театру зумовлює актуальність публікації. Науковими завданнями статті стало:
● проаналізувати історіографіюпроблеми;
● стисло розглянути творчий шлях Валерія Ковтуна як танцівника ібалетмейстера;
● визначитихудожнітакомпозиційніособливостібалетів,створенихнимнамузикуП.Чайковського.
© Білаш О. С., 2018
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Аналіз наукових джерел довів, що балетмейстерська творчість Валерія Ковтуна неодноразово
ставала предметом обговорення серед вітчизняних науковців. Перші публікації на дану тему з’явилися
на сторінках радянських часописів продовж 1980-х років, після прем’єр балетів “Спляча красуня”
(1980), “Лускунчик” (1986) та “Лебедине озеро” (1989). З рецензіями на вистави виступили такі українські театральні критики, як М. Варзацька [1, 28], Л. Воєводін [2, 20-25], В. Забуга [3, 6], Я. Зорін [4, 3],
Ю. Косенко [6, 4], О. Луновська [7, 3], Т. Марковська [8, 4], Г. Цимбал [13, с. 4] тощо. У пост-радянський
період творчість Валерія Ковтуна опинилася у колі наукових інтересів таких українських балетознавці,
як Ю. Станішевський [10-11], В. Туркевич [12], Т. Поліщук [9, 3], В. Кондратюк [6, 268–270]. Незважаючи на те, що мистецтвознавці обох періодів неодноразово обговорювали сценічні надбання Валерія
Ковтуна, цілісний аналіз композиційних особливостей романтичних балетів академічної спадщини на
музику П. Чайковського залишалася поза межами їх наукового осмислення.
Виклад основного матеріалу. Валерій Ковтун народився 22 жовтня 1944 року у місті Ясинувата
Ясинуватинського р-ну Донецької області. Відомо, що у Київське хореографічне училище майбутня
“зірка” прийшов досить пізно: вихованець Дніпропетровського театрального технікуму, він лише у 15
років збагнув, що має тверде бажання опанувати класичний танець на професійному рівні.
По закінченні у 1964 році Київського хореографічного училища (клас педагогів Ірини Булатової,
Євгена Зайцева, Федіра Баклана), Валерія Ковтуна було направлено до Харкова для роботи у Державному академічному театрі опери та балету ім. Миколи Лисенка (тепер – Харківський національний
академічний театр опери та балету ім. Миколи Лисенка), де він набув безцінного артистичного досвіду. Серед ролей В. Ковтуна на харківській сцені назвемо: Зігфрід (“Лебедине озеро”, П. Чайковський),
Базиль (“Дон Кіхот”, Л. Мінкус), Альберт (“Жізель”, А. Адан), Гармодій (“Спартак”, А. Хачатурян), Вацлав (“Бахчисарайський фонтан”, Б. Асаф’єв) тощо.
У 1968 році артиста було запрошено до трупи Державного академічного театру опери та балету ім. Т. Шевченка (тепер – Національна опера України). З 1969 року Валерій Ковтун почав співпрацювати із провідною солісткою театру – Тетяною Таякіною, склався їх блискучий сценічний дует. На київській сцені Валерій Ковтун виконав близько 30 головних ролей, серед яких: Принц (“Лускунчик”, П.
Чайковський), Дезіре (“Спляча красуня”, П. Чайковський), Джеймс (“Сильфіда”, Г. Левенскольд), Дафніс (“Дафніс і Хлоя”, М. Равель), Юнак (“Болеро”, М. Равель), Лукаш (“Лісова пісня”, М. Скорульський),
Данила (“Кам’яна квітка”, С. Прокоф’єв), Паріс (“Лілея”, К. Данькевич), Дон Жуан (“Кам’яний володар”,
В. Губаренко), Ферхад (“Легенда про любов”, А. Меліков) тощо.
Серед інших подій у театральній кар’єрі В. Ковтуна варто згадати участь у V Міжнародному
балетному конкурсі у Варні (Болгарія, 3-я премія, 1970), Міжнародному конкурсі артистів балету в Москві (2-а премія, 1973), IV Міжнародному фестивалі танцю у Парижі (премія ім. Вацлава Ніжинського
Французької академії танцю, 1977). Важливу роль у творчій долі В. Ковтуна відіграло його близьке
знайомство з примою-балериною Великого театру (Москва) Майєю Плісецькою.
У 1978 році В. Ковтун отримав почесне звання народного артиста СРСР. Майже одночасно з
цим артист вступив до балетмейстерського факультету Державного інституту театрального мистецтва
ім. А. Луначарського у Москві (тепер – Російський інститут театрального мистецтва) у клас відомого
радянського балетмейстера Ростислава Захарова. По закінченні навчання впродовж 1985–1987 років
Валерій Ковтун очолював балетну трупу Київського ДАТОБ ім. Т. Шевченка. З 1989 року працював
головним балетмейстером Київського театру класичного балету, а в 1998–2005 роках – очолював трупу Київського музичного театру для дітей та юнацтва. За свою тривалу балетмейстерську кар’єру хореограф поставив чимало балетних виставав. У його творчому доробку – “Лучаферул” (Є. Дога, 1983),
“Баядерка” (Л. Мінкус, 1986), “Жізель” (А. Адан, 1990), “Сюїта в білому” (Е. Лало, 1991), “Коппелія” (Л.
Деліб, 1994), “Кармен-сюїта” (Ж. Бізе–Р. Щедрін, 1995), “Дон Кіхот” (Л. Мінкус, 1995), “Петрик і вовк” (С.
Прокофьєв, 1999) тощо. Але особливе місце у балетмейстерській спадщині В. Ковтуна посідають романтичні балети на музику Петра Чайковського – “Спляча красуня”, “Лебедине озеро”, “Лускунчик”.
Постановку “Сплячої красуні” В. Ковтун здійснив у 1980 році. В інтерв’ю одному із столичних
часописів (“Молода гвардія”, 1980, 26 липня) свій вибір балетмейстер обґрунтовував так: “У репертуарі театру повинна бути чиста класика, на якій має удосконалюватися вся трупа, постійно підвищуючи
свій професіоналізм. На цьому спектаклі має рости молодь, мають показувати й удосконалювати вітчизняну школу балету провідні солісти, котрі покликані виховувати смак широкого глядача, піднімати
його до найвищих художніх зразків...” [13, 4].
У роботі над виставою була задіяна майже вся балетна трупа театру. В копіткій праці балетмейстеру допомагали досвідчені педагоги-репетитори, чудові знавці балетного академізму Тетяна
Ахекян та Веанір Круглов. При постановці класики успіх, як правило, мають спектаклі, в яких органічно
переплітаються традиції і новаторство, синтезовані в єдиний стиль. Саме таким шляхом пішов Валерій Ковтун. У “Сплячій красуні” він майже повністю зберіг первісну редакцію Маріуса Петіпа, шедеври
його хореографії, а також використав для драматургійної цілісності номери і фрагменти балетмейстерів-попередників – Федіра Лопухова та Юрія Григоровича. Ковтуном було ретельно відновлено не лише симфонічно-танцювальні композиції, а й чудові пантомімні сцени, історико-побутові, характерні
танці. При цьому вистава не сприймалася як звичайна реставрація, а набувала сучасного осмислення.
Насамперед, це було досягнуто поглибленням ідеї балету, що набула у хореографа узагальненофілософського звучання: переборення зла силою добра, кохання і вірності. Крім того, хореограф максимально загострив конфлікт добра і зла. “Більш масштабний образ феї Карабос піднімається до уособлення всього земного зла – тим самим зростає значення і цінність перемоги добра і справедливості в образі феї Бузку, – зазначали вітчизняні критики після прем’єи “Сплячої красуні”. – Партія Карабос
вже не виглядає чисто пантомімною, як раніше, у поєднанні з танцем рухи феї стали більш ритмізовані, танцювальні. Заслужений артист УРСР В. Литвинов, відомий виконавець характерних партій, чудовий актор, подає пластичну поведінку Карабос у властивій йому дещо іроничній манері. Та це не ви-
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глядає надуманно, навпаки, загальна лінія вистави – сприймання казкових подій сьогоднішнім поглядом – майстерно втілена…” [13, 4].
Образ принца Дезіре також набув принципово нового значення. За своєю хореографічною наповненістю його було поставлено в один ряд з партією Аврори. Глядачі побачили Дезіре, який танцює,
а не лише виконує підтримки та бере участь у пантомімічних сценах. Зокрема, в чотирьох варіаціях
другої та третьої дій Валерієм Ковтуном було використано великий арсенал рухів віртуозного чоловічого танцю. Як зазначали мистецтвознавці, “психологічне збагачення партії Дезіре, розвиток цього
образу в балеті виділив й ствердив дуже важливу, раніше просто непомітну тему – сили земної людини. Адже тільки Дезіре може звільнити сплячу красуню, і його бажання, мрії, помножені на енергію,
сильніші за доброзичливе заступництво добрих фей...” [13, 4].
Наголосимо, що на прем’єрі партію Дезіре виконав сам балетмейстер. Визнаний майстер класичної хореографії, один із найкращих виконавців цієї ролі у попередніх постановках, В. Ковтун провів
її на високому академічному рівні, наголошуючи на логічності форм і рухів, підкреслив виняткову елегантність і витонченість манер Дезіре.
Партія принцеси Аврори, створена В. Ковтуном, звичайно, стала образним центром “Сплячої
красуні”. Цікаво, що Аврора для її виконавиці – Тетяни Таякіної була однією з перших значних партій у
творчій кар’єрі, і в новій виставі віртуозна балерина надала цій ролі ще більшої образної змістовності.
У композиційно-драматургійному відношенні “Спляча красуня” була насичена злагодженими класичними ансамблями, сповненими індивідуальної майстерності артистів кордебалету. Як свідчили критики, прологбалетуі особливойогопершадіявавторськомупрочитанні В. Ковтунабули виконані укращих традиціях
вітчизняної класичної школи балету [13, 4]. Балетмейстер також вміло використав контрастне зіставлення
двохсцен–картиниполюванняіцарстванереїд:земнийепізодполюванняскладавсязхарактерних інарод- нопобутовихтанців,асценасвітумрійпринцаДезіребулапобудовананаакадемічнійкласиці.
Декораційне оформлення вистави здійснив художник Ярослав Нірод, якому вдалося відтворити єдиний художній стиль вистави. Високу художню цінність музичного твору П. Чайковського підкреслив оркестр під керуванням народного артиста СРСР Стефана Турчака. Для кожної танцювальної теми диригентом було віднайдено неповторні нюанси, завдяки чому хореографічна партитура
прозвучала ще більш насичено й емоційно.
У 1986 році Валерій Ковтун у своїй балетмейстерській роботі знов звернувся до музичної спадщини П. Чайковського. 30 грудня того ж року він представив на суд глядачів і театральних критиків
балет “Лускунчик”. Постановку було здійсненою у співпраці з досвідченим диригентом Аліном Власенком, художником В’ячеславом Окунєвим і провідними солістами Київського ДАТОБ ім. Т. Шевченка –
Тетяною Таякіною (Клара) і Миколою Прядченком (Лускунчик). Кожен герой казки Гофмана у балетній
версії Ковтуна мав свій внутрішній світ. Клара водночас і сумна, і весела; їй притаманна юнацька
грайливість крізь яку проступає жіноча грація. Безпосередньо можна переконатися (вистава у художньому оформленні художниці Марії Левитської і тепер йде на сцені Національної опери України): композиційний малюнок та рухи підібрані для Клари балетмейстером – легкі й невимушені. Зачарований
принц Лускунчик на початку вистави через свій зовнішній вигляд начебто викликає співчуття, але поступово хореограф розкриває його головні риси – сміливість, мужність, благородність.
Романтикою овіяна сцена навколо новорічної ялинки, де Клару і Лускунчика охоплює передчуття любові. Фіналом їх душевних хвилювань стає сповнений світлої мрії “Вальс сніжинок”. Друга дія
балету побудована В. Ковтуном у вигляді яскравої галереї характерних танців, фіналом яких стає мелодійно багатий “Вальс квітів”.
1989 року на базі Театру класичного балету Валерій Ковтун здійснив постановку балету П.
Чайковського “Лебедине озеро”. “Звістку про те, що Ковтун збирається ставити перлину світової хореографії – балет П. Чайковського “Лебедине озеро” багато хто сприйняв скептично, – писала театральний критик Т. Марковська. – Прем’єру очікували з хвилюванням. Адже не жарт: трупа, що налічує півсотні артистів, не має визнаних “зірок”, зазіхнула на “святая святих” балетного мистецтва! То ж дуже
приємно відзначити, що незважаючи на безліч труднощів, спектакль не тільки з’явився, а й став значною подією у культурному житті міста...” [8, 4].
Балетмейстер дуже дбайливо поставився до хореографічного тексту, який став основою спектаклю (автори – відомі балетмейстери – Лев Іванов, Маріус Петіпа, Федір Лопухов); з великим тактом
зробив купюри і перестановку окремих номерів. Як результат: спектакль, на жаль, дещо втратив масштабність і масовість, але здобув принадності та більшої видовищності. Емоційно посилив В. Ковтун
трагічний фінал. Постановник відмовився від звичайного щасливого кінця (що наближувало постановку до першого варіанту лібрето, запропонованого П. Чайковським). Зрада, хоч і мимовільна, не може
існувати поряд з любов’ю – основний лейтмотив балету. “Це логічно, – зазначали рецензенти після
прем’єри, – трагічна розв’язка викликає в глядачів катарсис, робить спектакль завершенішим, значущим. І то не примха балетмейстера, а відновлення художньої справедливості, глибоке проникнення в
музику П. Чайковського, пройняту пафосом високої трагедії” [8, 4].
В оформленні вистави взяли учать сценографи В’ячеслав Окунєв та Ірина Пресс. Поетичноромантичні, декорації та костюми були виконані у традиційній живописній техніці. Окрема увага балетних
критиків була зосереджена на кордебалеті (балетмейстери-репетитори Тетяна Ахекян та Наталя Абрамова): “Артисти не тільки впоралися з надзвичайно складною хореографічною лексикою, а танцюють на високому фаховому рівні, з величезною душевною віддачею” [8, 4]. Водночас найбільш уразливим місцем
спектаклю рецензенти назвали провідних солістів. “Партії Одетти-Оділії, Зігфріда, Ротбарта вимагають не
лише технічної досконалості, а й осягнення суті образу, яскравої індивідуальності та емоційної наповненості. Недарма багато видатних танцівників ішли до них довгі роки творчості. Для лауреата республіканського конкурсу Яни Гладких роль Одетти-Оділії була найважчою і найвідповідальнішою в її творчому житті.
Гарні, витончені лінії, добре володіння технікою класичного танцю, стримані, вишукані манери – все це до-
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зволяє сподіватися, що з часом молода балерина стане великим майстром. З досвідом прийде поглиблення розуміння образу, і її героїня перетвориться на справжню королеву лебедів. Зігфрід у виконані Євгена Кайгородова – благородний, витончений, але артисту не вистачає техніки: сили та енергії в стрибках,
стрімкості, чистоти в обертаннях. Його герой не юнак у розквіті сил і краси, а хлопчик-підліток на порозі
юності”. Маловиразним було визнано Ротбарта (Е. Захарченко). “Важко говорити про створення образу,
якщо танцівник погано володіє абеткою класичного танцю” [8, 4]. Отже, відсутність яскравих лідерів на
прем’єрі “Лебединого озера” 1989 року дещо зсунула акценти. Але спектакль створений В. Ковтуном вийшов оригінальним та яскравим. З тих пір постановка витримала понад 500 показів, а 1995 року її було
перенесено на сцену Національної опери України в оформленні сценографа Марії Левитської.
Висновки та перспективи подальших розробок.
1. Аналіз історіографії довів, що окремі аспекти розглянутої теми неодноразово обговорювалися у
монографіях та наукових розвідках вітчизняних радянських (М. Варзацька, Л. Воєводін, В. Забуга, Я. Зорін,
Ю. Косенко, О. Луновська, Т. Марковська, Г. Цимбал) та пострадянських (Ю. Станішевський, В. Туркевич, Т.
Поліщук, В. Кондратюк) дослідників. Разом з тим, цілісний розбір композиційних особливостей балетів В. Ковтуна,створенихнамузикуП.Чайковськогозалишивсяпозамежамиїхнауковоїуваги.
2. Серед найважливіших подій у сценічній кар’єрі В. Ковтуна варто назвати участь у V Міжнародному балетному конкурсі у Варні (Болгарія, 1970), Міжнародному конкурсі артистів балету в Москві
(1973), IV Міжнародному фестивалі танцю в Парижі (1977). 1979 року В. Ковтун вступив до балетмейстерського факультету Державного інституту театрального мистецтва ім. А. Луначарського у Москві, по
закінченні якого продовж 1985–1987 років очолював балетну трупу Київського ДАТОБ ім. Т. Шевченка.
З 1989 року працював головним балетмейстером Київського театру класичного балету, а в 1998–2005
роках – очолював трупу Київського музичного театру для дітей таюнацтва.
3. Серед художніх та композиційних особливостей балетів, створених В. Ковтуном на музику П.
Чайковського, варто назвати: збереження первісних хореографічних редакцій М. Петіпа, а також окремихномерівіфрагментів,поставленихбалетмейстерами-попередниками(Л.Іванов,Ф.Лопухов,Ю.Григорович); у драматургії – максимальне загострення конфлікту між добром і злом; використання великого
арсеналу рухів віртуозного чоловічого танцю; композиційна злагодженість ансамблів, досягнута індивідуальноюмайстерністюартистівкордебалету;вибірсолістівзособливоюемоційноюнаповненістю.
Вивчення композиційних й художніх особливостей балетів В. Ковтуна не може лімітуватися
лише даною публікацією і вимагає ретельнішої дослідницької уваги з подальшим відображенням набутих результатів у фахових виданнях з історії вітчизняної та світової хореографії.
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THEATRICAL-ARTISTIC REALITY IN UKRAINE
IN THE CONTEXT OF SOCIO-CULTURAL TRANSFORMATIONS
The purpose of the article.The article shows the peculiarities of socio-cultural transformation in modern
Ukraine, the state policy in the field of theatre art, a contemporary theatre and artistic reality, the regulatory frameworkin
the field of theatre art, the relations “theatre – public”, “theatre – critic”, “theatre – power”.The methodology of the
research involves such methodological approaches as systemic, socio-culturological, theatrical, synergetic. The
scientific novelty of the article is the attempt to carry out the systematic analysis of the theatre as a socio-cultural
institution, which operates in the conditions of the transformational processes in independentUkraine. Conclusions. The
theatre requires the acquisition of new functionsin the conditions of socio-cultural transformation, which will enable it to
act in a globalized world and determine its place insociety.
Key words: socio-cultural transformation, state, culture, theatre, art, Ukraine.
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Театрально-художня реальність в Україні в контексті соціокультурних трансформацій
Мета статті – висвітлити особливості соціокультурної трансформації в сучасній Україні, державної політики у галузі театрального мистецтва, сучасної театрально-художньої реальності, нормативно-правової бази галузі театрального мистецтва, відносин “театр – глядач”, “театр – критика”, “театр – влада”. Методологія дослідження полягає у залученні таких методологічних підходів: системного, соціокультурологічного, театрознавчого,
синергетичного. Наукова новизна полягає у спробі здійснити системний аналіз театру як соціокультурного інституту, що діє в умовах трансформаційних процесів в Україні періоду незалежності. Висновки. Діяльність театру в
умовах соціокультурної трансформації вимагає від нього набуття нових функцій, що дасть можливість діяти в
умовах глобалізації і визначити його місце в суспільстві.
Ключові слова: соціокультурна трансформація, держава, культура, театр, мистецтво, Україна.
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Театрально-художественная реальность в Украине в контексте социокультурных трансформаций
Цель статьи – осветить особенности социокультурной трансформации в современной Украине, государственной политики в области театрального искусства, современной театрально-художественной реальности,
нормативно-правовой базы в области театрального искусства, отношений "театр – зритель", "театр – критика",
"театр – власть". Методология исследования заключается в привлечении таких методологических подходов:
системного, социокультурологического, театроведческого, синергетического. Научная новизна заключается в
попытке осуществить системный анализ театра как социокультурного института, действующего в условиях трансформационных процессов в Украине периода независимости. Выводы. Деятельность театра в условиях социокультурной трансформации требует от него приобретения новых функций, что позволит действовать в условиях
глобализации и определить его место в обществе.
Ключевые слова: социокультурная трансформация, государство, культура, театр, искусство, Украина.

The actuality of the article is to study the theatre as a socio-cultural institution, which is based on
certain basic concepts such as “sociocultural reality”, “social-artistic reality”, “theatrical-artistic reality”.
Modern socio-cultural reality in Ukraine is the result of tectonic socio-political changes that have
occurred as a result of the former USSR collapse and Ukraine’s state independence proclamation. The
absence of the clear strategy for civilization development in Ukraine, the modern strategy for modernizing
society and all its spheres of life has led to a systemic crisis.
© Vaniuha L., 2018
© Toporivska Ya., 2018
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The purpose of the article is to describe the state of theatrical-artistic reality in Ukraine in the context
of socio-cultural transformations in the country after gaining independence; to determine the influence on the
state of theatrical-artistic reality of such factors as power, public, criticism; to highlight the main problems that
exist in Ukrainian theatrical art.
After the state independenceproclamation,theatre researchers began to get rid of the ideological
cliché in their writings.
The research of V. Kovtunenko and the collective work of І. Bezgin, O. Semashko, V. Kovtunenko
are very valuable for understanding the theatre as a socio-cultural institution, the ways of the Ukrainian
drama theatre’s socio-cultural study, its regional functioning, the peculiarities of the relations between
“theatre – public”, “theatre – critic”, “theatre – power”. Another collective work of I. Bezgin, O. Semashko, K.
Judova-Romanova studies the Ukrainian dramatic theatres’audience.
According to the scientists, “modern theatrical-artistic reality in Ukraine, being in a transitional state,
is characterized by: a) formation of a new theatrical activity infrastructure and changes of its subject; b)
drafting a new system of theatrical-artistic relations among all its participants; c) increasing openness,
perception of innovations; d) the new definition of the theatre’s social functions; e) acquisition of national
expressiveness and identity; f) the growth of the social factors’ role in the theatre’s functioning, increased
reaction to the usually unpretentious requests of the public; g) growing factors that are unfavourable to
survival; h) formation of a new social status of the theatre, updated system of the theatre’s connections both
in the system of artistic culture, and in society as a whole”[1].
Modern Ukrainian society develops “through the transformation that is considered in postmodernism as a
combination of an incoherent at first glance conservatism and liberalism, socialism and capitalism, modernization
and traditionalism, progress and regression” [9, p. 31]. Actually, “taking into consideration the totality of all social
life aspects and the regularity of these changes, our society can be called “transformational”. Transformation
implies the simultaneous coexistence of modernization, postmodernization and traditionalist retreat processes.
These circumstances allow us to characterize the transformational society as a mutant one. Chornobyl initiated
this type of society in the literal and figurative sense” [9, p. 31]. The pursuing modernization model of Ukraine
“threatens with the loss of traditional culture and national identity, hopelessness of establishing a new, modern
one”[3,p.29].Thesocio-economiccrisisnegativelyaffectedthedevelopmentofaculturalsector,
inparticular,
theatricalart.
We consider the theatre as a socio-cultural institution, “within which the scenic art is created, the
audience is a kind of factor, with the participation of which art becomes a fact of public consciousness and
experience, and criticism is an instrument of public opinion” [8]. At the same time, the theatre is considered
as a specific system, “which, on the basis of social and artistic needs’ satisfaction, performs social and
artistic functions; has a value-normative specificity in its three subsystems (theatrical creativity, ensuring the
theatrefunctioning in society, the performances’ artistic development); acts as a functioning social institution
and theatre group, in which both creative and general social processes take place; has a developed system
of social relations both within the theatre and in ties with society” [1]. Actually, “the crisis of the Ukrainian
modern drama theatre, as a socio-cultural institution, is caused (in addition to economic disadvantages) by a
violation of its main elements’ functional interaction and, in particular, by the change in its social functions
and socio-artistic relations with the audience and criticism”[1].
According to V. Gorbatenko, Ukraine, in search of its own path of development, “entered into the
transit-crisis stage of its modernization, which gradually grew into a self-sufficient large-scale process with a
pronounced ethno-national tint” [3, 211]. S. Kataev says that “postmodernization is associated with the
formation of “information”, “technotronic” society. However, existing concepts suggest the organic movement
of Western civilization to the new frontiers of the society development; while in our country,
postmodernization, as well as modernization, takes place in a barbaric and violent way, through people
suffering andhuman rights’ neglecting” [10, 16]. Actually, “the energy of society’s development is due to a
socio-cultural transformation to a great extend” [10,12].
ThereisnoholisticconceptofthenationalculturedevelopmentinUkraine.I.Dzyubabelievesthat“the future
concept of culture is not a plan, not just a program of practical activity, not a set of legislative acts, but a
comprehension system of history,the current state and prospects of our culture” [7, p. 634]. With regard to
cultural policy, first of all, it is necessary to get rid of administrative-command management of culture, giving
preference to innovative approaches, to move “to targeted programming, prioritizing, creating a legislative and
regulatoryframework,basedonwhichinstitutionsofculturecouldself-fulfiltheirfunctions.Wemustprovidea
combinationofcentralcoordinationwiththedevelopmentofregionalstructures”[7,634–635].
Proceedingfromculturologicalpositions
“wedefinethestateculturalpolicyasastatepolicyinthefield
of
culture, carried out by the state, the leading subject of cultural policy, at the expense of public resources,
aimed at intensifying the subcultures interaction through the formation of the national picture of the world, the
nucleusofthesocietyculture,andattherealizationofculturalneedsofvariousculturallifesubjectsconsidering
strategic national-cultural interests” [13, p. 97]. It is the state cultural policy, which is the main regulator of the
theatre sphere, “proved to be inadequate for the new theatres’ situation, giving them a great creative and
institutional freedom without the necessary material support, which gave rise to a number of “diseases” and
survivaltestswithacertainlossofasignificantpartofcreativetheatrespositions”[1,233].
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After the proclamation of Ukraine’s state independence, there was no clear understanding of the
management specifics in the sphere of culture, and, in particular, the theatrical business, in the new market
conditions. Unlike Soviet power, modern government in Ukraine did not understand the importance of
theatrical art in the process of state-building. Moreover, it “threw the theatre out of favour on the margin of
socio-political development, giving the informational space for making a zombie out of a “small Ukrainian”,
transforming him/her into a biorobot, an obedient car for voting during election campaigns” [6].
The state authorities in the adopted “Concept of the state policy in the field of culture (2005–2007)”
officially recognized that “the current state of Ukrainian culture and spirituality’sdevelopment is characterized
by erosion and gradual marginalization of cultural and spiritual values in public life, the destruction of a
coherent network of establishments, enterprises, organizations and institutions of culture and a holistic
information and cultural space, inefficient use of existing cultural and creative resources”[14]. It’s a pity, but
nothing has changed for eleven years.
Themanagementoftheatricalaffairsatthepresentstageofsocio-culturaltransformation,accordingto some
scholars, can be formulated as “the unity of processes of socio-artistic forecasting, planning, regulation and
upbringing. With this approach, the formation of planned indicators should be based on projected
developments[...]Afterall,wearedealingmostlywithstatetheatres,whicharemorethan130inUkraineand which are
half-financed by the state [1, 227]. As for the regional governing body for cultural life, its main function is “to
coordinate the interests of the artistic values creators andthe public, to achieve the
correspondenceoftheatricalcreativityandperformancestotheartisticneedsoftheaudience”[1,p.232].
The event in the cultural and artistic life was the adoption of “Fundamentals of Ukrainian Legislation on
Culture” by the Ukrainian parliament in February 1992, which identified the legal, economic, social, organizational
foundations for thecultural development in Ukraine. According to the Law interference in the creative process,
censorship in the field of creative activity is not allowed. The state guaranteed the necessary allocations for the
culturaldevelopment in the amount of not less than eight percent of the national income of Ukraine. However,
financing of the cultural sphere in such volumes remained only a declaration of good intentions.
In May 2006, the long-awaited Law of Ukraine “On Theatres and Theatrical Affair”came into effect,
whichregulatedsocialrelationsinthefieldoftheatricalaffair,whichhadariseninconnectionwiththetheatrical
productions’creation,public performanceanddisplay;establishedthelegalstatusoftheatres,theformoftheir state
support, the order of their creation and activity; was directed at the formation and satisfaction of citizens
creative needs and interests, their aesthetic education, preservation, development and enrichment of the
spiritual potential of the Ukrainian people. The law made it impossible for censorship bodies to exist, as it had
beeninSoviettimes.Thatiswhycreativityinthefieldoftheatricalartwasdeclaredfree.
After more than 10 years’ work on the bill the Ukrainian parliament adopted the Law of Ukraine “On
Culture” at the end of 2010, signed by the President of Ukraine on 6 January, 2011. The above-mentioned
law was adopted on the Basis of Legislation on Culture, which norms are no longer in line with the new
socio-cultural reality. Among the main principles of state policy in the field of culture are “recognition of
culture as one of the main factors of the Ukrainian people identity; promotion of the Ukrainian united cultural
space creation, preservation of cultural integrity”[16].
According to experts, the main reasons for the low effectiveness of many laws in the field of culture
are that “some legislative regulations are declarative,indiscriminate, not backed up by rules of direct action,
and there is a lack of effective mechanisms of liability for legislation violations” [5].
At the same time, the attempt to codify legislation in the sphere of culture was not successful, which
would allow to systematize the legal acts, eliminate the gaps, differences and contradictions between them,
as well as the norms contained therein, and thus provide the legislation with perfection and consistency.
Consequently, “the sociocultural transformations,which take place in Ukraine, can be defined as
processes of constant qualitative changes in various socio-cultural systems of society, which are determined
both by objective and subjective factors, and can last from several years (rapid, revolutionary changes) up to
several hundred years (slow evolutionary changes). These processes occur in stages, have their own logic
and resources. The main vector of socio-cultural transformations, which take place in Ukraine, is a postSoviet (post-communist, post-totalitarian, post-colonial) one” [2].
Theroleandplaceofthetheatreintheconditionsof Ukrainianstatecreationwasseenbytheartisticelitein different
ways. If some believed that the theatre should be far from politics, others thought more radically. For
example,thesecretaryoftheUnionofTheatreWorkersofUkraineYa.
VereshchakbelievedthatUkraine“neededa
theatrethatwouldarguewithrallies,becametheircompetitor,ledpeople”[8].Atthesametime,theartisticdirectorof
Taras
Shevshenko Ternopil theatre assured: “We do not hold a rally, because we see the reaction of people to
differentspeakers,wedonotlookforplayswith“newUkrainians”andsomethinglikethat”[17].
Dramatists could not offer theatres the works that would correspond to the new socio-cultural
situation. Thus, in June 1990, the mentioned secretary of the UTW of Ukraine Ya. Vereshchak noted that
despite the creation at the UTW drama studio and its allocation, we cannot boast with new names and
relevant pieces, that is why “rallies on the squares are more interesting and sharper than our performances”
[17]. The following situation has not changed during the next years.
V. Hrytsuk, the employee of the UTW of Ukraine, based on the analysis of the reports of the UTW
interregional branches concerning the premieres during the 2004–2005 theatrical season, found out that Western
European dramaturgy is the leading conductor in the theatre repertoires in almost all Ukrainian regions. This
testifies that “the Ukrainian theatre is totally denationalized [...] by the cultural and artistic centres of many
countries that support the introduction of their classical or contemporary drama on the Ukrainian scene” [6]. So,
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“the lack of state policy in relation to modern drama is the main reason for the entertaining, totally apolitical and
denationalized Ukrainian theatre. Only modern texts about life’s realities make the theatre acute. The theatre lost
its main social function” [6]. The main feature of the Ukrainian theatres is entertaining, since even in leading
academic theatres, comedies and melodrama occupy about 70% of the acting repertoire. An extremely small part
in the repertoire of theatres is a contemporary Ukrainian drama.
Theatrical criticism, which is intended to be a mediator between the theatre and the spectator, to
form his/her artistic and aesthetic tastes, to give an integral representation of the theatre, to define tactics
and strategy of its development, does not fulfil its direct functions. O. Shlemko says, “Unfortunately, there is
no true, professional theatrical criticism in independent Ukraine that would have the courage and
professional dignity to point to the true causes of artistic infertility in the field of theatrical art”[18].
The mentality of the Ukrainian theatre, as well as the mentality of the Ukrainians, was subjected to
various deformations under the influence of a number of negative factors. It is believed that “the mentality of the
Ukrainian theatre is defined in three main factors: dramaturgy (national), stage art (acting, directing, scenography)
(Ukrainian-language theatres, which worked and work within and beyond Ukraine) and, of course, an audience
[...]” [12]. In the conditions of the independent Ukrainian state, the theatre and audiences became more
homogeneous. However, according to O. Shlemko, most theatres during the Ukrainian state-building “are not for
thenationalideaanddonotcareaboutthedevelopmentoftheUkrainiannation”[18].
At the beginning of the XXI century, the Ukrainian theatre, on the one hand, did not become “the
centre of public opinion, aesthetic or moral dominant, and on the other hand, it does not feel the priority
attention of society and state institutions” [14]. The model of the state repertoire theatre remained
unchanged, the principles of its activity “besides a purely formal transition to a sociable system and a radical
reduction in funding [...] didn’t undergo the necessary changes in accordance with the requirements of time”
[14]. For the theatredirectors became more profitable to rent the premises than to produce new
performances. The issue of theatreaccessibility remains problematic. The theatres price policy is not aimed
at ensuring the attendance of performances by low-income spectators, which cut off from the theatre a huge
amount of Melpomeneadmirers.
Conclusions. So, after analysing the above mentioned, it can be noted that the +relations “theatre –
state” and “theatre – power” become important in the conditions of Ukraine’s independence. Unlike Soviet
times, nowadays, powercannot influence effectively on theatre’s repertoire in accordance with the current
legislation, and shows indifference to it.
The “theatre – audience” relationship, which is the determining factor in the theatre functioning, is
characterized by the presence of a nationally conscious and theatrically educated public, which has a good
taste and demonstrates the respect to the theatre. At the same time, in order to expand the audience, the
theatre is forced to adapt its repertoire to the unpretentious needs of the audience.
The “theatre – critic” relationship is characterized by the presence of competent local theatrical
criticism, which at the same time has complementarity, not enough critical evaluation of the theatrical
process, the inability to indicate the outline of a new theatremodel.
In general, the theatre needs to find the response to transformational processes, the challenges of
globalization; requires the new functions acquisition that will enable it to act effectively as a socio-cultural
institution and to determine its place in society.
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ЛЮБОМИР БОДНАРУК – РЕПРЕЗЕНТАНТ ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА ЧЕРНІГІВЩИНИ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ - ПОЧАТКУ ХХІ СТ.: ХОРОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
Мета. Дослідження пов’язане з обґрунтуванням внеску у формування хорової культури новітньої доби відомого українського хормейстера Любомира Боднарука, що знайшло своє виявлення у створенні та діяльності першого
професійного камерного хору імені Д. Бортнянського Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів і
концертних програм. Методологія дослідження полягає в застосуванні історико-гносеологічного та проблемнохронологічного наукових підходів, що дозволяє здійснити розклад і узагальнення історичної основи розгортання хорової діяльності на Чернігівщині, що сформувала новітні бачення хорового мистецтва Любомира Боднарука. Наукова
новизна та значимість отриманих результатів проведеного дослідження полягає в тому, що вперше піддано аналізу
виконавський репертуар професійного мистецького колективу, який охоплює різні стилі і жанри музичного мистецтва,
представляє композиторську творчість України, що створює додаткові умови для екстраполяції художніх надбань професійного хорового колективу в різновекторну музично-виконавську діяльність та в сферу підготовки професійних диригентських кадрів, зокрема створення хорознавчої історії диригентського виконавства Чернігівщини. Висновки. Вперше хорова творчість Чернігівщини розглядається у взаємозв’язку культурологічного і змістовного музикознавчого
(хорознавчого) чинників, що формують цілісність хорової культури Чернігівщини від її витоків до нашого часу. Важливо,
що відображення музично-виконавської діяльності в сфері хорового мистецтва опосередковуються оцінкою творчості
митця, того, хто створює реальні художні цінності, що мають творчий результат.
Ключові слова: репрезентант, камерний хор, репертуар, хорознавство, музична культура Чернігівщини.
Васюта Олег Павлович, кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры художественных дисциплин национального университета "Черниговский коллегиум" им. Т.Г. Шевченка
Любомир Боднарук- репрезентант хорового искусства Черниговщины второй половины ХХ - начала XXI в.: хороведческий аспект
Цель работы. Исследование связано с обоснованием вклада в формирование хоровой культуры новейшей эпохи известного украинского хормейстера Любомира Боднарука, что нашло свое проявление в создании
и деятельности первого профессионального камерного хора имени Д. Бортнянского Черниговского областного
филармонического центра фестивалей и концертных программ. Методология исследования заключается в применении историко-гносеологического и проблемно-хронологического научных подходов, что позволяет осуществить анализ и обобщение исторической основы развертывания хоровой деятельности на Черниговщине, которые
сформировали новое видение хорового искусства Любомира Боднарука. Научная новизна и значимость полученных результатов проведенного исследования заключается в том, что впервые подвергнуты анализу исполнительный репертуар профессионального художественного коллектива, который охватывает разные стили и жанры
музыкального искусства.Представляет композиторское творчество Украины, что создает дополнительные условия для экстраполяции художественных достижений профессионального хорового коллектива в разновекторную
музыкально-исполнительские деятельность и в сферу подготовки профессиональных дирижерских кадров, в частности создание истории хоровединия дирижерского исполнения Черниговщины. Выводы. Впервые хоровое
творчество Черниговщины рассматривается во взаимосвязи культурологического и содержательного музыковедческого факторов, формирующих целостность хоровой культуры Черниговщины от ее истоков до нашего времени. Важно, что отображение музыкально-исполнительской деятельности в сфере хорового искусства выявляется
непосредственно в оценке творчества художника, того, кто создает реальные художественные ценности, имеющие творческий результат.
Ключевые слова: репрезентант, камерный хор, репертуар, хороведение, музыкальная культура Черниговщины.
Vasyuta Oleg, PhD in Arts, Associate Professor, National University "Chernihiv Collegium" named after T.G.
Shevchenko
Liubomyr Bodnaruk – the representative of the choral art of Chernihivshchyna (Ukraine) of the second
half of the XXth and the beginning of the XXI century: the cognitive aspect
The purpose of the article. The research is connected with the justification of the contribution to the formation
of the choral culture of the modern age of the famous Ukrainian choirmaster Liubomyr Bodnaruk, which was revealed in
the creation and activity of the first professional chamber choir named after D. Bortniansky from the Chernihiv
Philharmonic Center of Festivals and Concert Programs. The methodology of the research is to apply the historicalepistemological and problem-chronological scientific approaches, which allows to carry out the schedule and
generalization of the historical basis for the development of choral activity in Chernihiv region, which formed the latest
vision of choral art by Liubomyr Bodnaruk. The scientific novelty and significance of the results of the research carried
out is that for the first time the analysis of the performance repertoire of a professional artistic group covering various
styles and genres of musical art represents the composer's work of Ukraine, which creates additional conditions for
extrapolation of artistic achievements of a professional choral collective into a multisectoral musical – execution activities
and in the field of training of professional conducting staff. Conclusions. For the first time, the choral creativity of
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Chernihiv region is considered in the interrelationship between cultural and continental musicology (cognitive) factors that
form the integrity of the choral culture of Chernihiv region from its origins to our time. It is essential that the reflection of
musical and performing activities in the field of choral art is mediated by the assessment of the artist's creativity, which
creates real artistic values that have an aesthetic result.
Key words: representative, chamber choir, repertoire, bureaucracy, musical culture of Chernihiv region

Актуальність теми дослідження. Регіональні музикознавчі студіювання засвідчують зростання
творчого інтересу до змісту тих художніх процесів, які виходять за рамки локального явища і стають
вагомою часткою загального річища духовної культури України початку ХХІ століття [10, 62]. Це стосується різних сфер музичної діяльності, але в першу чергу – хорової, оркестрової, композиторської, виконавської. Винятково цінним, з нашої точки зору, є творчий напрям, запропонований Всеукраїнською
науково-практичною конференцією[8]. Говорячи про значення творчого спадку відомого харківського
диригента В.Палкіна, академік В.Рожок наголосив: "В.С.Палкін уособлює загальноукраїнський тип хорового діяча… В його діяльності і натурі сконцентрувалися найпитоміші якості української духовності,
відданості митця своїй улюбленій справі, високоморального ставлення до людських ідеалів, скромність, все те, що відповідає митцям такого масштабу" [6, 11]. Осмислення творчого феномену відомого українського хорового диригента, заслуженого діяча мистецтв України, Л.М.Боднарука є метою дослідження.
Становлення професіональної вокально-хорової діяльності на Чернігово-Сіверщині співпадає
з часом заснування Чернігівської єпархії (992) [9]. В історії української музичної культури XVIIст. важливе місце належить хоровій капелі чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та відомому хормейстеру Симеону Пекалицькому [5]. За часів Гетьманщини (1648-1764) Чернігівщина висунула плеяду видатних майстрів хорової справи: М. Полторацького, Г. Головню, А. Рачинського, М.
Березовського, Д. Бортнянського, С. Давидова та ін. [2,112]. На становлення музично-хорової думки в
Україні суттєвий вплив мали праці Г.Головні "Начало познанія нот ірмолойного простого пінія"(1752) та
Г.Барановича (випускник Чернігівської духовної семінарії, керівник хору Києво-Могилянської академії
(1799 – 1804 рр.) "Ірмологіон по печерському напіву", "Правила для нашого ірмологійного пінія"[1].
На початку XX ст. у Чернігівській єпархії нараховувалося близько 300 церковно-співочих хорів
учнів церковно-парафіяльних шкіл [2,112]. Тут працювали українські хорові диригенти Г.Давидовський,
Г.Горєлов (Горілий), О.Соловйов, П.Добровольський, Г.Зосимович і ін. Організовувалися церковноспівочі товариства. Зокрема, ініціатором створення Чернігівського церковно-співочого товариства став
визначний російський хормейстер і хоровий композитор О.Архангельський.
Становлення фундаментальних основ мистецької освіти початку XX ст. пов’язане з заснуванням першого Чернігівського музичного училища (1904), Чернігівських музичних класів (1908). Формування хорової культури знаходилося під впливом діяльності музично-освітніх закладів радянської доби: відновленням діяльності Чернігівського музичного училища(1961), відкриттям музичнопедагогічного факультету Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя. Спостерігається нарощення хорової культури. (Приміром, український хор прилуцької кооперації (м. Прилуки)
здійснив перше виконання кантати-поеми "Хустина" класика української музики XX ст.
Л.М.Ревуцького(1923)) [3, 35]. 60-ті–80-ті рр. позначені формуванням новітніх центрів хорової культури. Провідниками нового музичного мислення стали хормейстери В.Іконник, А.Лащенко, Л.Тевзадзе,
Л.Пашин, В.Полевик, Л.Вишнева і ін., що стало основою стрімкого злету хорового мистецтва цього
часу. Виклад основного матеріалу. Л.Боднарук мав високу фахову освіту (закінчив Львівську консерваторію ім. М.Лисенка), практичний досвід роботи з професійними хоровими колективами України. Зокрема, керував ансамблем пісні і танцю "Полісся" Чернігівської обласної філармонії, хором музичного
училища ім. Л.Ревуцького, з якими ставав неодноразовим лауреатом різних республіканських конкурсів хорового мистецтва. Головною справою майстра стало створення першого на Чернігівщині професійного камерного хору ім. Д.С.Бортнянського (1996). У 2009р. отримав професійний статус "академічного". До першого складу хору ввійшли випускники музичного училища ім. Л.Ревуцького, для яких
гармонійно поєдналися роки навчання з подальшим переходом до етапу професійної хорової діяльності. Камерний хор посів почесне місце у професійному хоровому мистецтві України зазначеного періоду[4]. Репертуар є складовою характеристики професійних якостей творчого колективу. Музичний репертуар містить інформацію, яка дозволяє з’ясувати стан художнього розвитку мистецького
середовища. Репертуар сприяє визначенню географії музичних впливів, зокрема, щодо поширення
хорової літератури у виконавській практиці і характеризує хоровий професіоналізм місцевих творчих
сил. Структурує різні колективи за рівнем виконання. Дозволяє з'ясувати характер естетичних уподобань соціального середовища. Репертуар камерного хору ім. Д.Бортнянського має наступну тематичну
спрямованість і охоплює різні твори за формою та засобами музично-хорової виразності.
1. Українська класична хорова спадщина.
М.Березовський "Отче наш" хоровийконцерт.
М.Березовський "Не отвержи меня во время старости" хоровий концерт.
Д.Бортнянський "Прийдіте, воспоїм, людіє" хоровий концерт №15.
Д.Бортнянський "Вознесу тя боже мой" хоровий концерт №16.
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Д.Бортнянський "Гласом моїм" хоровий концерт №27
Д.Бортнянський "Да воскреснет, Бог" хоровий концерт №34.
А.Ведель "Величая, величаю тя, Господи" хоровий концерт.
2. Хорова музика різних музичних стилів.
В.А.Моцарт "Реквієм".
К.Орф "Карміна Бурана" (сценічна кантата).
А.Гнатишин "Вірую" (київського розспіву).
А.Гнатишин "Богородице Діво, Радуйся".
М.Леонтович Фрагменти зі "Служби Божої".
М.Вербицький "Ангел вопіяше".
С.Рахманінов "Богородице Діво". З Літургії.
С.Рахманінов "Тебе поем". З Літургії.
А.Шнітке "Отче наш".
О.Гречанінов "Літургія – Domestica" (фрагменти).
Юзеф Свідер "Miserere" ("Помилуй").
Афро-американські духовні піснеспіви – спірічуелси в обробці Роберта Шоу:
"Deep River Jordan" ("Глибока ріка Йордан").
"Some times I feel" "(Деколи я відчуваю").
"Dry bones" ("Сухі кості").
3. Хорова спадщина М.Д.Леонтовича.
М.Д.Леонтович, вірші В.Сосюри "Льодолом".
М.Д.Леонтович "Отче наш" зі "СлужбиБожої".
М.Д.Леонтович "Отче наш" зі "СлужбиБожої".
М.Д.Леонтович "Хай іде насува чорна хмара" з незакінченої опери "На русалчин Великдень".
М.Д.Леонтович, вірші В.Сосюри. "Літні тони".
Українські народні пісні в обробці М.Д.Леонтовича: "Зашуміла Ліщинонька", "Піють півні","Ой нас братці п’ять”, "Пряля", "За городом качки пливуть, "Ой з-за гори кам’яної, "Ой устану я в понеділок", "Гра в
зайчика", "Дударик", "Козака несуть", "Гей ви стрільці січовії", "Із-за гори сніжок летить", "Зажурились
галичанки", "Щедрик", "Ой, там за горою".
4. Хорова ШевченкіанаУкраїни.
Л.Ревуцький, вірші Т.Шевченка. "Хустина" кантата-поема.
Л.Ревуцький, вірші Т.Шевченка "Заповіт".
Є.Козак, вірші Т.Шевченка. "Думи мої".
Б.Лятошинський, вірші Т.Шевченка "Тече вода в синє море".
Б.Лятошинський, вірші Т.Шевченка "Із-за гаю сонце сходить".
Б.Фільц, вірші Т.Шевченка "Учітеся, брати, мої".
В.Іконник, вірші Т.Шевченка "Сонце заходить".
Л.Ревуцький, вірші Т.Шевченка "Утоптала стежечку".
А.Вахнянин, вірші Т.Шевченка "Садок вишневий колохати".
Українська народна пісня на вірші Т.Шевченка "Реве та стогне Дніпр широкий".
5. Хорова творчість Б.Лятошинського.
Б.Лятошинський, вірші Т.Шевченка "Тече вода в синє море".
Б.Лятошинський, вірші Т.Шевченка "Їз-за гаю сонце сходить".
Б.Лятошинський, вірші О.Пушкіна Хорова сюїта "Порироку".
- Весна – Літо – Осінь – Зима.
Б.Лятошинський, вірші О.Пушкіна "По небу крадеться луна".
Б.Лятошинський, вірші А.Фоміна "Чернеча гора".
Українська народна пісня в обробці В.Лятошинського "Ой у полі три криниченьки".
Українська народна пісня в обробці В.Лятошинського "Лугом іду, коня веду".
6. Українська хорова музика XX – початку XXI ст.
О.Некрасов "Славень Воскресінню".
І.Тараненко, вірші Л.Костенко "Єдиний Боже" (за Псалмами Давида).
І.Тараненко "Покаянна молитва".
В.Стеценко "Псалом" (7-ий Псалмом Давида).
Л.Дичко "Замок Шамбор" з хорового концерту "Французькі фрески".
Б.Фільц, вірші Т.Шевченка "Учітеся, брати, мої".
А.Золкін, вірші І.Франка "Осінні думи" з диптиху.
Є.Козак, вірші Л.Коваля "Вівчарик".
Українська народна пісня в обробці Г.Верьовки "Ой у полі могила".
Українська народна пісня в обробці А.Кушніренка "Подоляночка".
В.Стеценко, слова народні "Веснянка".
В.Стеценко, слова народні "На долині дуб, дуб".
О.Яковчук "Веснянка".
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Г.Майборода, вірші В.Сосюри "Пролісок".
О.Некрасов, слова народні "Весілля мухи".
Українські народні пісні в обробці Л.Колодуба "Танці села Турівка", "Од Києва до Лубен".
Наукова новизна роботи та значимість отриманих результатів проведеного дослідження полягає в тому, що вперше піддано аналізу виконавський репертуар професійного мистецького колективу,
який охоплює різні стилі і жанрі музичного мистецтва представляє композиторську творчість України,
що створює додаткові умови для екстраполяції художніх надбань в різновекторну музичновиконавську діяльність та в сферу підготовки професійних диригентських кадрів, зокрема створення
історії диригентського мистецтва Чернігівщини. З цього приводу, академік В.Рожок наголошує: "Як наукова галузь мистецтвознавства і як навчальна дисципліна, історія диригентського мистецтва перебуває у процесі свого самовизначення. Вона охоплює кілька складових – становлення і розвиток теорії і
методики диригування, історію диригентського виконавства, формування диригентської освіти" [7,3].
Висновки. Вперше хорова творчість Чернігівщини розглядається у взаємозв’язку музикознавчого (хорознавчого) чинників, що формують цілісність хорової культури Чернігівщини. Відображення
музично-виконавської діяльності в сфері хорового мистецтва опосередковуються оцінкою творчості
митця Л.М. Боднарука.
Послідовна хорова і культурно-просвітницька діяльність митця сприяла створенню першого
наЧернігівщині професійного мистецького колективу – академічного камерного хору ім.
Д.Бортнянського.Виконавська практика хору сприяла поширенню високохудожнього музично-хорового
репертуару, сформувала потужний хоровий рух (творчість відомих хормейстерів Чернігівщини І.Богданова,
С.Вовка, В.Коцура, М.Гончаренко, М.Борща, Р.Борщ, С.Голуба, Л.Шумської, Л.Костенко і ін.).
Митець неодноразово наголошував: "Без справжньої хорової культури не можна будувати фундамент нової держави" [4]. Творчість майстра хорової справи належить до справжніх надбань музичного мистецтва України.
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ГЕРОЇКО-РОМАНТИЧНИЙ БАЛЕТ “ЛІЛЕЯ” КОСТЯНТИНА ДАНЬКЕВИЧА
У РЕДАКЦІЯХ УКРАЇНСЬКИХ БАЛЕТМЕЙСТЕРІВ: ХХ – початок ХХІ ст.
Метою публікації є аналіз редакцій героїко-романтичного балету “Лілея” (муз. К. Данькевича), створених
продовж ХХ–ХХІ ст. українськими балетмейстерами. Методологія дослідження включає використання культурологічних методів: генетичного, компаративного, системного, структурно-функціонального. Наукова новизна публікації полягає у збільшенні мистецтвознавчих джерел за заявленою темою та формуванні об’єктивного погляду
на роботу українських балетмейстерів радянського періоду. Висновки. Вперше до втілення образів шевченківської поезії на балетній сцені звернулися балетмейстер Київського ДАТОБ ім. Т. Шевченка Г. Березова (1940) та
хореограф-експериментатор Львівського ДАТОБ Є. Вігільов (1941). Згодом балет “Лілея” можна було побачити на
сценах Києва та Одеси (1945), Львова (1946) та Донецька (1947) у редакціях Г. Березової, В. Вронського та А.
Гірмана. Вистави відрізнялися змістовною драматургією та наявністю елементів танцювального симфонізму.
Особливості хореографічних редакцій балету, здійснених на початку 2000-х рр. В. Трощенко та В. Ковтуном, полягали у сценічній довершеності та академічності виконання.
Ключові слова: український балетний театр, балет “Лілея”, Тарас Шевченко, Костянтин Данькевич, класичний танець.
Вышотравка Людмила Ивановна, заслуженная артистка Украины, доцент кафедры народной и
классической хореографии Киевского национального университета культуры и искусств
Героико-романтический балет "Лилея" Константина Данькевича в редакциях украинских балетмейстеров: ХХ – начало ХХІ вв.
Целью публикации стал анализ редакций героико-романтического балета “Лилея” (муз. К. Данькевича),
созданных в ХХ–ХХI вв. украинскими балетмейстерами. Методология работы включает использование культурологических методов исследования: генетического, компаративного, системного, структурно-функционального.
Научная новизна публикации заключается в увеличении искусствоведческих источников по заявленной теме,
формировании объективного мнения о работе украинских балетмейстеров советского времени. Выводы. Одними из первых к воплощению образов шевченковской поэзии на балетной сцене обратились балетмейстер Киевского ГАТОБ им. Т. Шевченко Г. Березова (1940) и хореограф-экспериментатор Львовского ГАТОБ Е. Вигилев
(1941). Впоследствии балет "Лилея" К. Данькевича можно было увидеть на сценах Киева и Одессы (1945), Львова (1946) и Донецка (1947) в редакциях Г. Березовой, В. Вронского и А. Гирмана. Спектакли отличались продуманной драматургией и наличием элементов танцевального симфонизма. Особенности хореографических редакций балета, осуществленных в начале 2000-х гг. В. Трощенко и В. Ковтуном, заключались в сценическом
совершенстве и академичности исполнения.
Ключевые слова: украинский балетный театр, балет “Лилея”, Тарас Шевченко, Константин Данькевич,
классический танец.
Vyshotravka Liudmyla, Honored Artist of Ukraine Associate Professor of the Folk and Classical Choreography
Department, Kyiv National University of Culture and Arts
Heroic romantic ballet "Lileya" by Kostyantyn Dankevich in the redactions of Ukrainian choreographers
of XX-early XXI centuries
The purpose of the article is to thoroughly analyze the different creatures of the ballet "Lileya," Ukrainian ballet
masters created during the XX – XXI century. The methodology of work includes the use of cultural science methods of
research: genetic, comparative, systemic, structural-functional. The scientific novelty of the publication is to increase
the art criticism sources according to the stated subject, to create an objective opinion about the work of the Ukrainian
ballet masters of the Soviet era. Conclusions. For the first time, the choreographer of the Kyiv Theater named after him
was turned to the embodiment of images of Shevchenko's poetry on the ballet scene. T. Shevchenko G. Berezov (1940)
and experimental interpreter of the Lviv theater E. Vigilov (1941). Subsequently, the ballet "Lilya" could be seen on the
stage of Kiev and Odessa (1945), Lviv (1946) and Donetsk (1947) in the editions of G. Berezova, V. Vronsky, and A.
Herman. Performances differed in content drama and the presence of elements of the dance symphony. The features of
choreographic editions of the ballet performed in the early 2000's by V. Troshchenko and V. Kovtun consisted of stage
performance and academicperformance.
Key words: Ukrainian ballet theater, the ballet "Lileya," Taras Shevchenko, Kostantyn Dankevich, classical dance.

Актуальність теми дослідження. Героїко-романтичний балет “Лілея” композитора Костянтина
Данькевича, створений за мотивами творів Тараса Шевченка, увійшов в історію вітчизняного театрального мистецтва як прекрасний взірець національної вистави, який гармонійно поєднує героїчну і романтичну тематику, вдало сполучає класичну і народно-сценічну “мову” танцю, симфонізує хореографічний “текст”. У різні часи до постановки “Лілеї” зверталися такі вітчизняні балетмейстери як Г.
Березова (1940), Є. Вігільов (1941), В. Вронський (1945, 1946, 1956), А. Гірман (1947), А. Шекера
(1976), В. Трощенко (2002), В. Ковтун (2003). Актуальність даної публікації зумовлена зростанням дослідницького інтересу до вітчизняної театральної спадщини минулого.
Мета наукової розвідки полягає у всебічному аналізі різних редакцій балету “Лілея”, створених
українськими балетмейстерами продовж ХХ–ХХІ ст.
© Вишотравка Л. І., 2018
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Аналіз досліджень і публікацій. Розглянуті історіографічні джерела свідчать, що балет “Лілея” неодноразового привертав до себе увагу мистецтвознавців, театрознавців, балетних критиків. Одними з перших
на виставу відгукнулися радянські рецензенти 1940-х рр. Так, О. Гриновичу [4], А. Гозенпуду [2, 4; 3, 4] та В.
Голубову (псевдонім В. Потапов) [8, 3] вдалося ретельно проаналізувати спектакль, висвітлити позитивні
сторони його драматургійної побудови, надати слушні зауваження щодо драматургійних недоліків.
У 1970-х рр. балет “Лілея” став предметом уваги відомого мистецтвознавця М. Загайкевич [5].
Нею було висвітлено психологічність, ліричність і високий пафос вистав, створених Г. Березовою та В.
Вронським. З початку 2000-х рр. окремі етапи створення балету “Лілея” розглянув театрознавець Ю.
Станішевський [9]. Він окреслив балетмейстерський стиль Г. Березової, В. Вронського, Є. Вігілева, А.
Гірмана, відзначив оригінальність їх художнього трактування та виразність хореографії, але й водночас закцентував на певних проявах формалізму, що порушували цілісне сприйняття спектаклів.
Серед сучасних авторів, які проаналізували окремі аспекти заявленої проблематики, варто назвати науковців П. Білаша [1, 4–5], Є. Коваленко [6, 104–110], О. Щербакову [10, 89–92]. В їхніх публікаціях розглянуто інтерпретації хореографічних образів спектаклю, втілених провідними українськими
майстрами балету різних поколінь.
Отже, редакції балету “Лілея”, створені продовж ХХ–ХХІ ст., неодноразово обговорювалися у
науковому колі вітчизняними мистецтвознавцями. Водночас, пошук і віднайдення нових дослідницьких
джерел, дозволили нам розширити як історіографічну, так і фактажну базу проблеми.
Виклад основного матеріалу. Першу постановку “Лілеї” було здійснено 1940 р. на сцені Київського ДАТОБ ім. Т. Шевченка (нині – Національна опера України) балетмейстером Г.Березовою. Укладена за традиціями хореодрами, вистава містила елементи танцювального симфонізму, втілені у масових сценах і сольних варіаціях, мала ретельно продуману драматургію. Хореографічний текст
бувспрямований до поетичного узагальнення. Відомо, що для опанування лексики українського
народно-го танцю балетмейстер звернулася до досвідченого хореографа М. Соболя, а також
ознайомилася зтворчою спадщиною В. Верховинця. За вимогами Березової, виконавці мали не лише
виразно і техні-чно танцювати, а й наповнювати хореографічну партитуру акторською грою і
психологічною достовір-ністю [9, 174-175]. Сама Березова у розмові з мистецтвознавцем П. Білашом в
1994 р. згадувала, що“постановочна група працювала дуже злагоджено. Часто засиджувалися за
роботою до пізньої ночі,не помічаючи плину часу. Тому балет було поставлено за досить короткий
строк – чотири місяці” [1, 4].
Відомий радянський мистецтвознавець, літературний і театральний критик А. Гозенпуд писав
про прем’єру балету “Лілея” 1940 р.: “Музика балету танцювальна, ритмічно різноманітна і яскрава [...].
Насамперед варто відзначити полум’яний “танець парубків”, кмітливий “танок шевчика” (артист Прожейко), циганський танець. Г. Березова не лише вивчила українські народні танці, а й багато втрачених хореографічних елементів створювала заново. Менш виразно поставлені сцени русалок […]. Не
вдався постановниці й фінал вистави – повстання народу...” [3, 4]. Серед інших недоліків “Лілеї” Гозенпуд виділяв невдале, на його думку, оформлення вистави (сценографи М. Уманський і О. Бобровніков), яке “не передає хвилюючої чарівності української природи, натхненно описаної Т. Шевченком” [3,
4]. Також рецензент загострював увагу на недостатній технічній свободі окремих солісток театру.
Найсуворішу критику щодо вистави “Лілея” 1940 р. можна зустріти в публікації авторитетного
театрознавця В. Голубова (Потапова). Зокрема, він гостро диспутував з постановниками щодо трактування образів головних героїв. “Навіщо Степана робити сліпим? – пише В. Голубов. – Це породжує у
публіки почуття жалості, і воно заважає Степану, коли він кличе до повстання. Співчуття до сліпого
випереджає силу заклику, співчуття до жертви переважає над вірою у месника...” [8, 3]. Слабкого образного забарвлення набули, на думку рецензента і дівчата-русалки. “В русалках немає нічого загадкового. Олюднені і земні, вони з’являються Лілеї уві сні. Але чому їх спотворили? Заліпили брови, немов наділи наочники або окуляри? Вони, як в масці, насуплено і мертво дивляться на світ...” [8, 3].
Гострої критики театрознавця зазнала також драматургія певних сценічних картин спектаклю. Зокрема, фрагмент прощавання Степана і Лілеї.
Відомо, що влітку 1941 р. балет “Лілея” планувалося поставити на сцені Львівського ДАТОБ
хореографом Є. Вігільовим. Але через те, що на початку липня того ж року розпочалася німецька окупація Галичини, роботу над виставою було відкладено.
Після Другої світової війни, коли в Україні було відновлено роботу вітчизняних театрів, Г. Березова з певним драматургійним корегуванням знов представила постановку “Лілеї” на балетних сценах Києва (1945) та Харкова (1946). Відомо, що роботу над виставою було розпочато ще в Іркутську,
де трупа Київського ДАТОБ ім. Т. Шевченка знаходилася в евакуації. Там само 1944 р. відбувся й показ першої дії балету [16,374-375].
До прем’єри “Лілеї” на київській сцені було залучено таких відомих українських артистів як З.
Лур’є, М. Іващенко, Н. Кемінська, М. Житліс, Л. Герасимчук, А. Мінчин тощо. Оформлення вистави було розроблено народним художником СРСР А. Петрицьким. Рецензенти, зокрема, так характеризували створені ним декорації: “Світла радість природи першої дії змінюється тривожним колоритом неба
(циганський табір) і зловісними обрисами лісу, де шукає порятунку Лілея. Незрівняний майстер театрального костюму А.Г. Петрицький створив незвичайну барвисту сюїту…” [2, 4].
Театрознавці відзначали, що Березова, спираючись на досягнення класичного балету і національного українського танцю, насамперед, намагалася створити закінчений хореографічний спектакль, в якому було б яскраво і різноманітно відображено тему Шевченка. Вона відмовилась від пантоміми, як основного засобу виразності і зуміла передати весь драматургійний розвиток вистави через
танець. “Постановник знайшов чіткі і визначені форми, в яких живе спектакль, і головне, балет пройнятий українською танцювальною стихією”, – писав про виставу 1945 р. вже згадуваний мистецтвоз-
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навець А. Гозенпуд [2, 4]. Але поряд із схвальними відгуками рецензент не утримується і від критики.
Він пише: “До недоліків треба віднести мало цікаве розв’язання останнього акту (повстання народу та
смерть Лілеї), а також уповільненість дивертисменту “Суд Париса” […]. Не дуже органічно виявилася в
лібрето тема русалок, введена як видно для того, щоб обґрунтувати появу фантастики. Про це не можна не пошкодувати, бо вся сцена у русалок стає додатком до основної дії, в той час як для молодого
Шевченка світ русалок – один з основних аспектів показу сумної жіночої долі...” [2, 4].
Підкреслимо, що одночасно з Г. Березовою на одеській (1945), львівській (1946) та донецькій
(1947) балетній сценах особливий стиль українського народно-сценічного танцю створили у класичній
балетній виставі “Лілея” балетмейстери В. Вронський та А. Гірман. Їхні спектаклі відрізнялися власними емоційними барвами та психологічним трактуванням. Зокрема, Вронський спромігся відійти від побутових подробиць і зосередитися на узагальнені хореографічної лексики. Услід за Березовою, він
розвинув чоловічий танець, наситив його оригінальним національним колоритом.
1956 р. Вронський поставив “Лілею” в Києві. Порівняно з попередньою редакцією балетмейстер ще більше розширив спектр виражальних засобів з метою влучнішої драматизації конфлікту, поглибив побудову розгорнутих масових сцен, детальніше розробив хореографічні лейттеми шевченківських образів. Надавши подіям характер підкресленого драматизму, динамізувавши дію, він звернув
особливу увагу на створення узагальненого образу народу.
1976 р. до музики К. Данькевича звернувся балетмейстер Київського ДАТОБ ім. Т. Шевченка А.
Шекера. На жаль, за певних причин (переважна більшість відгуків на виставу мала відверто негативний характер) спектакль недовго затримався у репертуарі театру.
Оригінальну версію балету було представлено 2002 р. на сцені Одеського ДАТОБ. Її автором
став балетмейстер В. Трощенко, який зробив героєм своєї вистави самого Тараса Шевченка, а основні епізоди з його біографії поєднав з долями односельців – Лілеї і Степана. Балет задумувався авторами як “вернісаж життєво важливих для Художника подій” [7]. У лібрето було покладено загальнолюдську тему протиріччя між особистістю художника та дійсністю, що його оточує. “Балет не
претендує на історичний показ подій, – коментували творці головну ідею вистави, – а навпаки, дає
можливість глядачеві співпереживати тому, що відбувається, і брати участь у подіях, що їх нам пропонує художник Тарас Шевченко через створені ним образи Лілеї та Степана”[7].
2003 р. балет “Лілея” було відновлено на київській сцені у постановці балетмейстера В. Ковтуна. Постановник оновив оригінальне лібрето В. Чаговця, зробивши у центрі уваги глядача лірикодраматичну лінію кохання головних героїв. Істотних змін зазнала й партитура К. Данькевича, з якої
Ковтун вилучив окремі номери, але натомість використав інші музичні твори композитора (наприклад,
фрагменти з симфонічної поеми “Тарас Шевченко”); музичну композицію уклав провідний диригент
вистави – О. Баклан. До оформлення спектаклю було залучено відомих театральних художників В.
Окунєва та І. Пресс [6, с. 105]. Наголосимо, що й сьогодні у музичній й хореографічній редакціях О.
Баклана – В. Ковтуна “Лілея” К. Данькевича продовжує жити на сцені Національної опери України. У
виставі зайняті такі відомі українські виконавці як О. Кіф’як, Н. Лабезникова, Т. Льозова, О. Голиця Д.
Недак, С. Сидорський, А. Гура, М. Сухоруков, М. Мотков, О. Шаповал тощо.
Підсумовуючи викладений матеріал, наголосимо на таких висновках:
1. Аналіз наукових джерел довів, що історія створення балету “Лілея” неодноразово обговорювались у монографіях та наукових публікація вітчизняних театрознавців. Водночас до наукового обігу
автором даної публікації введено маловідомі рецензії на прем’єру балету “Лілея” 1940, 1945 рр., що
належали перу радянських мистецтвознавців О. Гриновича, О. Гозенпуда, В.Голубова.
2. Вперше до втілення образів шевченківської поезії на балетній сцені звернулися балетмейстер Київського ДАТОБ ім. Т. Шевченка Г. Березова (1940) та хореограф-експерементатор Львівського
ДАТОБ Є. Вігільов (1941). У другій половині 1940-х рр. балет “Лілея” К. Данькевича можна було побачити на сценах Києва та Одеси (1945), Львова (1946) та Донецька (1947) у редакціях Г. Березової, В.
Вронського та А. Гірмана. Наступні редакції “Лілеї” – 1956-го та 1973 рр., було здійснено на київській
сцені В. Вронським та А.Шекерою.
3. Особливості хореографічних редакцій балету “Лілея”, здійснених на початку 2000-х рр. В.
Трощенко та В. Ковтуном полягають, з одного боку – у сценічній довершеності та академічності виконання, з іншого – у новаторському трактуванні відомого лібрето В.Чаговця.
Звісно, аналіз редакцій балету “Лілея”, здійсненних впродовж ХХ–ХХІ ст., не може обмежуватися лише даною публікацією і вимагає докладнішої дослідницької уваги з подальшим викладенням
здобутих результатів у фахових виданнях з історії вітчизняного та світового балету.
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THE MUSIC FOR WIND INSTRUMENTS SOLO
AT THE EPOCH OF CLASSICISM
(for example Sonata a-moll for flute solo by K.F.E. Bach)
The purpose of this scientific article is revealing of the most characteristic lineaments for scenically single
performing on the wind academic instruments at the music of classicism’s epoch (the period from the middle of the 18th –
before the beginning of the 19th centuries). The musically performing analysis of the Sonata a-moll for flute solo by K.F.E.
Bach is also target of this paper. Consequently, the results of analysis are going to make an opportunity for disclosing of
particular features from the music for wind instruments solo of the classicism’s epoch. Methodology of the scientific
investigation of music for wind instruments solo is based on the comparative method, which has the manifestation into
correlation between wind compositions solo with orchestral accompaniment and wind instrument masterpieces solo without
anyensembleescort.Thereishistoricalmethod,bymeansofwhichtheauthorabidescertainchronologicalframeworks
for
studyingnoticedfacts.Emphasizealsotherearespecializedperforminganalysis(investigationoftheSonataa-mollforflute solo by
K.F.E. Bach) and system-complex method (holistic processing character-logical constituents of the music for wind
instruments solo). The novelty of this research is conditioned by appealing to scenically single performing on wind
academic instruments in the time of musical classicism’s epoch. It was namely that period, when solo performing with
orchestra or ensemble accompaniment at the sphere of wind instruments academic playing achieved the great
development. Conclusions. The explorer has detected the priority improvisational character of individual, scenically single
performing of the not numerous classical music compositions for wind instruments solo, with maximal immersion into
personallyspecificworldofartist-soloist.But,allthespiritualworldofinneressencefrompersonality,whichwasestablished in the
musical baroque by composers J.S. Bach and G.F. Telemann, stays, in the most extent, to the outside from wide- scale
evolutional processes of European classical music performingculture.
The key words: composer, performer, wind instrument solo, composition, concert, sonata, classicism,
instrument.
Громченко Валерій Васильович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри "оркестрові інструменти" Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки
Музика для духових інструментів соло в епоху класицизму (на прикладі Сонати a-moll для флейти
соло К.-Ф.-Е. Баха)
Метою статті є виявлення найбільш характерних рис одноосібного духового виконавства в музиці епохи класицизму, періоду від середини ХVІІІ – до початку ХІХ століть. Ціллю публікації є також проведення аналізу Сонати amoll для флейти соло К.-Ф.-Е. Баха, на основі якого досягається розкриття специфіки духового соло означеного періоду. Методологія дослідження духової індивідуальної практики соло засновується на порівняльному методі, що має
виявлення у співставленні сольних творів із супроводом оркестру та духової музики соло; на історичному підході, який
робить можливим дотримання хронологічних рамок задля дослідження відповідних фактів та явищ, а також у використанні виконавського аналізу (вивчення Сонати a-moll для флейти соло К.Ф.Е. Баха) та системно-комплексного методу
(цілісне опрацювання характерологічних складових духового соло). Новизна статті зумовлюється зверненням до одноосібного виконавства на духових інструментах у часи музичного класицизму, а саме в період, коли великого розвитку
досягає сольне виконавство із супроводом оркестру та ансамблева й оркестрова практики сфери духового академічного виконавства. Висновки розкривають пріоритетність імпровізаційного характеру одноосібного духового виконавства
в музиці класицизму, із максимальним заглибленням в особистісно-індивідуальний світ артиста-соліста. Величезні надбання художньої практики соло на духових академічних інструментах, ствердженні передусім у часи музичного Бароко (Й.-С. Бах, Г.Ф. Телеман), у більшій мірі залишаються осторонь від масштабних еволюційних процесів європейської
музично-виконавської культури періоду епохи музичногокласицизму.
Ключові слова: композитор, виконавець, духове соло, твір, концерт, соната, класицизм, інструмент.
Громченко Валерий Васильевич, кандидат искусствоведения, доцент кафедры "Оркестровые инструменты" Днепропетровской академии музыки им. М. Глинки
Музыка для духовых инструментов соло в эпоху классицизма (на примере Сонаты a-moll для
флейты соло К.-Ф.-Э. Баха)
Цель статьи – выявление наиболее характерных черт единоличного духового исполнительства в музыке эпохи классицизма, периода от середины ХVІІІ – до начала ХІХ столетий. В задачи публикации входит проведение анализа Сонаты a-moll для флейты соло К.Ф.Э. Баха, на основе которого достигается раскрытие специфики духового соло обозначенного периода. Методология исследования духовой индивидуальной практики соло
основывается на сравнительном методе, который имеет выявление в сопоставлении сольных произведений с
оркестром и духовой музыки соло; на историческом подходе, который делает возможным соблюдение хронологических рамок для изучения определённых фактов и явлений, а также в использовании исполнительского анализа (исследование Сонаты a-moll для флейты соло К.Ф.Э. Баха) и системно-комплексного метода (целостная
обработка характерологических составляющих духового соло). Новизна статьи обуславливается обращением к
единоличному исполнительству на духовых инструментах во время музыкального классицизма, а именно в пери-
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од, когда большого развития достигает сольная практика с оркестровым сопровождением и ансамблевооркестровое музыцирование сферы духового академического исполнительства. Выводы раскрывают приоритетность импровизационного характера единоличного духового исполнительства в музыке классицизма, с максимальным погружением в личностно-индивидуальный мир артиста-солиста. Огромные достояния художественной
практики соло на духовых академических инструментах, утверждённые, прежде всего, в часы музыкального барокко (Й.-С. Бах, Г.Ф. Телеман), в большей мере остаются в стороне от масштабных эволюционных процессов
европейской музыкально-исполнительской культуры периода эпохи музыкального классицизма.
Ключевые слова: композитор, исполнитель, духовое соло, произведение, концерт, соната, классицизм,
инструмент.

Setting of the problem. The scenically single image of only one instrumentalist namely performer to
wind academic instrument is constant phenomenon of contemporary music culture. Certainly, this fact
dynamically evolves on the foundation of mutual enrichment into active practice of modern composers and
instrumental performers. Emphasize, there are creative personalities in the domain of individual artistically
perfective playing to wind academic instruments, which creatively unites compositional and performing
abilities into a one person. As the result, there is appearance of culturally universal artist-soloist.
Nevertheless, it is importantly underline, that historical evolution of the music for wind instruments
solo and its performers was not always similar. There were periods with the appearing of brilliant musical
compositions-masterpieces for wind academic instruments solo (baroque works Partita a-moll for flute solo
by J.S. Bach, 12 Fantasies for flute solo by G.F. Telemann). But, also underscore that time, when the
attention of composers was amazingly poor to the stage individual practice on wind instruments, to the music
of wind solo. It is this epoch of musical classicism, into its historical time – the second half of the 18th
century, when the bright establishing of solo instrumental concert with orchestral accompaniment
substantially loosened the development of solo performing on the wind academic instruments, accentuate,
without any orchestral, pianoforte or some instrumental ensembleaccompaniment.
Undoubtedly, the characterological particularity of performing the music for wind instruments solo,
which were written in the second half of the 18th century, will find out only in the light of musical peculiarity
concerning artistic culture of the noted historical period namely classicism.
The topicality of the representing exploration is conditioned by significance scientific interesting to
the singularities of the music for wind instruments solo in the delineated historical period as well as by
performing, artistically-concert practice of many contemporary musicians. They repertoire is impetuously
increased at the expense of a music for instrumentssolo.
The compositions solo is endowed the essential educational significance in the musically
pedagogical sphere as indispensable artistic material for disclosure of students’ creative abilities, the
competences, which do not possess characteristic an influence, pressure from side piano-accompanist,
interpreter-conductor or others representatives of the classical academicstage.
The analysis of literatures concerning the underlined musically practice theme discovers only the
holistically meaning fact-logical material from point of view the compositional and performing creation in the
scope of the music for wind instruments solo. Unfortunately, the scientific specialized developments such
scholars as V.M. Apatsky [1; 2], V.P. Kachmarchik [7], A.Ya. Karpyak [5; 6], Yu.O. Usov [10], S.Ya. Levine
[8] and others researchers do not have detection of the particular attributes, characterizations of the music
for wind instruments solo, do not reveal the intensity of it evolutional dynamic, as from the position musically
creative processes and from the stand-view of separately underscored culturally historicalperiod.
The purpose of this article is discovering the most characteristic attributes of the music for wind
instrumentssolofrompointofviewthemusicaleventsoftheclassicismepoch inthe periodfromthemiddleofthe 18th –
before the beginning of the 19th centuries. The target of this paper is also implementation the analysis of the
Sonata a-moll for flute solo by K.F.E. Bach. The results of a theoretic analysis will produce the foundation for
revealingtheperformingfeatures ofthemusicforwindinstrumentssoloofthedelineatedperiod.
The central section. The beginning of the second half of the 18th century is characterized by creative
activity the many of musical styles, genres and artistic directions in European culture. The complete victory of
the homophonic style over polyphony had made the fateful significance to the all types of musically
performing actions namely the wind academic instrumental ensemble, orchestra and solo creation. The
humanistic ideals, with it’s an unbeatable inclination to the reflecting in musical art of people’s wishes and
passions, was established in the classical music at the opposition to J.S. Bach’s epoch. Kaleidoscopic
beauty of the musical is generated by large-fateful and pleaser-tender emotions of gallant style, natural
simplicity and opening, sincerity feelings of thesentimentalism.
Emphasize, that all period of the second half of the 18th as well as the beginning of the 19th
centuries can be called the highest evolution of concert performing on the wind academic instruments, from
opinion lots of celebrated musical scientists. The outstanding investigator, performer V.M. Apatsky writes the
next: "Wind academic instruments very often sounded into the concert halls of different European cities in
that time. They successfully competed with violin, cello and keyboards instruments. Whole constellation of
celebrated performers-virtuosos on brass and woodwind instruments was appearing. Instrumentalists had
realized long concert tours to lots of European capitals, where their musical performances had great
success” [1,183].
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The genre solo instrumental concert with orchestra accompaniment is absolutely established at the
concert practice of musicians on wind academic instruments into underlined period. Brilliant compositionsmasterpieces for wind academic instruments in this genre were created by J. Stamitz (1717 – 1757), K.
Stamitz (1745 – 1801), W. Mozart (1756 – 1791), J. Haydn (1732 – 1809), A. Kozeluch (1738 – 1814), L.
Kozhelukh (1747 – 1818), A. Rosetti (1746 – 1792) and many others classical authors.
The qualitative evolution of the genre concert solo with orchestra had created a substantial
artisticfoundation for energization of solo performances with instrumental accompaniment. The noted genre,
fromthe beginning of the second half of the 18th century, gradually had been endowed the qualities, which
longtime absented from moment the establishing that genre by renowned composer of baroque epoch A.
Vivaldi.The concert solo had only formal selection of musicians-soloists from group, as a rule,
orchestralmusicians, at the early period of the genre development. Emphasize, that thematic material from
the group ofripieno (tutti) had not been opposed to the solo part of concertino (solo). Furthermore, a
melodious line wascreated by mutual development from alternative performing process of musicians.
Thethematicinconsiderable alterations, which gave transparent coloring for artistic graduation of concerts,
was delineatedby variability of instruments’ sounding, by some differences of tutti and solos’ durations, by
general quantity
the parts of ripieno and concertino.
Well-known contemporary researcher, teacher and flutist A. Karpiak, in his modern explorations,
devoted to the genre flute concert, approves next: "Pre-classical solo concert for wind academic instruments,
which had been made by Italian composer A. Vivaldi, was ensemble musical piece for small group of strings
and for instrument solo. Musician-soloist was only the more perfective orchestral instrumental voice. His
dependent music part had not possibilities for reflecting concert-masterly skills of musician. Flute, performing
episodically as the instrument solo (A. Vivaldi had written 15 concerts for flute and strings instruments), was
applied by composers only as connective fragment between wide developed episodes, which were designed
for orchestral tutti. Orchestra was owner of thematic beginning and namely orchestra kept a primacy of
performing activity" [6, 8].
The characterization of genre solo instrumental concert of the middle of the 18th century by musical
scientist M. Druskin is also interesting. Outstanding art-critic approves that "…soloist and orchestral
ensemble did not resist to each other, representing "individually personal” and "collective” beginning.
"Concertist” and "ripienists” did not compete. They alternatively had been given way, as equal participants, to
each other concerning the rule to stand out into overall performing” [4,299].
The such type musical performing, which was founded on the collegial principles playing on
academic instruments, did not direct to discovering of the potential expressive means from brass and
woodwind instruments of that time and, herewith, accentuate, this performing did not correspond to the spirit
of the noted period, to musical aesthetics of the classicalepoch.
A person approved by the principles of musical classicism into the center of existence, which throws
aside an individuality from religiously ecclesiastical attitudes. The ideas of the rationalism demanded bright
ideality, meticulous decoration of details as well as filigreed handing their connections into balance forms
and certain parts of musical compositions. The base for this understanding was generation awareness of
harmonic for the world building, rationality of the worldstructuring.
Undoubtedly, a performing mastery of musicians-soloists demanded the representation of amazingly
brilliant, expressive playing and, certainly, highest professional degree of instrumental workmanship, as the
incarnation of typical ideal for instrumental music-artistic perfection of the classicism. Underscore, that it is
this aesthetics of musical performing activity required a participation of orchestral group at the same time
artistic process playing with musician-soloist. There was possibility for the bright opposition between soloist
and orchestra, in that method. Accentuate, that there was also their competitiveness of the mutual relations,
their substantial confrontation too. Emphasize the next, that it was the basement for disclosing idealized
personality of soloist-instrumentalist namely professional performer on wind academic instrument.
Extremely important to underline, that individually ecclesiastical characteristics, deeply personal
beginning of performer-soloist, manifestation your internal morally ethical qualities, artistic preferences
concerning an own creatively performing process was not interesting for the artistically aesthetic attributes of
the epoch musical classicism. The light of technical, compositional perfection during performing of artistsoloist was maximally accentuated by the competitiveness with orchestra.
But wind scenically single performing had not disappeared from playing academic practice that time
concerning the changes of musical aesthetic views for the middle of the 18th century. There are compositionsmasterpieces solo for wind instruments in the musical history of the classicism epoch and namely they are
testifying about corresponded requests regarding the works solo into the musical rounds of that time.
The enormous role concerning the question about the keeping and future evolution of the individual,
scenically single performing solo on wind academic instruments belongs to one of the outstanding composer,
well-known harpsichord player of the second half of the 18th century namely to Carl Philip Emmanuel Bach
(1714 – 1788).
It is known, the second son of greatest Johann Sebastian Bach left career of lawyer and completely
devoted himself to musical art (after got scientific degree from jurisprudence at the Leipzig and FrankfurtOder universities in 1738). The more part of K.F.E. Bach’s life was denoted by employment at the palace of
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King of Prussia Friedrich II (1712 – 1786). Monarch, except of the political and military activities, was also
famous in the history as the amazingly passionate connoisseur of the philosophy and musical art.
The process establishing professional Berlin opera house testifies the particular reverence of
Friedrich II for that musical culture. Noted also the king’s invitation to the creative work into the Friedrich’s
palace of the greatest composers and instrumental performers. Among them we will specially underline the
famous Czech violinist and composer Frantisek Benda (1709 – 1786), outstanding academic flutist,
composer and renowned theoretic of musical art Johann Kwantz (1697 – 1773), conductor and composer
Carl Graun (1704 – 1759) and others celebrated personalities of the musical classicism. There is the king’s
artistic business concerning academic flute performing under the guidance of musical teacher J.Kwanz.
There is bright picture-witness namely "Flute concert in San-Souci" (1852) by German painter Adolf
von Menzel as the interesting musically-historical document. This picture represents certain performing
process of Friedrich II with accompaniment from his courtier composer and harpsichordist K.F.E Bach with
enormously realistic characterizations of these musicians. The artists play the well-known Sonata a-moll for
flute solo, which belongs to K.F.E. Bach’s creative pen. The masterpiece solo, most likely, was written by
famous composer at the beginning of the second half of the 18th century and devoted to flutist-amateur,
music lover, king Friedrich II.
This composition for flute solo consists of the three parts united as the musical cycle solo. The all
three sections have brightly expressive the improvisational characterization.
Interestingly, that solid tradition of performing the flute sonata solo by contemporary flutists
represents the correlation of the masterpiece’s musical parts as quick – slow – quick. Nonetheless,
according to the K.F.E. Bach’s compositional basement of this musical creation, the masterpiece begins from
slow section Adagio, after it artist-flutist performs next two parts in tempo Allegro. This fact is explained by
huge probability of the dedication underlined sonata solo to Friedrich II, which had to realize of the
technologically sensual, physiologically performing connections with academic instruments into his beginning
of scenically single, artistically practice playingsolo.
The ascending octave on the active proportion of the primary tact with further interval-second ascend
of melody’s movement opens of the first section Adagio. Underscore, that ascending octave has had the
uniting significance and correlated with large-scale of emotionally-will actions (concerning traditional artistic
semantic of musically-intonation figures from the middle of the 18th century). The brilliant example of
chaconne is represented by wide three-portion’s pace with two-tact’s intonation-melodious foundation into
the descending movement sounds to the first octave. Slow, concentrated-stated character makes the
majestically solemn and monumental atmosphere. Pauses (eighth, sixteenth, thirty-second) generate the
concentrated sensation of the action’s importance andgrandiosity.
Emphasize, that ascending intonations with wide interval connections (as a rule the uniting sixths
and sevenths) have particular artistic-content significance. They reproduce grandiosity, peculiar monarch
majesty and authoritative importance of the soloist-king’sposition.
The energetic second part of this composition for flute solo is bright contrast to solemn majesty from
the first section of the sonata. Resolute character of the melody constructs on the basement of the
incomplete tact, which actively reproduces of the artistic process from specialized intonations of gavotte
dance. The sounding of the well-known dance is formed by impetuous, short second and third musical
correlations of sounds, at the rhythmic graduations of an eighth and two sixteenths. The solid significance of
this tune-symbol makes amazingly bravura, emotionally cheerfulatmosphere.
The particularity of tempo for second part of the sonata is defined as the tendency to quickly
speeding up for movement of melody in tempo Allegretto, but not amazingly accelerating Allegro (from the
famous redaction of the masterpiece by renowned flutist, teacher and scientist Yu. Dolzhikov) [3]. The third
section of the flute composition solo by K.F.E. Bach is evidence of above mentioned – filled actively pulsing
rhythm, lambent gigue.
Ascending melody on the sounds of tonic triad in further second continuance (figure anabasis)
correlates (concerning this musically artistic context) with idea of victory, absolutely complete claiming of king
influence, monarch state.
Thereby, the sequence of the parts for this flute composition solo must construct to the next
orderliness namely Adagio (I p.) – Allegretto (II p.) – Allegro (III p.), which is approved by the result from the
awareness of general amplitude concerning masterpiece’s tempo development. Herewith, emphasize that
tempo contrast the each of sections keeps of the readable, precise gradations.
The completion of this sonata for flute solo into the rhythmic basement of three proportions is certain
segment of the musical, emotionally content significance for the composition. "Universality of two
proportional rhythmic creations is associated by various authors with motor of a pace. The three proportions
are achievement of other rhythmically motor structures from the poetic-syllabically lineage, which are
represented into poetry different nations, but which received an autonomy to the meta-rhythmic quality only
in European” [9,13].
Accentuate, that melodious and compositionally structure particularities of the sonata a-moll for flute
solo by K.F.E. Bach, having the common sides with instrumental Suite of the first half of the 18th century, are
characterized by certain similarity of melodious symbols concerning masterpieces of those times.
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Undoubtedly, in course of time, the interpretations of musical intonations purchased the corresponded
contently artistic gradations however, their characteristic foundations, an expressive peculiarity stayed
unchanging.
Conclusions. Now then, summing up above mentioned underline, that internal, deeply-individual
world of person, concrete separately delineated man with your habits, certain construction of life, its events,
bright and multicolor palette of daily existence have important significance for development of music for wind
instruments solo of the underscore period. Emphasize, that improvisational characterization of the solo
musical writing is predominating. But, unfortunately, there are amazingly few the examples of the scenically
single performing on wind academic instruments in the classicism epoch. The main cause of the musically
historical position concentrates in the artistic aesthetics of the represented period. The classical creative
thinks claimed primarily ideality of form and lambent performing mastery to the opposition, the artistic
competitiveness, as a rule, with academic orchestral group.
Subsequently, the great accomplishments of the scenically single performing on wind academic
instruments, in which individual spirit of the worldview by personality, underscore, from period antique world,
Middle Ages and from times of musical baroque, stayed, in the large extent, so called "conserved" in the
epoch of musical classicism. The stage single performing on wind academic instruments was aside from the
artistic events concerning the European musically instrumental culture of the classicism epoch.
Prospect. The period of musical romanticism composes the perspective segment for the further
scientific investigations of music solo for wind academic instruments from the point of view the musically
historical panorama. The romantic instrumental-ensemble academic practice had the essential
contradistinction to the scenically single performing on brass and woodwind professional instruments.
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ ЖІНОЧОГО ТАНЦЮ У СЦЕНІЧНОМУ ГОПАКУ
Метою статті є аналіз походження, композиційної побудови, специфіки виконання сценічного гопака та
визначення характерних особливостей жіночого танцю в ньому. Методологія дослідження полягає в застосуванні
загальнонаукових методів теоретичного та емпіричного рівнів: аналізу та узагальнення науково-теоретичних основ дослідження, компаративного й логічного методів. Ці методи дають змогу проаналізувати основні вимоги до
постановок гопака, які сформувалися у процесі становлення та розвитку української народно-сценічної хореографії, а також з’ясувати специфіку жіночих партій у цьому танці. Наукова новизна дослідження полягає в аналізі
жіночого танцю у сценічному гопаку на прикладі постановок відомих українських балетмейстерів – Павла Вірського, Вахтанга Вронського, Олексія Гомона. Висновки. На відміну від початкового варіанту народного танцю, який
був суто чоловічим, сценічний гопак у постановці балетмейстерів передбачає участь як чоловіків, так і жінок. Водночас цей танець зберігає змагальний характер, причому демонструють свої вміння чоловіки, а жінки емоційно
заохочують і підтримують їх. З огляду на це жіночі партії в гопаку мають свою специфіку, якої дотримуються й
сучасні постановники, прагнучи зберегти національну своєрідність народного танцю.
Ключові слова: фольклорний танець, гопак, козаки, народно-сценічний танець, змагальний характер,
жіноча партія, хореографічний образ.
Гутник Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой народной
и классической хореографии Киевского национального университета культуры иискусств
Место и роль женского танца в сценическом гопаке
Цель статьи – анализ происхождения, композиционного построения, специфики исполнения сценического гопака и определение характерных особенностей женского танца в нем. Методология исследования заключается в применении общенаучных методов теоретического и эмпирического уровней: анализа и обобщения научно-теоретических основ исследования, сравнительного и логического методов. Данные методы позволяют
проанализировать основные требования к постановкам гопака, сформировавшимся в процессе становления и
развития украинской народно-сценической хореографии, а также определить специфику женских партий в этом
танце. Научная новизна исследования заключается в анализе женского танца в сценическом гопаке на примере
постановок известных украинских балетмейстеров – Павла Вирского, Вахтанга Вронского, Алексея Гомона. Выводы. В отличие от первоначального варианта народного танца, который был исключительно мужским, сценический гопак в постановке балетмейстеров предполагает участие как мужчин, так и женщин. В то же время танец
сохраняет соревновательный характер, причем демонстрируют свои умения мужчины, а женщины эмоционально
поощряют и поддерживают их. Именно поэтому женские партии в гопаке имеют свою специфику, которой придерживаются и современные постановщики, стремясь сохранить национальное своеобразие народного танца.
Ключевые слова: фольклорный танец, гопак, казаки, народно-сценический танец, соревновательный
характер, женская партия, хореографический образ.
Gutnyk Iryna, Pedagogical Sciences Candidate, Senior Lecturer, Head of Folk and Classic Choreography
Department, Chair of Kyiv National University of Culture and Arts
Place and role of women dance in stage gopak
The purpose of the article is analyzing of origin, composition structure, the specific performing of stage gopak
and determination of woman-specific dance characteristics in it. A methodology of the research is based on general
scientific methods of theoretical and empirical levels analyzing and generalization of the scientific-theoretical research
foundation, comparative and logical ways. These methods give the opportunity of examining of gopak performing main
demands, formed in the progress of appearing and development of Ukrainian folk-stage choreography and also to define
a specific role of women presentation in the dance. Scientific Novelty. New scientific point of the research is
represented in stage gopak woman dance analyzing the examples of performances of such outstanding Ukrainian ballet
masters as Paul Virsky, Vahtang Vronsky, Alex Gomon. Conclusions. In contrast to folk dance original variant which
was performed only by men, stage gopak by these ballet masters is represented both by men and women. The dance
keeps a comparative characteristic when men demonstrate their abilities while women support them emotionally. That`s
why women trend in gopak has its specification, and modern choreographers pay attention to it, trying to keep the
national character of a folkdance.
Key words: folk dance, gopak, Cossacks, folk-stage dance, comparative characteristic, woman and,
choreographic image.

Актуальність теми дослідження. Народний танець гопак є одним зі знаних у світі символів
України. Феномен гопака в тому, що він є водночас і зразком танцювального фольклору українців, і
формою козацького вишколу. Гопак давав змогу юнакам і чоловікам помірятися силою і вправністю,
продемонструвати свою фізичну підготовку й найкращі вольові риси, притаманні захисникам Вітчизни,
– хоробрість, впевненість, відвагу тощо. З часом, коли танець почали виконувати й дівчата, він став
переважно парно-масовим, зберігши, однак, свої визначальні характеристики, які можна простежити й
на прикладі сучасних його сценічнихваріантів.
© Гутник І. М., 2018
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Сьогодні гопак можна побачити на сцені переважно у парному виконанні; поряд із чоловічим
танцем, збагаченим великою кількістю віртуозних рухів і трюків, чітко вимальовується жіночий – з характерною для українського танцювального фольклору лексикою та манерою, традиційними для жіночого виконавства малюнками. Ця особливість сучасних постановок сценічного гопака зумовлює необхідність більш глибокого вивчення специфіки місця і ролі в ньому жіночого танцю.
Огляд літературних джерел. Композиційну побудову, хореографічну лексику, музичний супровід і стилістичні особливості гопака детально описав Андрій Гуменюк у книзі "Українські народні танці"
[2]. Кім Василенко, досліджуючи лексику українського народного танцю, описав, у тому числі, й рухи,
притаманні чоловічій та жіночій партіям у гопаку. Важливо, що автор описав ці рухи в історичному розвитку, взявши до уваги вплив регіональних особливостей і міжетнічних культурних зв’язків [1]. Валерій
Шкоріненко у своєму дисертаційному дослідженні проаналізував гопак як унікальне явище української
хореографічної культури, акцентувавши на його художньо-ідейному наповненні [6]. Опис та характеристики танцю гопак подає також Сергій Зубатов, аналізуючи хореографічну культуру Наддніпрянщини. Автор наголошує на духовній та містичній складовій його рухів, а також поділяє думку науковців
про те, що гопак – "…це гармонійна система прадавнього військового мистецтва наших пращурів”
[3;175]. Водночас названі та інші науковці зосереджуються переважно на чоловічій лексиці гопака, використанні в ньому віртуозної техніки та трюків. Як свідчить аналіз джерел, жіночому танець у гопаку
науковці розглядають переважно побіжно, аналізуючи загалом жіноче виконавство. Так, Ольга Мерлянова у дисертаційному дослідженні здійснила комплексний аналіз українських жіночих танців у національній хореографічній культурі [5]. Гопак як один із феноменів українського танцю аналізує Надія Кіптілова, зупиняючись, в тому числі, й на жіночій лексиці [4]. Однак на сьогодні вочевидь бракує як
теоретичних досліджень, так і методичних порад з обраноїпроблематики.
Метою статті є аналіз походження, композиційної побудови, специфіки виконання сценічного
гопака та визначення характерних особливостей жіночого танцю в ньому.
Виклад основного матеріалу. Гопак – танець, що пройшов крізь віки, залишаючись символом
мужності та героїзму українського народу. Його виникнення та поширення як засобу розваги й бойового вишколу датується XVI-XVIII століттями і пов’язане з існуванням Запорозької Січі – місцем, що стало домівкою для козаків-запорожців. У вільний від битв і походів час чоловіки під героїчну музику гопака вправлялися у виконанні складних фізичних вправ і карколомних трюків, демонструючи свою силу і
спритність, витривалість і бойовий дух. Танець становив собою відображення своєрідних бойових дій,
яким бути притаманні й оборонний характер, і наступальність, а головне – радість перемоги.
Саме це унікальне поєднання високого виконавського мистецтва та бойового духу зумовило
довге мистецьке життя гопака, який з роками, зазнаючи певних змін, все ж залишався символом духу
українців. Як слушно зазначає В. Шкоріненко, гопак "не можна розглядати лише як танець, позаяк його
історія свідчить про те, що він завжди сприймався як художній символ нації та відповідної до її інтересів і потреб ідеології, вдосконалюючись і відшліфовуючись народом упродовж століть і постійно
знаходячись у епіцентрі художньої та літературної творчості" [6,15].
За часів запорозького козацтва гопак виконували соло або групами, які змагалися між собою.
Танцюристи виконували різноманітні стрибки і присядки, обертання й усілякі трюки, імпровізуючи залежно від власних вмінь та вподобань.
Із прилученням до танцю жінок та сільської молоді розпочався процес його переродження – індивідуальність виконання і героїзм у ньому стали менш відчутними, танець став переважно парним.
Однак такі риси, як імпровізаційність та змагальність, залишилися неодмінним ознаками гопака. Це
можна простежити, зокрема, на прикладі постановок балетмейстерів 30-х років минулого століття: в
танці переважала саме імпровізація; чоловіки, не тримаючись дівчат, виконували окремі рухи, дівчата
ж, у свою чергу, теж імпровізували, але робили це гуртом, невеличкими групами або парами.
Таким чином, у сценічному варіанті гопак, що остаточно оформився як танець у розмірі 2/4,
набув різних варіантів: сольного, парного, групового. Зазвичай гопак починається загальним виходом
пар, які стрімко рухаються по колу. Надалі з маси танцюристів виділяються окремі пари, трійки, групи,
кожна з яких по черзі виконує певні рухи чи композиції. Під час цього хлопці, як і в автентичному танці,
демонструють свою майстерність, а дівчата їх усіляко підтримують. В композиції можуть також використовуватись такі епізоди, як груповий танець всіх дівчат і на зміну йому – танець усіх хлопців. Фіналом гопака є загальний танець з використанням видовищних і технічно складних рухів.
Як бачимо, у сценічному гопаку збереглася домінуюча роль виконавців-чоловіків, які прагнуть
не лише позмагатися між собою, а й похизуватися перед дівчатами. Ця особливість гопака є його основною характеристикою, що простежується в сучасних постановках у виконанні професійних і аматорських колективів.
Крім того, у процесі становлення та розвитку української народно-сценічної хореографії поступово сформуються й інші вимоги до постановок гопака. Насамперед слід нагадати, що в танці "Гопак"
багато рухів виконуються як чоловіками, так і жінками, але у манері та характері виконання простежуються відмінності. Нагадаємо, що під характером та манерою виконання народних танців мається на
увазі узгоджене і послідовне, гармонійне та своєрідне поєднання рухів рук, ніг, корпусу, голови, що
фіксується в танцювальних па, позах, жестах, міміці.
Жіночий танець у гопаку передбачає використання хореографічної лексики, яка виконується
суто жінками – як у жіночих сольних партіях, так і в парних комбінаціях. Саме за допомогою такої лек-
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сики і створюється жіночий образ у танці. Відомий теоретик і практик української народної хореографії
Кім Юхимович Василенко, аналізуючи дві групи рухів – чоловічу та жіночу, наголошував: "сучасна
українська жіноча танцювальна лексика значно збагатила свій арсенал, в народно-сценічній хореографії вона набула повного рівноправ'я поруч із чоловічою танцювальною лексикою" [1; 44].
Серед рухів, які виконуються переважно жінками, можна назвати доріжки, дрібушечки, упадання, партерні оберти на місці. Водночас, як наголошує Кім Василенко, "деякі рухи, основні у жіночій лексиці (голубці, підбивки, вихилясники тощо), у чоловічому танці виконуються здебільшого як рухизв'язки, тобто проміжні рухи" [1; 49]. Крім того, "у жінок під час виконання цих рухів корпус більш спокійний, підтягнутий, рівний" [1; 49]. Загалом, характерною рисою жіночого українського народного танцю дослідник вважає його природність і безпосередність як наслідок єдності змісту і форми хореографічного твору [1; 45]. Розкриттю образно-естетичної суті жіночих образів допомагають також
різноманітні атрибути – різнобарвні стрічки, вінки тощо.
Всіцізасобитаприйомиспрямованінастворенняхореографічногообразу,тобтозображеннявтанці
певного характеру. В сучасному народно-сценічному танці образність досягається шляхом органічного поєднання музики й танцю. Музика, яка впродовж танцю змінює свій характер і темпоритм, підкреслює широту і
силу,віртуозність,технічністьчоловічоготанцю;ніжність,ліризміприродністьтанцюжіночого.Танцювальний рух
відіграє головну роль у створенні хореографічного образу. Емоційність, змістове наповнення, яскраво
виражений характер і своєрідна манера виконання роблять танцювальні комбінації та віртуозну техніку засобамивиразностіхореографічноготворуісприяютьствореннюцілісностіобразутанцю.
Жіночі танцювальні комбінації гопака побудовані на загальному лексичному фонді українських
народних танців центрального регіону України та збагачені віртуозною технікою.
Хоча на початку свого існування гопак був сольним танцем або танцем малої форми, традиційною для нього стала однакова кількість виконавців – чоловіків і жінок. Однак на сьогодні співвідношення кількості чоловіків і жінок у танці "Гопак" може бути різним. У сучасних постановках гопак може
виконувати один виконавець (обов’язково чоловік), два, три і більше танцюристів. Та незалежно від
кількісного складу, головним у танці є збереження його стилістичних особливостей, композиційної побудови, характеру та манери виконання. Тобто в будь-якому разі героями хореографічного твору є
чоловіки, які наввипередки демонструють свої вміння та характер, і жінки, заради яких ці змагання,
власне, й відбуваються. Загалом гопакам властива лексична насиченість, імпровізаційність, розмаїттям малюнків, однак жіночий танець, порівняно з чоловічим, дещо регламентований: в ньому існують
певні обмеження в амплітуді рухів, манері поведінки, особливо по відношенню до чоловіків [5].
Так, відомий гопак "Сімка" у постановці Павла Вірського виконували п’ять хлопців і дві дівчини,
але це в жодному разі не зменшило його художній рівень, навпаки – така невелика кількість учасників
вимагала від кожного з виконавців не лише високої виконавської, а й технічної майстерності, адже кожному з артистів доводилося виконувати по кілька трюків, при цьому весь час залишаючись на сцені.
Відповідно, більше змістове навантаження припадало й на жіночі партії, адже дівчата не лише виконували танцювальні рухи та комбінації, а й створювали певні образи.
Дівчата у цій постановці гопака виконують оберти на місці й по колу, демонструючи високу техніку, проте їхні рухи відрізняються легкістю і природністю. Віртуозно розроблена балетмейстером лексика жіночого танцю, і соло зокрема, простота і водночас продуманість хореографічних малюнків,
витончена манера виконання створюють на сцені жіночі образи, які гармонійно вплітаються в загальну
композицію. Присутність двох дівчат у гопаку ще більше підкреслює мужність, силу, завзяття чоловіків,
кожен із яких хотів би найбільше сподобатись подругам. При цьому балетмейстеру вдалося відтворити імпровізаційний характер танцю, притаманний його першооснові.
Цікаві жіночі образи створено у гопаку в постановці народного артиста України Олексія Гомона, який входить до репертуару Академічного ансамблю пісні і танцю України Державної прикордонної
служби України. У номері беруть участь вісім хлопців і шість дівчат. Такий кількісний склад учасників
зумовив оригінальну побудову малюнків танцю і відповідно використання його лексики, зокрема, жіночої. Балетмейстер досить цікаво зробив вихід артистів – спочатку на сцені з’являються дві трійки –
дівчина із двома хлопцями, а згодом до них приєднуються ще чотири пари, які виходять четвірками –
двоє хлопців з двома дівчатами (по дві пари), при цьому дівчата тримаються за руки, а кожну з них
тримає (з іншого боку) за іншу руку її партнер.
На особливу увагу заслуговує те, що поряд із соло чоловіків завжди знаходиться місце і для жіночоїтехнікитасольнихтанцювальнихкомбінацій.Причомужіночівіртуознірухивиконуютьсянеокремо,ає
складовою танцювальних комбінацій – кульмінацією сольних партій, що дають змогу створити образжінки
– веселої,жартівливої,безпосередньоїіводночасстриманоїтасповненоїпочуттявласноїгідності.
Жіночі рухи в масових сценах допомагають створити емоційне тло і загальну атмосферу свята.
Таким, наприклад, є фінал танцю, коли соліст виконує повзунець, постійно прискорюючи темп, а решта
артистів підтримують його, стоячи спочатку у півколі, а на останні такти – у двох лініях (попереду дівчата).
На окрему увагу заслуговує жіночий танець у гопаку, поставленому Вахтангом Вронським, який
тривалий час входив до репертуару хору ім. Г. Вірьовки. Саме ця постановка відрізняється насиченими жіночими партіями, що створюють яскраві образи і водночас готують глядачів до емоційного
сприйняття чоловічих сольних номерів. Так, лірична партія чотирьох дівчат, так звана "четвірка", вражала своєю досконалістю, глядачі дивилися, затамувавши подих, на дівчат, які були такими витонченими, ніжними, філігранно виконуючи кожне па у своєму танці. Водночас на зміну ліричним частинам
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приходили абсолютно протилежні за характером фрагменти. Наприклад, запалом і енергією вражала
"атака" – дівчата, стоячи у лінії та тримаючись за талію одна одної, активно просувалися вперед на
авансцену. А потім розкривалися "книжечкою" на дві сторони, відкриваючи в центрі соліста, який виконував черговий трюк. Таким чином, упродовж усього танцю дівчата змінювали один малюнок іншим,
відкриваючи чергове чоловіче соло й посилюючи його емоційне звучання.
Дещо відрізняється від канонічного виконання гопака військовими танцювальними колективами.
Кількісний склад чоловіків у гопаку тут зазвичай переважає. Та навіть якщо у танці чоловіків удвічі більше,
жінкам приділяється належна увага, їх стриманий, часом ліричний, а головне – образний танець завжди є
невід’ємною складовою і контрастним тлом для демонстрації вправності, войовничого запалу чоловіків.
При цьому, що дуже важливо, у глядачів не викликає сумнівів, що дівчата – теж неабиякі танцюристки, але вони зумисно відходять на задній план, щоб дати змогу хлопцям проявити себе на повну силу, а це, як відомо, їм вдається найкраще під захопленими жіночими поглядами. Не стримавшись, дівчата теж час від часу починають демонструвати свою майстерність, однак вони в жодному
разі не намагаються перевершити чоловіків у їхніх вміннях.
Оскільки гопак має насамперед змагальний характер, його важко уявити без складної чоловічої віртуозної техніки, трюків. Постановники повинні пам’ятати, що гопак передусім – шалений танець козаківвідчайдухів, у якому домінує чоловіче начало, маскулінність. Присутність же дівчат у танці надає гопаку
одухотвореності, виразності, без якої він міг би звестись до голої техніки та складних комбінацій рухів.
Коли ж за задумом хореографа жінки будуть нарівні з чоловіками демонструвати свої вміння,
це суперечитиме суті танцю, а відповідно, і його формі, адже замість ніжної, вірної, люблячої подруги
козака перед нами постане така собі амазонка, від якої чоловікам краще триматись подалі. Звісно,
образ жінки-воїна також має право на існування, і до нього часто звертаються постановники у своїх
героїчних хореографічних композиціях і жартівливих творах, однак у гопаку це недопустимо.
Разом з тим, щоб створити повнокровні жіночі хореографічні образи в гопаку, балетмейстеру
мало знати основні рухи та композиції, характерні для жіночого танцю загалом і гопака зокрема. Він
повинен мати глибокі знання про побут і соціальні відносини, традиції та звичаї українського народу, а
також розуміти сформовані за багатовікову історію особливості його менталітету.
Висновки. Аналіз постановок гопака, створених сучасним балетмейстерами, свідчить, що сценічний варіант цього танцю зберігає характеристики, які сформувалися впродовж віків. Головною з них
є те, що в гопаку змагаються між собою чоловіки, а жінки переважно споглядають ці змагання, емоційно заохочують учасників. З огляду на це балетмейстерам, які створюють свої постановки чи відтворюють відомі твори, не слід перевантажувати жіночі комбінації надмірною кількістю танцювальних рухів, надто захоплюватись жіночою віртуозною технікою. Переінакшення жіночих образів шляхом
непродуманого використання лексичних засобів і композицій загрожує нівелюванням національної
своєрідності гопака й навіть втратою цього унікального хореографічного надбання українського народу.
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INTEGRATION IN WORKS OF MUSICAL ART, INSPIRED BY FINE ART
The purpose of the work. The research is related to the study of modern cultural and artistic integration
process, which receive their embodiment at different levels of human art existence. The article deals with the concept of
musical art under the influence of fine art in the context of modern cultural space. The research emphasises typical
component in music from by fine art, which reflects all historical, social and cultural changes of being. The work analyzes
importance of integration of art in historical process as well. The methodology of work is to use comparative, historical
and logical methods, a hypothetical and deductive method, which suggest the consideration of integration of art as a
gloсal phenomenon in the globalization processes of culture. This methodological approach contributes to the analysis
and formation of the phenomenon of integration in musical art by fine art in the cultural space of creative processes
.Which helps to determine its place and role in the system of existing artistic forms. Scientific novelty is the positioning
of integratiion in art as a existence and the transfer of values and norms of culture. For the first time, integration musical
works by fine art, presents a new level of imagery. Underline, that directly under the influence of other types of arts such
as painting (prints, paintings, murals, etc.), musica make new form of artistic expression emerges within cultural spaces.
Conclusions. Understanding integration process in art as a process of producing new form of the spiritual culture raises
up the importance of communication between the kind of arts. Musical reflection on the fine art as processes of
integration today reaches the level where art proceeds to a qualitatively new level of existence, based on the dominant
system of value orientations in the modern context of the era.
Key words: music; fine art; globalization; integration; creative process.
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Інтегративність у творах музичного мистецтва, інспірованихживописом
Мета роботи. Дослідження пов'язане з вивченням сучасного процесу культурної та художньої інтеграції,
який отримує втілення на різних рівнях існування мистецтва. У статті розглядається концепція музичного мистецтва під впливом образотворчого мистецтва в контексті сучасного культурного простору. Дослідження підкреслює
типовий компонент у музиці з образотворчого мистецтва, який відображає всі історичні, соціальні та культурні
зміни буття. Робота аналізує важливість інтеграції мистецтва в історичному процесі. Методологія роботи полягає
у використанні порівняльних, історичних та логічних методів, гіпотетичного та дедуктивного методів, які пропонують розглянути інтеграцію мистецтва як світового явища в глобалізаційні процеси культури. Цей методологічний
підхід сприяє аналізу та формуванню явища інтеграції в музичному мистецтві образотворчим мистецтвом у культурному просторі творчих процесів, що допомагає визначити його місце та роль у системі існуючих художніх
форм. Наукова новизна – позиціонування інтеграції в мистецтві як існування та передачі цінностей та норм культури. Вперше інтеграція музичних творів образотворчого мистецтва, представляє новий рівень зображення. Підкреслюється, що безпосередньо під впливом інших видів мистецтва, таких як живопис (принти, картини, фрески
тощо), музика, створює нову форму художнього вираження в культурних просторах. Висновки. Розуміння інтеграційного процесу в мистецтві як процес формування нової форми духовної культури піднімає важливість спілкування між різними видами мистецтва. Музичне осмислення образотворчого мистецтва як процесів інтеграції сьогодні досягає рівня, на якому мистецтво переходить на якісно новий рівень існування, спираючись на домінуючу
систему ціннісних орієнтацій у сучасному контекстіепохи.
Ключові слова: музика; образотворче мистецтво; глобалізація; інтеграція; творчий процес.
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Интеграция в произведениях музыкального искусства, вдохновленных изобразительным искусством
Цель работы. Исследование связано с изучением современного процесса культурной и художественной интеграции, который получает воплощение на разных уровнях существования искусства. В статье рассматривается концепция
музыкального искусства под влиянием изобразительного искусства в контексте современного культурного пространства.
Исследование подчеркивает типичный компонент в музыке изобразительного искусства, отражающий все исторические,
социальные и культурные изменения бытия. Работа анализирует важность интеграции искусства в историческом процессе. Методология работы заключается в использовании сравнительных, исторических и логических методов, гипотетического и дедуктивного методов, которые предлагают рассмотреть интеграцию искусства как мирового явления в глобализационные процессы культуры. Этот методологический подход способствует анализа и формированию явления
интеграции в музыкальном искусстве изобразительным искусством в культурном пространстве творческих процессов,
помогает определить его место и роль в системе существующих художественных форм. Научная новизна – позиционирование интеграции в искусстве как существование и передачи ценностей и норм культуры. Впервые, интеграция музыкальных произведений изобразительного искусства, представляет новый уровень изображения. Подчеркивается, что
непосредственно под влиянием других видов искусства, таких как живопись (принты, картины, фрески и т.д.), музыка,
создает новую форму художественного выражения в культурных пространствах. Выводы. Понимание интеграционного
процесса в искусстве как процесс формирования новой формы духовной культуры поднимает важность общения между
различными видами искусства. Музыкальное осмысления изобразительного искусства как процесса интеграции сегодня
достигает уровня, на котором искусство переходит на качественно новый уровень существования, опираясь на доминирующую систему ценностных ориентаций в современном контексте эпохи.
Ключевые слова: музыка; изобразительное искусство; глобализация; интеграция; творческих процессов.
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The modern development of society is characterized by a deepening knowledge of a cultural and
artistic integration process. Globalization, which accompanies today's life, provokes the merger and the
emergence of new artistic artifacts that will come to reflect our lives.
Integrative tendencies in the work of artists of the twentieth century constitute the basis for the
appearance of a new type of work, which in their essence is a profound basis of the traditions and the
newest spheres of application and expression. There is no doubt that this tendency to the formation of art as
an all-encompassing system, is a reflection of social consciousness and life. The occuring tendencies of a
merger could be enjoyed as an expressiveness of art – under all circumstances. There is a need for updating
the means of expressing art based on socially important images of the corresponding cultural-historical
process. X. Ortega-i-Gasset emphasized that every historical epoch lays preserved in her artistic works. Her
lifestyle and inspirations manifests themselves differently, and in dramatically different fields of art. "And this
community of artistic feelings involuntarily should lead to the same sociological consequences"[4].
The art of the twentieth century represents a mosaic, motley picture, characterized by bright
intertextual borrowings from other types of arts. The range expansion of the style and genre, and the growth
of the role of new technologies within the world of music. The number of musical works presents a new level
of imagery. Often, they are written directly under the influence of other types of arts such as painting (prints,
paintings, murals, etc.), and a new form of artistic expression emerges within cultural spaces.
It is the integrative processes that can be observed in musical works inspired by fine art that is the
subject of this article.
Artists that can be seen as prone examples and representatives of the subject include A. Zis, M.
Kagan, O. Kirichenko, T. Kurysheva, E. Murin, O. Sokolov, V. Tasalov, O Shevchenko, I. Yudkin; Separately,
music and light-color are considerate of the science of B. Galieva; interesting developments in the field of
synesthesia are talked about in the studies of L. Sabaneev and I. F. Yur'ev; Integrity in the field of a separate
temporal continuum is considered in the work of V. Redi. But at the same time the integrity in the works of
musical art inspired by paintings, lack an accurate representation of scientific literature. The basis for
studying this aspect was the works of A. Schopenhauer, B. Asafiev, O. Losev andothers.
As is commonly known, art is often created by the spiritual atmosphere of one or another era. The
retrospective or present appeal to existing models of fine arts in music is primarily due to the fact that music
itself appears as the most abstract form of art, which often requires clarification from the author aided by
additional verbal or visual queues.
Art of the twentieth century has got the syncretic basis, which emphasises the achievements of
various types of art. It is very popular among performers who aspire to reach a sense of originality both
within the stage process as well as to the public. The unity of artistic culture can be reflected in the proximity
alongside the response of the masses. A musical work exists as a multidimensional phenomenon, its origins
being followed by countless numbers of prototypes – both musical and non-musical – which eventually result
in an infinite number of performing interpretations. Integration in this context is considered a process of
identifying a single basis from which the most significant features of all integrated objects, including in the
form of opposites, flow through it. It is through them that the mechanism of their movement and life manifests
itself in the mergedconcussions.
With such a difficult to describe concept, let us refer to the semiotic comprehension of the role of
each element of the text according to its role in the overall process, since the bridge concept of "musical
meaning" requires attention to every detail. R. Bart in many of his works called for the study of attaching a
meaning to the basis of all attached "voices" into the artistic whole. It is understandable that the desire to
understand the meaning of a musical composition accompanies all kinds of activities of the musician: music
performing and musicpedagogy.
Musical art appears as a metaphysical activity and the truth about the world rests "hidden" in images
connected to a piece. A. Schopenhauer pointed out that "the clarification of the inner essence" of music and
"the nature of its reproduction of the world" consists in establishing "the attitude of music as a representation
to the fact that in essence can never be filed" [6, 255]. That is, even with the inspiration of fine arts, the
musical work transmits not only the impression of painting or architecture, but rather a will, directed at the
catharsis of capturing the desires of the composer. In a way, it is bound to the things surrounding us that
make up all the macro and microcosm of existence and of the individual. Musical works inspired by fine arts
or architecture are the result of the integration of these types of art, a certain assimilation and transformation
of the genre-style, figurative paradigm. This leads to the fact that in such relationships, the musical
composition acts as a holistic system where it is almost impossible to differentiate the borrowed components
from the originals.
Such works of art appear in multi-layered structures. In the process of perception, we comprehend
deeper layers of a work, where one layer of a structure is the basis for the perception of another. With that
held in mind, there is an opportunity to consider the content of the work’s introspective aspects of its
existence.
First of all, it should be noted that under the introspection it should be interpreted as the subjective
observation of the phenomenons own consciousness. In other words, the analysis of their own structures,
principles and forms, and the immersion of the inner layers of the composition.
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In the projection of a musical work, this notion should be interpreted as immersion into the internal
foundations of an artistic work – the cultural and aesthetic realities of the artistic primary source and its
reflection in music. Introspection is only available to the consciousness. Another text (consisting of fine arts)
is, for a composer, not just an object to utilize for reproduction, but also emphasizes another semantic
authority. A world of values that either admits a different position or turns out to be closed – closed off to
potential discussions and interpretations. This is a complex process in which the transition of visual
representations to the rank of artistic images and reverse movement – the formation of the final concept of
musical work to it, so to speak, the vision in mind specific picture when setting a certain perception becomes
the starting point for the further implementation of specific well defined images Musical work can be
considered as such a whole, "in which all the links (stages and moments) are correlated with each other
dialectically" [2, 127-128].
In this context, the source and the musical composition appear as two independent systems, where
the first is presented as clear material and real and the other as completely abstract and, in a way, perfect.
The result is a relay of elements, subsystems and systems, which leads to their balanced behavior and, as a
result, the formation of an innovative structure – the musical artifact.
It's presented as such an artistic artifact, where one can consider it the true example of integration.
In this context, such a process must be linked to the experience of the spiritual and practical development of
the unique position as a person in this world, which, refracting in a different and changing cultural-historical
environment, gives birth to a rainbow of various types of artistic creativity. It is this interpretation that
corresponds to the idea of genuine integration and its leading method of cognition – the ascent from abstract
to concrete. In musical works inspired by fine arts, the transition is one from concrete to abstract and an
ascension is one leading to a concreteone.
Integration, which by its essence is an addition and reconstruction of the whole, correlates with the
notion of musical work as a structurally ordered system, as the embodiment of the assimilation of the means
of expressiveness of painting in music, and the provision of "external-internal integrity of two or more system
models" [7, 267-269]. In other words, it is the disclosure of the inner affinity of various artistic manifestations,
but the transition, transforms the work of a given artist into another space of existence.
It is birthed into a new dimension of the existence, where the formation of its figurative structure, the
presentation and mastery of the musical material, lays in conjunction with a specific graphic source. Such a
complex process gives the creators the opportunity to get rid of a strictly regulated canon, which can restrict
its creative implementation. V. Silantyeva states: "... art is mutually acting, reforming the creative methods of
each other, thereby giving rise to unexpected impulses for further separate development and independent
growth of each type of art" [5, 18].
Emphasizing the interest in external factors in the work of art, integrity in such works appears as a
system-forming, system-saving factor. This is all while it should have the heterogeneity and contradictory
elements of it emphasised. AF Losev in the work "Music as the subject of logic" gives the definition of music:
"the merger of opposites, given as a long-changing today" [3]. This most accurately can characterize a
musical composition inspired by fine arts and represents the embodiment of the integrative process.
The processuality of the disclosure of vital senses is a very important essence of music: no type of
art can compete with it. According AF Losev, that the pure musical being is the existence of the giletic (nonexistent) ... Eidos music has revealed to us its essence, and the essence of this – in unreally, unidentified
and unarticulate. In this, perhaps, a solution to the all-encompassing power of music, created by her
suffering, grief and mystery of joy[3].
In the artistic consciousness traditionally there is a set of concepts related to the problem of
similarity, imitation – a certain manifestation of mimezis. And this is not only an imitation of nature, but a high
specimen, an aesthetic canon that exists in the universe and in art. That is, the foundation for art is a real
world that is perceived and perceived byman.
Painting, based on objects and lines that exist in life, embodies images using paint and lighting (the
ratio of light and shadow). Music, by virtue of its specificity, can not literally reflect the visual representations
that are more often associated with visual perception, but it actively incorporates into the musical content a
rich world of associative connections. If artistic creativity is defined as an image and an expression of an
objective and subjective world, then the correlation of musical imagery with the phenomena of material and
emotional and psychological life is possible, due to the presence in the musical material of components
borrowed from other forms of art.
Both types of art are perceived sequentially, both spatially and temporally. Any work of art is an
associative series of the recipient and bringing certain abstractions into a concrete figurative embodiment.
The only thematic source justifies the conciseness of the expression of the whole with the help of all
components, and this forms the main task of creating a composition of musical works inspired by painting.
Despite the duality of the transformations of the only image, the main task remains the tendency to
balance and integrity of the composition, which is especially important when integrating the painting and the
musical composition. In essence, an integrated work embodies the dialectical process, which B.V. Asafiyev
spoke as follows: "Only in the constant relation of the complex-thesis and the complex-antithesis we learn
the effective stimuli of musical formation, all elements of which are functionally conditioned. Only in thiscase,
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it makes no sense to accumulate and list the concreteness from which the whole will not succeed, therefore,
"It does not consist of parts, but rather allows us to trace the process that reveals the birth of all parts of the
whole ... on the sole basis, which is expressed in initial limit abstraction "[1, 127-128].
The embodiment of the true integration of arts occurs only when the categories of two types of art
are in a state of interaction, exchange and assimilation. This creates a qualitatively new unity – a musical
artifact that appears not only by the unity of the components of the form, but as a correlation between the
composition of painting and musical art. The essence of the integration of fine and musical art embodies the
transition from the material general principles to the field of the ideal, spiritual, since the essence of the work
is essentially not material, and is essentially a relay of images of painting and architecture inmusic.
This allows us to consider a musical composition inspired by fine arts from the standpoint of
multidimensional artistic integrity, spiritual and material penetration into the depths of artistic spaces of the
existence of works of various types of art, their creators and epochs.
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A GREAT DANCE FORM AS A BASIS FOR DRAMA CONTRAST
(THROUGH THE EXAMPLE OF THE OPERA "IVAN SUSANIN" BY M. GLINKA)
The purpose of the work. The article considers the influence of the dance genres on the formation of the basis
of the dramatic contrast of an opera composition. The study of the musical and dramatic principles of the opera "Ivan
Susanin" by M. Glinka, which develops a historical theme in the opera genre, allows us to analyze a number of issues
directly related to this problem. The methodology. Methods of system, historical and theoretical analysis have been
applied, making it possible to highlight the specifics of a great dance form in the context of the drama of the opera work.
The scientific novelty of the research consists in expanding an integral subject-methodological basis for analyzing the
features of the embodiment of the dance genres in opera through the application of the concept of a great dance form.
Conclusions. The analyzed dance episodes of the opera "Ivan Susanin" by M. Glinka allow us to state that a great
dance form is the basis of the dramatic conflict of the opera. The model of the dramatic function of a dance, used to
characterize the images of action and counteraction, justifies the direct connection of the dance genres with the drama of
theoperaandtheirundoubtedinfluenceontheformationofthegeneralconceptofthemultifacetedunityofthework.
Keywords: a dance, an opera, a great dance form, drama of the opera, the polonaise, the krakowiak, the waltz,
the mazurka.
Казначеєва Тетяна Олександрівна, кандидат мистецтвознавства, в. о. доцента кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової
Велика танцювальна форма як основа драматургічного контрасту (на прикладі опери "Іван Сусанін" М. Глінки)
Мета. У статті розглядається вплив танцювальних жанрів на формування основ драматургічного контрасту оперної композиції. Дослідження музично-драматургічних принципів опери "Іван Сусанін" М. Глінки, що розвиває історичну тему в оперному жанрі, дає можливість проаналізувати низку питань, безпосередньо пов'язаних із
зазначеною проблемою. Методологія. Застосовані методи системного, історичного і теоретичного аналізу, що
дає змогу висвітлити специфіку великої танцювальної форми в контексті драматургії оперного твору. Наукова
новизна дослідження полягає в розширенні цілісної предметно-методологічної основи аналізу особливостей втілення танцювальних жанрів в опері завдяки застосуванню поняття великої танцювальної форми. Висновки.
Проаналізовані танцювальні епізоди опери "Іван Сусанін" М. Глінки дають змогу констатувати, що велика танцювальна форма є основою драматургічного конфлікту опери. Модель драматургічної функції танцю, яка використовується для характеристики образів дії та контрдії, свідчить про безпосередній зв'язок танцювальних жанрів із
драматургією опери та їх безсумнівний вплив на формування загальної концепції багатопланової єдності твору.
Ключові слова: танець, опера, велика танцювальна форма, драматургія опери, полонез, краков'як,
вальс, мазурка.
Казначеева Татьяна Александровна, кандидат искусствоведения, и. о. доцента кафедры общего и
специализированного фортепиано Одесской национальной музыкальной академии им. А. В. Неждановой
Большая танцевальная форма как основа драматургического контраста (на примере оперы "Иван
Сусанин" М. Глинки)
Цель работы. В статье рассматривается влияние танцевальных жанров на формирование основ драматургического контраста оперной композиции. Исследование музыкально-драматургических принципов оперы
"Иван Сусанин" М. Глинки, развивающей историческую тему в оперном жанре, дает возможность проанализировать ряд вопросов, непосредственно связанных с указанной проблемой. Методология. Применены методы системного, исторического и теоретического анализа, позволяющие осветить специфику большой танцевальной
формы в контексте драматургии оперного произведения. Научная новизна исследования состоит в расширении
целостной предметно-методологической основы анализа особенностей воплощения танцевальных жанров в
опере благодаря применению понятия большой танцевальной формы. Выводы. Проанализированные танцевальные эпизоды оперы "Иван Сусанин" М. Глинки позволяют констатировать, что большая танцевальная форма
является основой драматургического конфликта оперы. Модель драматургической функции танца, используемая
для характеристики образов действия и контрдействия, свидетельствует о непосредственной связи танцевальных жанров с драматургией оперы и их несомненном влиянии на формирование общей концепции многопланового единства произведения.
Ключевые слова: танец, опера, большая танцевальная форма, драматургия оперы, полонез, краковяк,
вальс, мазурка.

The statement of the problem. One of the peculiar features of the development of the modern opera
art is a unique synthesis of the interaction of dance, drama and music in the opera performance. The
performances of the world’s leading opera houses state the appearance of unique models of the dramatic
functions of the dance in the opera, which evoke an undoubted interest of the spectators and musicologists.
© Kaznacheieva T., 2018
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The evolution of these functions takes a considerable time period and is directly related to the development
of the operagenre.
A significant number of scientific researches are devoted to the founders of the modern opera
directing. The educational modes of dramaturgy of the founder of the new Ukrainian drama art I.
Kotlyarevsky were analyzed by V. Sarapyn[6].
A comprehensive, deep consideration of the peculiarities of the embodiment of the most important
principles of the opera drama (musical drama, intonational drama) in its various manifestations (principle of
the through drama of symphonism, principle of genre-style contrast, principle of editing dramaturgy) and the
analysis of the stages of its development in the famous work of the founders of the professional Ukrainian
opera N. Lysenko – M. Staritsky "Taras Bulba" are given in the research of E. Roshchenko [5].
Separate aspects of the conflict problem in the Ukrainian dramaturgy of the XX century are studied
by Z. Moroz and O. Stavitsky [4; 7].
However, the problems of the influence of the dance genres and forms on the operatic drama have
not been studied enough yet. In the article about the models of the dramatic functions of a dance in the
West-European opera of the XIX century, we point out various options for the use of a dance (as a
characteristic of the images of action and counteraction, as the background of action, for recreating a certain
social and everyday environment, space and time, etc.) [2]. At present time, undoubtedly, the more detailed
analysis of the problems of this aspect in the operas of the classical repertoire, which is an unchanging
subject of comprehension by contemporary musicologists, is quite relevant.
The purpose of this article is to study the influence of the dance genres on the formation of the basis
of the dramatic contrast by analyzing the musical and dramatic principles of the opera "Ivan Susanin" by M.
Glinka, directly related to the development of the historical theme in the opera genre.
Statement of the main material. In 1836 in the course of staging M. Glinka changed an original title of
the opera "A Death for the Tsar" to a more spectacular one – "A Life for the Tsar" (libretto by Baron E.F.
Rosen). Let us note that with the revised libretto of S. Gorodetsky, the opera is known as "Ivan Susanin". In
this opera, the composer points out such a direction in the development of the historical theme as a historical
drama or a historical tragedy.
The entire musical drama of the opera reveals its main content. The drama is composed interestingly
and scenically. At the heart of the opera there is a dramatic contrast, an opposition, an intonational conflict
between the Russian and Polish camps. The Russian camp is characterized by means of national Russian
songs, images are individualized, differentiated, a significant role is played by solo and ensemble episodes.
Let us note that the Polish camp is depicted in a completely different way: in general, it is united and
characterized by means of national Polish dances. The formation of a comprehensive image of the Poles is
favored by the use of the following dance genres: polonaise, krakowiak, waltz and mazurka. The
choreography of these dance numbers is based on classical traditions.
An analysis of the dance episodes of the opera, its various dance components, allows us to conclude
that a great dance form is formed inside the entire composition [the concept was introduced by us – T. K.],
organically entering the form of the whole opera.
How is this constructionformed?
The dance elements, concentrated in particular places of the opera, are never repeated literally.
Their structure changes, their artistic development takes place within the framework of a single whole. A
great dance form of the opera contains several sections, dispersed throughout the opera, but held together
by a single principle of thedevelopment.
Dance intonations run throughout the music of the whole opera.
As far as in the overture, duple time changes to a 3/4 time and the composer uses a dance rhythmic
formula containing a dotted rhythm, as an origin of the future dance images.
In the second act M. Glinka creates a bright, expressive, saturated scene of the ball, which is
essential for the drama of the opera as a whole.
The Polonaise and the Choir (No. 5). The King of Poland Sigismund III holds a luxurious feast for his
friends. The first characteristic of the nobility camp is the rhythm and melody of the national dance, the name
of which is translated as “polish” – polonaise. Here are the main characteristics of this dance genre.
The Polonaise (from French Polonaise – Polish) was originally known as a public dance-procession.
A Polish peasant dance, which preceded the appearance of the polonaise, was quadruple. It was performed
on rural holidays, which were opened by a slow, "walking" (chodzony) dance [1, p. 368]. In the XVIII and XIX
centuries (especially after the Great French Revolution) it became widespread throughout Europe as a
couple ballroom dance opening different celebrations. Due to the mass nature and quite simple movements,
the polonaise set the tone for the wholeball.
The tempo of the dance is moderate, majestic. The main movement is pas Marché (from French
marcher – to walk), which, however, does not mean to march. This movement must be performed smoothly,
without any jumps. The pattern of the dance is represented by a column construction (often from two rows of
dancers), a kind of a solemn procession – a further movement around the hall. The musical meter is triplex
(3/4); the specific feature of the rhythmic pattern is the fragmentation of the first quarter of the meter, the
dotted rhythm.
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In the opera of M. Glinka the characteristic features of the polonaise as a dance genre are
preserved. The form is a complex three-partform.
The theme of introduction into the polonaise (4 bars) is repeated in the first phrase of the choir "The
God of War after the Battle". Further, it acquires a motivational development in the third act of the opera
(scene No. 14 in the house of Susanin).
The main theme of the polonaise consists of several phrases. The first two are almost the same
(except for the end of the melody in the 12th bar), they sound powerfully (ff), in accompaniment – there is a
fragmentation of the strong beat characteristic of the rhythmic formula of the polonaise, the dotted rhythm in
the melody, the forks, the sound of the tonic triad, the main tonality D-dur). The following phrase (bars 1316), due to persistent sequencing, reinforces the general high spirits. The final phrase of the main theme
introduces the dynamic contrast (p) and the character of the performance (leggiero). The next section (from
24 to 50 bars) is a synthesis of the choral and dance genres: simultaneously with the sound of the choir, the
orchestra performs the main theme of the polonaise. The structure of the section coincides with the structure
of the main theme.
In the middle section of the form there is a female choir (G-dur). It changes the texture of the
presentation: the orchestra performs light passages with the sixteenths, "air" octave acending and
descending intonations appear therein. Choral phrases, despite the smooth melodic pattern, retain the dance
features (dotted rhythm and characteristic dancing "finishing" turns). In general, the section in a certain way
contrasts with the previous and subsequent parts.
In the final part, the composer skillfully combines two choirs (male and female) with the instrumental
conduct of the main theme of the polonaise. The octave intonations from the middle part are transformed into
exultant ups, which complement the overall triumphal nature of the sound.
Thus, we can note that M. Glinka uses the usual techniques traditional for the polonaise (rhythmic
pattern, type of textual exposition), however, new rhythmic intonations ultimately create a bright,
characteristic national image, born out of a dance that concentrates the unique properties of the mentality of
the Polish people.
The development of the characteristic elements of the polonaise appears in the third act of the
opera, in one of the episodes of a great danceform.
The next dance in the opera is No. 6a the krakowiak (also a typical Polish dance genre) continues to
form an image of the Poles.
The Krakowiak (from French Cracovienne – Krakow, from the name of the Polish city of Krakow) was
originally exclusively male militant dance. In the XIX century it appeared at European balls as a couple dance.
The tempo of the dance is active; the character of the performance is lively. The characteristic
movements are various jumps, "kshesany" (carving), "keys", stamping feet. The composition of the dance is
represented by a circle, square, further movement of the column diagonally. The musical meter is duple-time
(2/4), the characteristic rhythmic pattern is acutely syncopated rhythm.
The krakowiak in the opera of M. Glinka has the following features. The form is a complex three-part
form. The introduction to the dance (8 bars) is performed by the orchestra in unison, sounds colorfully due to
the syncopated rhythm, strong accents and strokes (staccato). The main theme is contrasted dynamically
(sounds on p), simple accompaniment (harmony D-T-S-T), at the end of the period, modulation into the
tonality of the third stage (h-moll).
The waltz (No. 6) is the next verge in the development of the image of the Polish camp. M. Glinka,
being an outstanding connoisseur of the ballroom culture, having practical knowledge of dance subtleties of
the waltz performance, creates an original work in this popular genre.
The origin of the name of the dance the waltz (French – Valser, English – Waltz, Italian – Valsero) is
associated with the German word walzen – the rotation of something with the movement of the rotating
object and means also to spin and slide. The pattern of the dance is based on a round couple moving. A
round movement determines the musical content of the works accompanying the dance. It is characterized
by a clear, square structure, sequential development principle, a bright accent on the first beat of the
measure and a certain rhythmicformula.
The main movements of the waltz are waltz paths; waltz turns, pas Balancé, pas Glissé. The musical
meter is 3/4. The tempo depends on the variety of the waltz (from slow to moderately fast, mobile).
In the XIX century the waltz, in accordance with the accepted requirements of etiquette and program,
becomes the main ball dance, its center. The waltz in the opera "Ivan Susanin", created by M. Glinka, is also
in the center of a great dance form, after the polonaise and krakowiak. The mazurka (No. 7) continues the
stage action of the opera after the waltz.
The Mazurka (Polish – Mazurka, from the name of Mazovia region, in Poland) originated from Polish
national dances Mazur, Oberek and Kujawiak. In Poland, as F. Liszt emphasizes, mazurka is not only a
dance, it is "a kind of a national poem, purpose of which, like that of any national poetry of a vanquished
people, is to convey the flame of patriotic feelings under the transparent cover of the folk melody" [3, p. 22].
As a ballroom dance the mazurka spread in the ballrooms of Europe in the XVIII – XIX centuries.
Mazurka played a central role in the ball composition, and later completed the whole festival. It is a difficult
dance for performance, requiring a significant degree of development of the technical skills of a performer.
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The tempo of the dance is fast (moderately fast) and the character of the performance is vigorous. It
is performed by an even number of couples (4, 8 or 16). The leading role belongs to the cavalier (male
dancer). The characteristic movements: the main female move is pas couru (running steps), pas chassé; the
main male move is pas gala; a simple conclusion (key); pas balancé (in the character of the mazurka). At the
beginning of the XIX century, the complicated figures and combinations of mazurka became widespread: pas
boiteux, pas de basque, pas coupé, coup de talon (a jump like a "dove" with a move to the side). For the
dance from 5 to 10 dance figures collective or performed in couples were selected (a total number of figures
worked out by the end of the XIX century, was more than 60). Between the figures a promenade was
performed (from French –Promenade – a walk) – the joint steps of the dancers in couples with a round
movement, which together with the game figures made up the composition of the dance. The musical meter
is triple (3/4; 3/8); a varied rhythmic pattern is acutely syncopated, often with sharp rhythmic shifts inside the
meter (emphasis is on the first, then on the second, then on the third, then on the first).
Mazurka as a genre plays an important, essential role in the development of the drama opera of M.
Glinka. It is one of the main genres of a great dance form. The intonations and characteristic elements of
mazurka are dispersed in several episodes of the opera.
We shall give the scheme of mazurka:

The introduction (6 bars – Allegro risoluto) precedes the main section (Tempo di mazurka, Es-dur),
which is a complex three-part form. The first part (A) is a long period of two phrases. In this case, a large
period resembles double periods, since its internal structure is built on a four-time basis, with different
cadence revolutions.
The analogous structure in the contrasting, open second part (B) is based on four-time structure;
each structural unit begins with a chord replica, followed by a melodized turn. The seventh time opens the
form: repeating three times with dynamic simplification (f, mf, p). One pause bar separates the middle part
from the reprise. The reprise is short. The first eight-time is a traditional reprise. Then an unexpected
modulation in F-dur, sf on the second beat completes the dynamic reprise. Trio (Des-dur, Dolce gracioso) – a
through form, contains the rhythm formula of mazurka: a sharp tonal comparison, melodization of the main
voices, which is characteristic of the chord duplication, then the independent movement of the voices. The
dance structure remains 8 + 8.
In general, we can state that in the main section of mazurka the periods of a contrast structure
comprise several dance closed systems, differing in the variety of images (delicato, risoluto).
The finale of the second action ends with a dizzying (presto) movement of all the participants of the
dance, the singing of the choir, supported by the powerful sound of the whole orchestra. The mazurka is a
semantic peak in the creation of a clearly delineated, relief and generalized image of the Poles.
We shall note that the theme of mazurka develops and in the third act (scene No. 14, in the hut of
Susanin). In this episode of a great dance form, a theme of the polonaise also develops. The alarming
intonations of the introduction to the polonaise foreshadow the appearance of the Poles. The first section of
the episode is based on the development of the polonaise theme, which is combined with a choir of the
Poles and the answers of Susanin, who conceals his resentment behind the indifference. In the next section
of the episode, intonations of mazurka arise: the Poles are conferring with each other and decide tobribe
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Susanin. Then in the tenor aria of the choir the main theme of mazurka sounds (the Poles demand to show
them the way). At the moment, when Susanin falsely agrees, intonations of mazurka sound simultaneously
with his party.
Completion of the transformation of the theme of mazurka occurs in the fourth act of the opera
(scene in the forest, No. 21). To characterize the emotional state of the Poles, M. Glinka introduces the
theme of mazurka into this tragic scene (in an altered form). The dotted rhythm, transformed melody,
"groaning" second intonations, sequential repetitions create a completely different image of the Poles –
exhausted, barelywalking.
In the finale (No. 23) in the episode of blizzard and storm, dance rhythms sound for the last time;
they express anxiety and at the same time put a tragic point in the holistic image of thePoles.
With the help of the considered musical expressive means, M. Glinka creates a characteristics
"coming from the genre and, therefore, leaving deep impression on the perception of even a poorly trained
listener" [8, 55].
Conclusions. A great dance form is the basis of the dramatic conflict of the opera "Ivan Susanin".
The dramatic functions of the dance episodes are directly related to the drama of the opera. In this regard, it
can be stated that a great dance form contributes to the consistent increase in the intensity of the dramatic
development leading to the synthesis of various types of art at the climax: dance, music (choir, orchestra,
vocal ensembles) and stageaction.
The considered model of the dramatic function of the dance, used to characterize the images of
action and counteraction in the opera, is further developed in other works of the genre ("Prince Igor" by A.
Borodin, "Sadko" by N. Rimsky-Korsakov, "The Siege of Dubno" by P. Sokalsky, "Taras Bulba" N. Lysenko
and others).
It should be emphasized that, in general, the application of the concept of a great dance form is the
basis for a multilevel analysis of the significant role of the dance genres in the multifaceted unity of the
opera.
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ТВОРИ АВТОРА НАМІСНИХ ІКОН 1698 р.
ІКОНОСТАСУ ЦЕРКВИ З УСТИЯНОВИ ГОРІШНЬОЇ У КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
РИБОТИЦЬКОГО МАЛЯРСЬКОГО ОСЕРЕДКУ
Мета статті – розглянути твори анонімного автора намісних ікон 1698 р. з іконостасу церкви св. матері
Параскеви в Устияновій Горішній біля Устрик (бувший Устрицький деканат Перемиської єпархії унійної церкви
східного обряду) (зберігаються у Музеї народної архітектури в Сяноку, Польща) у контексті діяльності риботицького малярського осередку поблизу Перемишля. На підставі порівняння авторської манери малярства виділити групу ікон, котрі створені тим самим майстром. Методологічною основою стали методи порівняльного аналізу,
аналізу та синтезу, метод іконографічного дослідження. Наукова новизна статті полягає у тому, що вперше звернено окрему увагу на ікони нижніх ярусів іконостасу церкви з Устиянови Горішньої в контексті вивчення манери
малярства їх автора. До сьогодні ікони цього іконостасу, окрім згаданих, також ікони чину Моління, одвірки дияконських врат загалом відносилися до творчої спадщини риботицького осередку. На підставі вивчення авторського почерку творів вважаємо, що ці ікони намальовані різними майстрами цього осередку, у різний час. Авторові
намісних ікон 1698 р. іконостасу з Устиянови Горішньої атрибутовано низку творів з різних музейних збірок за
якими визначено ймовірний час творчої праці майстра на 1690–1710-і рр. Висновки. Як свідчать твори, автор
намісних ікон 1698 р. іконостасу з церкви з Устиянови Горішньої був одним із талановитіших серед майстрів риботицького малярського осередку. Намісні ікони з Устиянови Горішньої можна віднести до кращих творів українського іконопису того часу, що спростовує поширену навіть у фаховій літературі думку про те, що ікони риботицьких
майстрів назагал були малопрофесійними. У трактуванні ликів святих на намісних іконах з Устиянови Горішньої
бачимо відображення поширених серед професійних майстрів, зокрема, львівського та жовківського осередків
іконопису XVII ст., ренесансних прийомів з прагненням до передачі ідеально красивого образу.
Ключові слова: ікона, іконостас, риботицький малярський осередок кін. XVII ст., с. Устиянова Горішня
біля Устрик, авторська манера малярства.
Косив Роксолана Романовна, кандидат искусствоведения, доцент Львовской национальной академии искусств, старший научный работник Национального музея во Львове им. Андрея Шептицкого
Произведения автора наместных икон 1698 г. иконостаса церкви из Устияновой Верхней в контексте деятельности рыботицкого иконописного центра
Цель статьи – изучить произведения анонимного автора наместных икон 1698 г. из иконостаса церкви
св. матери Параскевии в Устияновой Верхней возле Устрик (бывший Устрицкий деканат Перемышльской епархии
униатской церкви восточного обряда) (хранятся в Музее народной архитектуры в Сяноку, Польша) в контексте
деятельности рыботицкого иконописного центра около Перемышля. На основании сравнения авторской манеры
иконописи выделить группу икон, которые созданы тем самым мастером. Методологической основой работы
стали методы сравнительного анализа, анализа и синтеза, метод иконографического исследования. Научная
новизна статьи заключается в том, что впервые обращено особое внимание на иконы нижних ярусов иконостаса
церкви из Устияновы Верхней в контексте изучения манеры иконописи их автора. До сих пор иконы этого иконостаса, кроме упомянутых, также иконы чина Моления, иконы с косяков диаконских врат обобщённо относились к
творчеству рыботицких мастеров. На основании изучения авторского почерка произведений считаем, что эти
иконы написаны разными мастерами этого центра, в разное время. Иконы чина Моления менее профессиональные. Автору наместных икон 1698 г. иконостаса с Устияновы Верхней атрибутовано ряд произведений из разных
музейных собраний по которым определено вероятное время творческой работы мастера на 1690–1710-е гг.
Выводы. Как свидетельствуют произведения, автор наместных икон 1698 г. иконостаса из церкви в Устияновой
Верхней был одним из самых талантливых среди мастеров рыботицкого иконописного центра. Наместные иконы
с Устияновы Верхней можно поставить в ряд с лучшими произведениями украинской иконописи того времени,
что опровергает распространенное даже в научной литературе мнение о том, что иконы рыботицких мастеров в
целом были малопрофессиональные. В трактовке ликов святых на наместных иконах с Устияновы Верхней видим отражение распространенных среди профессиональных мастеров, в частности, львовской и жовковской
школы иконописи XVII в., ренессансных приемов со стремлением к передаче идеально красивогообраза.
Ключевые слова: икона, иконостас, рыботицкий иконописный центр кон. XVII в., с. Устиянова Верхняя
возле Устрик, авторская манера живописи.
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Works of “The Author of the 1698 Sovereign Tier Icons of the Iconostasis From the Ustyianova Horishna
Church” in the Context of the Activities of the Iconpainting Centre in Rybotychi
The purpose of the article is to study the painting manner of an anonymous author of the 1698 sovereign tier
icons from the iconostasis of the St. Mother Paraskeva church in Ustyianova Horishna near Ustryky (the former Ustryky
Deanery of the Peremyshl’ Diocese of the Eastern Rite Uniate Church) in the context of the activity of the icon painting
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centre in Rybotychi near Peremyshl’. These icons are stored at the Museum of Folk Architecture in Sanok, Poland.
Methodology. Methods of the formal and iconographic analysis facilitate the study. Comparative analysis of the authors’
legacy allows us to state that the series of icons from other museum collections were painted by him as well. Scientific
Novelty. The results of the research support the idea that icons of the iconostasis from Ustyianova Horishna church
were painted by two masters. One author and Deesis tear icons painted the 1698 predella icon, and the icons of a
Sovereign tier were painted by another one later on. Both of them belonged to the Rybotychi workshop. Thus, the Deesis
icons are less professional. Studying the painting manner of the author of the 1698 icons we attributed some works from
various museums collections to him. These works allow us to determine the probable period of masters’ activity in the
1690–1710's. Conclusions. We conclude that the author of the Sovereign tier icons from the iconostasis of the
Ustyianova Horishna church was one of the most skilled among the masters of the icon painting center in Rybotychi. The
icons connected with the master can be compared to the best works of the 17th-century Ukrainian icon painting, which
refutes the widespread even in the professional publications idea that the icons of the Rybotychi masters, in general,
were unprofessional. In the interpretation of the saints’ faces on the Sovereign tier of the Ustyianova Horishna icons, we
see a reflection of the widespread among professional painters, in particular, of the Lviv and Zhovkva schools of the 17th
century, Renaissance techniques with an attempt to create a perfectly beautifulimage.
Key words: icon, iconostasis, late 17th-century icon painting center in Rybotychi, Ustyianova Horishna near
Ustryky, the author’s manner of painting.

Актуальність теми дослідження зумовлена пріорітетними напрямами вивчення українського
сакрального мистецтва, насамперед у комплексному осмисленні іконописної спадщини. На сьогодні
увага відведена ретельному вивченню пам’яток in situ, у музейних колекціях в Україні та за кордоном з
метою систематизації матеріалу, доповнення та уточнення вже відомих тверджень, подекуди встановлення нових гіпотез та висновків. При цьому важливими є вивчення діяльності окремих майстерень
церковного мистецтва, специфіки оздоблення храмів в різний період та в різних регіонах українських
земель, розуміння умов розвитку та причин еволюції облаштування храмів. Вже відомі положення про
діяльність риботицького ікономалярського осередку, усталені науковцями протягом 1960–1990-х рр.
вимагають коректури та уточнення. Постає питання специфіки організації праці майстрів цього осередку, авторства, часових меж його активності, систематизації творів з метою зрозуміти еволюцію стилістики малярства та декоративного оздоблення пам’яток. У цьому контексті піднімаємо питання творчості окремих авторів цього осередку, одним із них був автор намісних і цокольних ікон 1698 р.
іконостасу з церкви св. матері Параскеви в Устияновій Горішній поблизу Устрик на етнографічній території Західної Бойківщини (тепер Підкарпатське воєводство Польщі), що зберігаються в Музеї народної архітектури в Сяноку – далі МНАС (Польща). До музею пам’ятки потрапили наприкінці 1960-х
рр., як і більшість подібних творів, з опустілих і поруйнованих церков після виселення українського населення із західної Бойківщини, Лемківщини, Любачівщини та Холмщини у 1940-х рр. Давнє село
Устиянова відоме з XV cт.1 з часом поділилося на Устиянову Горішню та Устиянову Долішню, в обох
були однойменні церкви св. матері Параскеви. 1939 р. половина села – Устиянова Долішня увійшла
до складу Дрогобицької обл. УРСР, а 1945 р., після остаточного затвердження кордону, до Польщі.
Церква св. матері Параскеви в Устияновій Долішній після виселення вірних була знищена. 1948 та
1951 р. до УРСР було примусово виселене домінуюче українське населення Устиянови Горішньої. Від
1973 р. церква в Устияновій Горішній діє як римо-католицькийкостел.
Аналіз досліджень і публікацій. Першими про діяльність риботицьких ікономалярів згадали М.
Голубець [3, 201] та М. Драган [2, 98]. Основними працями, у яких розглянуто твори риботицьких майстрів та джерела, які стосуються малярів цього осередку, є статті польських дослідників Я. Новацкої
[12, 27–43], Р. Біскупского [9, 356–357] та українських науковців П. Жолтовського [4, 278, 282], В. Отковича [5, 323–333; 6, 48–75; 7, 295–315], В. Александровича [1, 59–63], де викладені ті положення про
діяльність осередку, на яких сформоване дотеперішнє знання про нього, повторюване у різних виданнях з історії українського іконопису, працях енциклопедичного характеру та на інтернет-ресурсах.
Найповніше ансамбль ікон з іконостасу риботицьких майстрів з церкви в Устияновій Горішній опублікований в альбомі ікон Музею народної архітектури в Сяноку. Тут усі ікони цього ансамблю датовано
1698 р., – за датою, що написана на цокольній іконі з образами Трьох Святителів [10, іл. 82–92].
Мета дослідження – розглянути твори автора намісних і цокольних ікон 1698 р. з іконостасу
церкви св. матері Параскеви в Устияновій Горішній у контексті діяльності риботицького малярського
осередку та, на підставі вивчення манери малярства, виокремити інші твори цього майстра.
Виклад основного матеріалу. Увагу дослідження відведено творам, на жаль, анонімного майстра, якого пропонуємо ідентифікувати за найбільш показовим ансамблем творів у його спадщині, що
має точну дату виконання, як "автор намісних і цокольних ікон іконостасу 1698 р. з Устиянови Горішньої". Власне з цим автором пов’язуємо ікони двох нижніх ярусів іконостасу, а це намісні ікони св. Василія Великого, св. Параскеви, Христа Пантократора та Богородиці Елеуси у варіанті чудотворної ікони з Лоп’янки (дві останні з перемалюваннями)2, цокольну ікону Трьох Святителів, ікони архидияконів
Стефана та Лаврентія з одвірків дияконських врат. Дещо інакшу манеру малярства має цокольна ікона
Благовіщення Йоакиму та Анні та ікона св. Василія Великого з одвірків царських врат. З цього ансамблю збереглися також царські врата, що первісно мали сюжет Древа Єсеєвого, типовий для іконостасів
риботицьких майстрів того часу, але малярство на медальйонах та на нижній частині врат, де мав бути Єсей не вціліло (усі твори – в МНАС). У фото-архіві Музею-Замку у Ланцуті знаходиться фото цього
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іконостасу на своєму первісному місці у церкві в Устияновій Горішній, у якому бачимо всі його ікони
(окрім одного картуша з пророками). У ньому були повні яруси празникових ікон, пророків та апостольського Моління3. Іконостас традиційно був завершений Розп’яттям з пристоячими Богородицею та св.
Іваном Богословом. Під намісною іконою Богородиці Елеуси була цокольна ікона зі сценою Введення
Богородиці в храм (її місце знаходження нам невідоме).
Як уже зазначено, дата "1698 р." написана літерами на цокольній іконі Трьох Святителів. Вона
уміщена вгорі ікони, наприкінці вкладного тексту: "купивъ тои образ рабъ бжы василїй драбъковичъ из
женою своєю анною за отпущенїє гріховъ року божого ахчи". Далі дописано іншою рукою: "а обновленъ аwпs". Це єдина нам відома ікона з датою у спадщині цього автора. З вкладного тексту стає зрозумілою тематика намісної та цокольних ікон цього іконостасу, на яких зображені святі покровителі
фундаторів – св. Василій Великий та св. Анна. Ікона св. Василія в цьому іконостасі була в намісному
ярусі зліва, де, зазвичай, риботицькі майстри представляли св. Миколая. До середовища риботицьких
майстрів автора цих ікон віднесено на підставі характерної стилістики малярства, зокрема, близькості
його почерку до творів риботицького майстра Івана Крулицького, що залишив свій підпис з означенням
"маляр риботицький" на іконах 1701 р. з іконостасу церкви у Чертежі коло Сянока на Лемківщині
(МНАС) [10, іл. 93–97].
Малярство намісних ікон з Устиянови є високого фахового рівня, майстер створив надзвичайно виразний образ св. Параскеви, яка є однією з майстерніших ікон риботицького осередку. Її лик світлої карнації з рум’янцями, легко і м’яко модельований півтінями, з використанням бліків, так, що відчувається об’єм, очі великі і виразні з темними зіницями та темними віями, що створює ефект "живого"
погляду, брови тонкі правильної форми, що загалом характерно для почерку цього майстра. На устах
св. Параскеви легкий усміх, що став ознакою ренесансного та барокового мистецтва. З-під світлої туніки святої на горловині виступає край білої напівпрозорої рясованої сорочки, зібраний тонкою стрічкою і зав’язаний на бант. На активному червоно-оранжевому мафорію тонкою білою лінією намальовані тюльпановидні квіти на стеблах з листками. Майстер намісних ікон іконостасу 1698 р. з Устиянови
розвинув традиції малярства, які бачимо на іконах риботицьких майстрів 1680-х рр., зокрема, на двох
творах 1682 р. з церкви у Добрій Шляхецькій (Історичний музей в Сяноку – далі ІМС) [11, іл. 286]. Типовими для риботицьких майстрів, і для автора нижніх ярусів іконостасу з Устиянової, є різна манера у
виконанні цокольних ікон та ікон намісних, де постаті більше опрацьовані. Цокольні ікони іконостасу з
Устиянови Горішньої намальовані не так ретельно, як намісні, але на обох творах рисунок вправний.
Малюнок цих ікон має мало тонального моделювання, фарбовий шар напівпрозорий, колорит світлий і
чистий. На прикладі ікони Трьох Святителів 1698 р., котру пов’язуємо з автором намісних ікон, можна
спостерегти, що майстер своєрідно малював лики, з дещо здрібленими, але правильними рисами, червоними устами та рум’янцями, волосся святих має пишні делікатно прорисовані кучері, на білому
одязі нарисовані дрібні чорні хрестики. Автор вирізняється також каліграфічними написами, його літери наближені до квадрата, з пунктуацією між словами, надрядковими знаками, декоруванням середини літери "О". Як відзначено, в МНАС зберігається також Апостольське Моління з центральною іконою
Христа Архиєрея на престолі з пристоячими Богородицею та св. Іваном Хрестителем, яке, на нашу
думку, виконане пізніше, іншим майстром, що намалював також ікону Тайної вечері й ікони празників з
цього ж іконостасу. За стилістикою малярства, зокрема, трактуванням рис ликів, пропорціями фігур, ці
ікони відносимо до 1710–1720-х рр. Вони намальовані подібно до намісних і цокольних ікон, що засвідчує, що їхні автори тісно співпрацювали. Можна припустити, що автор чину Моління був молодшим
колегою, або й учнем автора намісних та цокольних ікон.
На підставі манери малярства, з автором намісних ікон 1698 р. іконостасу з Устиянови Горішньої пов’язуємо низку творів. Серед них дві цокольні ікони явління Христа св. Петру патріарху Александрійському та Святий Дмитрій благословляє Нестора на бій з іконостасу церкви у Порохнику, ікону
Покладення Христа до гробу з широкою ажурно різьбленою рамою (ікона, походила з дарохранильниці або з проскомидійника (походження твору не відоме; усі три ікони в Національному музеї у Львові
імені Андрея Шептицького – далі НМЛ). Той же почерк мають дві цокольні ікони з церкви у Добрій
Шляхецькій зі св. ап. Петром і Павлом та сценами Житія св. Костянтина і віднайдення хреста Господнього (ІМС) [11, іл. 269]. Ймовірно, намісна храмова ікона зі сценою Воздвиження Чесного Хреста з
Доброї Шляхецької також належить руці цього майстра (ІМС). Подібну манеру малярства має ікона
Переображення Господнього з Перемищини (Національний музей Перемиської землі в Перемишлі),
фігури апостолів, особливо лик св. Івана, на якій намальовані майстерно, об’ємно, з рефлексами та
бліками.Ту ж манеру малярства бачимо на медальйоні зі сценою Коронування Богородиці з церкви на
Львівщині (Музей сакрального мистецтва Львівської духовної семінарії Святого Духа), на іконі св. Івана Сучавського з церкви у Макуневі на Львівщині (НМЛ) та на Триморфоні з Моління з іконостасу бувшої монастирської церкви в Журавині (НМЛ). На Триморфоні з Журавина відзначимо прецизійну м’яку
манеру моделювання ликів сіро-зеленавими півтінями, що плавно переходять у світла. Загальна карнація ликів ледь рожевувата. Фігури стрункі, правильних пропорцій. Цю манеру малярства мають також три ікони з церкви у Варі (Польща), очевидно, з намісного ярусу іконостасу: св. Миколай, Богородиця Одигітрія та пророк Ілля (ІМС). На підставі манери малярства, також вважаємо, що цим автором
виконано ікону на полотні Спас-Виноградна Лоза та Тайна вечеря з церкви у Варі (ІМС). Ця ікона має
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реставраційні поновлення; на сьогодні дата її виконання, написана після вкладного тексту, не читається, однак, давніше дослідник Р. Біскупський її відчитав як 1715 р. [8, 13, іл. 6]. Ця дата цілком відповідає стилістиці малярства ікон з Вари і загалом гіпотетичному періоду творчості цього майстра, що дозволяє розширити час його діяльності на 1700–1710-і рр.
Наукова новизна статті полягає у тому, що вперше звернена окрема увага на ікони нижніх ярусів іконостасу церкви в Устияновій в контексті вивчення манери малярства їх автора. До сьогодні ікони
цього іконостасу, окрім згаданих, також ікони чину Моління, одвірки дияконських врат загалом відносилися до риботицького осередку. На підставі вивчення авторського почерку творів вважаємо, що ці
ікони намальовані різними майстрами цього осередку. Авторові намісних та цокольних ікон 1698 р.
іконостасу з Устиянови атрибутовано низку творів з різних музейних збірок в Україні та Польщі за якими визначено ймовірний час творчої праці майстра на 1690–1710-і рр.
Висновки. Як свідчать твори, автор намісних та цокольних ікон 1698 р. іконостасу з церкви в
Устияновій Горішній був одним із талановитіших серед майстрів риботицького малярського осередку.
Ікони з Устиянови вважаємо одними з найдавніших у творчій спадщині майстра, ікони 1715 р. з церкви
у Варі, які з ним пов’язуємо, одними з наймолодших. Намісні ікони іконостасів, як засвідчують твори з
Устиянови Горішньої та Вари, а також пам’ятки з Макунева та Журавина (що не з намісного ярусу) виконані на високому фаховому рівні, тут маляр вповні продемонстрував свою майстерність. Ці ікони
можна поставити в ряд з кращими творами українського іконопису того часу, що спростовує поширену
навіть у фаховій літературі думку про те, що ікони риботицьких майстрів назагал були малопрофесійними. Насправді серед творів, об’єднаних спільною стилістикою риботицького малярства та різьби,
виділяються пам’ятки різного професійного рівня, що свідчать про різних авторів, котрі їх виконували.
У трактуванні ликів святих на намісних іконах з Устиянови бачимо відображення поширених серед
професійних майстрів, зокрема, львівського та жовківського осередків іконопису XVII ст., ренесансних
прийомів з прагненням до передачі ідеально красивого образу. На жаль, жодної пам’ятки чи документа, де було б зазначене ім’я автора досліджуваних ікон, не виявлено. Перспективи дослідження полягають у систематичному опрацюванні творів стилістики риботицьких майстрів та вивчення архівних
матеріалів з метою підсумування інформації про діяльність риботицького осередку церковного мистецтва XVII – XVIIІ ст.
Примітки
1

Перша згадка про село Устиянова (Устянова) відноситься до 1489 р. З давньої церкви св. матері Параскеви в Устияновій Горішній збереглася ікона Нерукотворного Образу середини XVI ст., очевидно, з іконостасу
(знаходиться у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького). Існуюча дерев’яна церква в Устияновій
Горішній споруджена 1792 р.
2
Окремі ікони іконостасу були перемальовані 1886 р., рік поновлення написаний після вкладного тексту
на цокольній іконі Трьох Святителів. У Музеї народної архітектури в Сяноку, де пам’ятки зберігаються, було проведенореставраціюікон,однакнамісніікониХристаіБогородицінеповністювідкритіз-підперемалювань.Вони
знаходяться у запаснику музею, інші ікони – на постійній експозиції.
3
Крайні ікони апостолів та празників цього іконостасу переходять на бічні стіни нави. Припускаємо, що це
не був первісний задум майстра, бо риботицькі майстри так не практикували. Ця традиція була відома у майстрів
львівської школи XVII ст. Іконостас був перенесений зі старшої церкви в Устияновій Горішній, яка, очевидно, була
ширшою.
4
Цей запис, перейнятий з інвентарних книг Музею богословської академії у Львові, куди ікона поступила
з поїздки о. Йосифа Сліпого. Її передав до музею о. Софрон Коліда (замучений НКВД у червні 1941 р.). До НМЛ
ікона надійшла 1939 р. після закриття богословської академії радянською владою. В Журавині був невеликий монастир заснований, ймовірно, 1700 р. Після постанови дубненської капітули 1743 р., перенесений доДобромиля.
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СЦЕНІЧНИЙ ПРОСТІР ПРОСТО НЕБА ЯК СКЛАДОВА
СУЧАСНОГО ТЕАТРАЛІЗОВАНОГО ВИДОВИЩА
Метою роботи є аналіз сценічного простору просто неба, його функціональність під час створення сучасного театралізованого видовища. Методологія дослідження полягає у використанні таких методів: культурологічного, мистецтвознавчого, компаративного, структурно-функціонального, спостереження та узагальнення, які
дали можливість усвідомити основні режисерсько-постановочні процеси. Наукова новизна отриманих результатів полягає в якісно новому, деталізованому підході до проблематики сценічних майданчиків просто неба як необхідного чинника створення сучасного театралізованого видовища. Висновки. По-перше, панівною формою сценічного святкового простору є тимчасові майданчики. По-друге, головним смисловим змістом пересувних
майданчиків є статичні або динамічні пластичні композиції, учасники яких відображають певну тематику, уособлюють точно визначений епізод вистави, святкової ходи. По-третє, глобальна трансформація соціокультурного
простору, гіперболізація образів, метафоричність і символічність є основою оформлення плавучих сцен фестивалю "Bregenz Festival" (Австрія), де візуальна образність стирає межу між реальністю та знаками. По-четверте,
декоративне оформлення сучасних театралізованих видовищ здебільшого вирішується за принципом симультанності. По-п’яте, інсталяції є важливим елементом пластичного рішення сценічного простору просто неба.
Ключові слова: сучасне театралізоване видовище, сценічний простір просто неба, симультанна сцена,
плавучі сцени, сценографічне рішення, інсталяція.
Крипчук Николай Владимирович, кандидат искусствоведения, доцент Киевского национального
университета культуры и искусств
Сценическое пространство под открытым небом как составляющая современного театрализованного зрелища
Целью работы является анализ сценического пространства под. открытым небом, его функциональность во время создания современного театрализованного зрелища. Методология исследования состоит в использовании культорологического, искусстведческого, компаративного, структурно-функционального методов,
метода наблюдения и обобщения, которые позволили осознать основные режиссерско-постановочные процессы.
Научная новизна полученных результатов заключается в качественно новом, детализированном подходе к проблематике сценических площадок под открытым небом как необходимого фактора создания современного театрализованного зрелища. Выводы. Во-первых, господствующей формой сценического пространства являются
временные площадки. Во-вторых, главным смысловым содержанием передвижных площадок являются статичные или динамичные пластические композиции, участники которых отображают определённую тематику, точно
олицетворяют определенный эпизод представления, праздничного шествия. В-третьих, глобальная трансформация социокультурного пространства, гиперболизация образов, метафоричность и символичность являются
основой оформления плавучих сцен фестиваля "Bregenz Festival" (Австрия), где визуальная образность стирает
грань между реальностью и знаками. В-четвёртых, декоративное оформление современных тетрализованных
зрелищ большей частью решается по принципу симультанности. В-пятых, инсталяции являются важным элементом пластического решения сценического пространства под открытым небом.
Ключевые слова: современное театрализованное зрелище, сценическое пространство под открытым
небом, симультанная сцена, плавучие сцены, сценографическое решение, инсталляция.
Kripchuk Nikolaj, Ph.D. in History of Arts, Assistant Professor of Kyiv National University of Culture and Arts
Acting open-air space as a component of the contemporary theatrical show
The purpose of the article is to analyze the acting open-air space, its functionality during the creation of a
modern theatrical show. The methodology of the research consists in the use of cultural, artistic, comparative,
structural-functional methods, as well as the observation and generalization approaches which made it possible to realize
the necessary directorial-staging processes. The scientific novelty of the results is a qualitatively new, detailed
approach to the problematic of the acting open-air space as an essential factor in creating a modern theatrical show.
Conclusions. First, the dominant form of the stage festive space are temporary sites. Secondly, the main semantic
content of mobile platforms are static or dynamic plastic compositions, participants of which reflect a particular subject,
represent a precisely defined episode of the performance, festive procession. Thirdly, the global transformation of the
socio-cultural space, the hyperbolization of images, metaphorical and symbolic is the basis for the framing of the festivals
"Bregenz Festival" (Austria), where visual imagery blurs the line between reality and signs. Fourthly, decorative design of
modern theatrical sights is mostly solved by the principle of simultaneously. Fifthly, installations are a vital element of the
flexible solution to the open-air scenicspace.
Key words: contemporary theatrical show, acting open-air space, simultaneous scene, floating scenes,
scenographic solution, installation.

Актуальність теми дослідження. Початок ХХІ ст. у сфері сценічного мистецтва характеризується активними змінами. Динаміка розвитку стосується стереотипних понять у контексті театралізованих
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форм дозвілля, відбуваються глобальні вдосконалення технічного оснащення видовищ, іде активний
пошук сучасних засобів виразності. Масові форми сценічного мистецтва зазнають трансформації як у
пошуку нових форм, так і в напрямі загального сенсу та змісту театралізованих дійств. Сучасне видовище проходить шлях креативних складних метаморфоз.
Проблема використання сценічного простору, його мобільність і умовність усе більш стає актуальною як із погляду художності, так і з суто режисерсько-постановочних завдань.
На сценічних майданчиках просто неба в оточенні природного ландшафту або на тлі сучасних
архітектурних споруд проводяться: фестивалі фольклору, класичної та естрадної музики; тематичні
театралізовані концертні програми різної спрямованості; конкурсні, пізнавальні, ігрові програми тощо.
У цьому питанні актуалізується використання різних інсталяцій як необхідного технічного забезпечення різноманітних сучасних видовищ.
Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз спеціальної літератури дозволив дійти висновку, що
практично всі дослідження з цього питання присвячено історії та динаміці розвитку саме театральної
сцени (В. Базанов [1], В. Березкін [2], Й. Свобода [10] та ін.). У книзі І. Рожина та А. Урбах "Архітектурне проектування громадських будівель і споруд" у розділі "видовищні будівлі" ми знаходимо специфіку
конструювання будівель "закритого" типу (театрально-концертні заклади, клуби, цирки тощо) [9]. Проте варто відзначити, що зміст цієї роботи є доволі застарілим, і підтвердження тому – проведення святкових дійств на сучасних майданчиках, які апріорі не пристосовані для концертних програм.
Оновлене видання книги Д. Гантінгтона "Show Networks and Control Systems" [14] зацікавить
представників шоу-індустрії, у якій розглядаються питання сценографічних і світлових рішень, їх технології використання; однак і в цій роботі увагу приділено тільки закритим сценічним просторам.
На жаль, в українському мистецтвознавстві не приділяється достатньої уваги специфіці сценічних майданчиків просто неба. Література з цієї проблеми відсутня, за винятком робіт режисерівпрактиків (М. Крипчук [4],
О. Кужельний [5], Д. Мухарський [6], Р. Набоков [7], Б. Шарварко [12] та ін.), але і вони не вирішують основних питань нашого дослідження.
Метою статті є розгляд основних видів сценічних майданчиків просто неба, їх функціональність
у рамках того чи іншого творчого проекту як складової сучасного театралізованого видовища.
Виклад основного матеріалу. Сучасне театралізоване видовище просто неба має свої специфічні особливості, серед яких досить важливими є відкритість і демократичність діалогу "актор – глядач", що передбачає відповідну конструкцію сцени. На цьому на початку ХХ століття наголошували
видатні режисери (Б. Брехт, В. Мейєрхольд, Е. Пискатор та ін.). Трансформація сценічного простору
мала велике значення для театральних режисерів (тривимірне у Г. Крега, музичний простір у В. Мейєрхольда, психологічне у К. Станіславського тощо).
Сценічні майданчики просто неба поділяються на стаціонарні, тимчасові та пересувні. Стаціонарних майданчиків у формі амфітеатральних споруд в Україні досить мало. Якщо говорити про стаціонарні паркові естрадні майданчики просто неба, слід зазначити деякі з них, що знаходяться практично у всіх великих містах нашої країни, а саме: Співоче Поле (м. Київ), літня естрада в Маріїнському
парку (м. Київ), сценічний майданчик у парку ім. Л. Глоби (м. Дніпро), літній театр парку культури і відпочинку ім. Т. Шевченка (м. Дніпро) та інші. Свого часу основними сценічними майданчиками слугували так звані "черепашки". Подібного роду сцена збереглася в парку культури і відпочинку ім. Т. Шевченка (м. Одеса).
Панівною формою сценічного святкового простору є тимчасові майданчики. Їх монтують на час
проведення фестивальних заходів і театралізованих святкових дійств. Як правило, їх виготовляють із
легких металевих конструкцій, до яких кріпиться дерев’яний настил. Тут за різних просторових ситуацій застосовуються різноманітні сценографічні прийоми, щоб максимально наблизити дію до глядача,
використовуючи ті чи інші інтерактивні технології. Для цих цілей слугують різні конфігурації перехідних
сценічних майданчиків, які з’єднують естраду та глядача. Тимчасові естрадні майданчики збирають
також на основі великовантажних автомобілів. Для цього на місці дії щільно, один повз один, ставлять
два-чотири автомобілі кабінами в один бік. Така конструкція найчастіше використовується на відкритих територіях: полі, галявині лісу тощо.
Якщо подібний майданчик повинен бути невеликим за розміром, то можна використовувати
тільки два автомобілі (повернені кабінами в різні боки горизонтально щодо глядацької зали) або одна
вантажівка. Як за першим, так і за другим варіантом, перш ніж поставити машини впритул, опускають
їх борти. Планшет кузова автомобіля покривають листами деревостружкових плит, щоб створити рівну поверхню сцени. У негоду, коли дощить, такі сцени рекомендується покривати поліетиленовою плівкою, щоб деревостружкові плити не спухнули, що може перешкоджати або унеможливить виступ
творчих колективів, особливо хореографічних ансамблів і пластичнихгруп.
Тимчасові сценічні майданчики на основі залізничних платформ і барж покривають таким же
чином, як і за допомогою автомобілів. Такі майданчики, як правило, не мають механізмів сцени. Вони
позбавлені механічних штанкетних підйомників, лаштунків, ланцюгів, поворотного кола, налаштованого світлового обладнання і навіть завіси. Їх оформлюють залежно від авторської ідеї та задумів худо-
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жника й режисера декораціями чи декоративними елементами, які представляють образно-символічне
відображення подій, що відбуваються.
Подібного роду сценічний майданчик було встановлено під час проведення XIV Міжнародного
музичного фестивалю "Jazz Koktebel" (м. Чорноморськ, Одеська обл.), який відрізнявся масштабним
open-air і лайн-ап виконавців [15].
У разі побудови тимчасових сценічних майданчиків, де глядачі знаходяться з одного боку, доцільно передбачати встановлення глядацьких місць. Часто на святах багато глядачів, зокрема дітей,
через утому не в змозі довго стояти перед сценою. Як наслідок, глядачі залишають сценічний простір.
Практика показує, що на театралізованих видовищах, де перед майданчиком установлено кілька рядів крісел або дерев’яних лавок, завжди є глядачі, а в іншому разі – їх дуже мало. Присутність
невеликої кількості глядачів (із психологічної думки) негативно впливає на виступ артистів, що позначається на якості концертів, особливо під час проведення конкурсів та ігрових програм, де наявність
учасників є необхідною умовою. Цьому питанню організатори повинні приділяти належну увагу.
До пересувних сценічних майданчиків належать об’ємні установки, для яких використовуються
залізничні платформи, автомобілі, електрокари, вело- і мотоплатформи, баржі, теплоходи тощо. Головним смисловим змістом пересувних майданчиків є статичні або динамічні пластичні композиції,
учасники яких за допомогою декорацій, костюмів, бутафорії відображають певну тему, уособлюють
точно визначений епізод вистави, святкової ходи. Ці майданчики найчастіше застосовуються як частина святкового, карнавального ходу, маніфестації, демонстрації або як основний художній засіб широкомасштабних театралізованих карнавальних дійств. Прикладом таких дій можуть бути різноманітні
театралізовані вистави, що відображають історичні етапи життя країни.
Розробляючи тематичне оформлення, художникам необхідно вирішувати не тільки декоративні та просторово-пластичні, але й технічні завдання. Рухову основу цих сценічних майданчиків потрібно перекривати конструкціями з фанери, матерії, передбачати зміцнення декоративних деталей, бутафорії з таким розрахунком, щоб все це не перешкоджало руху платформи. Водночас необхідно
здійснити інженерні розрахунки несучої частини платформи, щоб вона витримувала вагу реальних
учасників вистави. Установки розфарбовують яскравими кольоровими гамами відповідно до тематики
оформлення.
Особливо цікавими є різні варіанти створення підвішених, динамічних, здатних до переміщення в повітрі майданчиків. Вони рухаються за допомогою потужної будівельної техніки (підйомних кранів, телескопічних автовишок) або електропідйомників.
Наприклад, одна зі старовинних форм сценічного майданчика, що існувала в Білорусі та яку
було відновлено в сучасній святковій практиці, називається "фрай". Вона є різновидом балагана, суть
котрого полягає в тому, що на землі окреслюють коло, навкруги якого кріпляться канати. Саме в цьому
колі виступають творчі колективи.
Така форма сценічного майданчика є дуже простою за рішенням і виконанням. До того ж вона надає широкі можливості для мізансценованого рішення і є ідеальною з погляду глядацького сприйняття.
Кругові пластичні рішення дозволяють краще сприймати сценічні дії присутніми. Глядачі, які знаходяться
за канатами, мають можливість не тільки спостерігати за дією з різних ракурсів, але й переміщатися по
колу за своїм бажанням. Виступи різноманітних колективів, які перебувають у фрай, зазвичай є нетривалими за часом, і тому наявність глядацьких місць на цьому майданчику можна не передбачати або ж, за
бажанняморганізаторів,можнапоставитипоколуодин-дварядилавокчистільців.
Окрему групу становлять сценічні майданчики на воді. Їх особливість полягає в тому, що сцена
кріпиться на палях, які знаходяться біля берега або на деякій відстані від нього. Декоративним оформленням тут може слугувати природний ландшафт, але сама сцена потребує дерев’яного настилу для
виступу колективів і декорованих деталей, які відображають сценічний образ свята.
Подібного роду майданчик було встановлено у вигляді гітари на щорічному фестивалі авторської пісні в місті Самарі (Росія). Цікаве рішення плавучої сцени з екранами у вигляді лебединих крил
використовувалося в театралізованій виставі "Чарівний світ балету" (м. Москва, Росія).
Оригінальна плавуча сцена є відмітною рисою проведення фестивалю "Bregenz Festival" (м.
Брегенц, Австрія). Цей унікальний літній фестиваль було засновано в 1946 р. У 2018 році він відкриє
свій 72 концертний сезон. Музичні спектаклі відбуваються на великій плавучій платформі (Seebühne),
яка розміщена на Боденському озері. Глядацька зала амфітеатром розташована на березі озера просто неба та вміщує до 7000 відвідувачів [13].
Глобальна трансформація соціокультурного простору, гіперболізація образів, метафоричність і
символічність стають помітними з перших хвилин знайомства зі сценічним простором. Аналізуючи
сценографічне рішення, на перший план виходить гіперреальність, символічність пластичного рішення. Візуальна образність стирає грань між реальністю та знаками. Перед глядачами постають сценографічні рішення у вигляді колоди карт, яка розсипається з 20-метрових рук (опера Ж. Бізе "Кармен",
реж. К. Холтен, худ. Ес Девлін), задника у вигляді людського ока (опера Дж. Пуччіні "Тоска", реж. Ф.
Хіммельман, худ. Й. Лайаккер), фігури гігантських драконів, як символів Розуму, Мудрості та Природи,
і велика триголова черепаха, у конструкції якої використовується безліч технічних рішень (опера В.
Моцарта "Чарівна флейта", реж. Д. Паунтні, худ. Й. Енгельс)тощо.
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Водночас сценічним майданчиком можуть слугувати понтони або баржі й теплоходи, що використовувалися у святі "Миколаїв River Fest" (м. Миколаїв, Україна). Яскравим видовищем і візитівкою
святкового дійства був театралізований парад на воді.
На більшості сценічних майданчиків просто неба (на відміну від класичного театрального приміщення) не передбачено зміни декорацій під час дії. Декоративне оформлення здебільшого вирішується за принципом симультанності, стаціонарної установки, яка відображає ідейно-тематичну основу
видовища. Такі сцени можна прикрасити декоративними деталями символічного, умовного характеру
та фітодизайну.
Декораціями можуть слугувати фасади замків (середньовічний фестиваль "Аккерманський форпост", м. Білгород-Дністровський, Україна; арт-шоу "Ніч у Луцькому замку", м. Луцьк, Україна; фестиваль вина в замку Буда, м. Будапешт, Угорщина; фестиваль "Дні музики", замок Мондзеє, Австрія та
інші), монастирів, сучасних архітектурних ансамблів або ландшафтне оточення (фестиваль вуличних
художників "Pflasterspektakel", м. Лінц, Австрія; Вальпургієва ніч, Англія; Андріїв день, Шотландія; День
Святого Патрика, Ірландія; фестиваль "Марді Гра", Австралія; Хеллоуїн, США тощо).
У режисерській практиці початку ХХ століття симультанна сцена мала особливе значення для
відомого режисера М. Охлопкова. Майстер використовував прийоми активного залучення глядачів в
дію, головними завданнями постановника були дієві контакти між актором і глядачем, які він вирішував за допомогою симультанного методу. Досвід симультанних постановок свого часу здійснювали
польські режисери С. Сіркус і
Є. Гротовський [1]. Цей метод спостерігається і в багатьох європейських сучасних постановках.
Сучасне театралізоване видовище дедалі більше потребує нестандартних сценографічних рішень, і проблема системи сценічного майданчика тут посідає перше місце. Культура початку ХХІ ст.
ламає стереотипи, класичні рішення та канони. На думку дослідниці Н. Кислої, у сучасному видовищі
"на поверхню виходять різні синтези, які не вписуються у відому схему формотворення і чіткий устрій
видового мистецького універсуму, а створюють всі ці трансформації, симбіози < … > речі вже відіграють роль образів, існують як симулякр, як тотальна настанова, коли споглядаємо начебто повністю
ідентичну копію реальності, а за нею ховається щось інше, що завершує низку міжзнакових відносин
культури" [3, 143].
Не можна не зважати на науково-технічний прогрес, який впливає як на сучасного артиста, так
і на весь режисерський постановочний процес загалом. На переконання деяких дослідників, "архітектурно-будівельні тенденції < … > зумовили появу грандіозних театрально-концертних споруд, обладнаних за останнім словом техніки. Проте технічний прогрес < … > обернувся і цілою низкою несподіваних проблем" [8, 188].
На сучасному етапі активно використовуються різні інсталяції, які встановлюються як у закритому приміщенні (найчастіше), так і просто неба, як елемент пластичного рішення сценічного простору. Український дослідник К. Станіславська розглядає інсталяції як "мистецько-видовищні форми" [11].
Мистецтвознавець наголошує на тому, що останнім часом "активно розвиваються і комбіновані (мультимедійні) інсталяції, що включають, наряду з предметними статичними об’єктами, усілякі фото-,
слайдо-, кіно-, відеоелементи, комп’ютерні об’єкти, лазерні установки, звук, віртуальну реальність, інтернет – усі ці компоненти ще більше посилюють видовищність сучасних інсталяцій" [11, 77].
Барвистими, яскравими є інсталяції під час проведення новорічних свят, які відрізняються наявністю безлічі різдвяних ліхтарів (Софійська площа, м. Київ, Україна; Площа Ринок, м. Львів, Україна;
інсталяції на Оксфорт-Стріт, Англія; ярмарок "Wallfahrt-Advent", Австрія; "Різдвяна фантазія вогнів" у
штаті Флорида, США; "Candy Cane Lane" у штаті Каліфорнія, США; світлові інсталяції в ботанічному
саду, м. Берлін, Німеччина; фантастична інсталяція парку Ayala Triangle, м. Маніла, Філіппіни; фестиваль різдвяних вогнів "Alumbrados Navideño de Medellín ", м. Медельїн, Колумбія та інші). Як засоби
виразності в цих інсталяціях використовуються геометричні фігури, що світяться, а також графічні візерунки, сніжинки, зірки, "дощ, який падає", замки, різноманітні фотозони; фігури ангелів, звіздарів,
снігових баб, тварин, птахів тощо.
Іноді інсталяції мають певну тематику, в якій витримано всі святкові конструкції ("навколосвітня
подорож" у торговельному центрі міста Парижа, Франція).
Новизна роботи отриманих результатів полягає в якісно новому, деталізованому підході до
проблематики сценічних майданчиків просто неба як складової сучасного театралізованого видовища.
Зауважено на використанні інсталяцій під час проведення масових свят.
Висновки. Результати проведеного дослідження дають змогу зробити такі висновки:
1. Панівною формою сценічного святкового простору є тимчасовімайданчики.
2. Головним смисловим змістом пересувних майданчиків є статичні або динамічні пластичні
композиції, учасники яких відображають певну тематику, уособлюють точно визначений епізод вистави, святковоїходи.
3. Глобальна трансформація соціокультурного простору, гіперболізація образів, метафоричність і символічність є основою оформлення плавучих сцен фестивалю "Bregenz Festival" (Австрія), де
візуальна образність стирає межу між реальністю тазнаками.
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4. Декоративне оформлення сучасних театралізованих видовищ здебільшого вирішується за
принципомсимультанності.
5. Інсталяція є важливим елементом пластичного рішення сценічного простору простонеба.
Матеріал статті може стати основою для подальших досліджень у галузі режисури сучасних
театралізованих видовищ.
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КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ У КЛАСИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Мета – науково обґрунтувати доцільність реалізації компетентнісного підходу в професійній підготовці
майбутніх хореографів у класичному університеті, визначити основні чинники та групи компетентностей, які забезпечують успішність професійної діяльності хореографа. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні компетентнісного підходу в розробленні освітніх програм підготовки бакалаврів хореографії у класичному
університеті. Наукова новизна полягає в тому, що: 1) обґрунтовано необхідність і доцільність реалізації компетентнісного підходу в розробленні освітніх програм для студентів спеціальності "Хореографія"; 2) виявлено
об’єктивні й суб’єктивні чинники, від яких залежить якість хореографічної освіти у класичному університеті; 3)
окреслено групи фахових компетентностей, які можуть скласти основу компетентнісної моделі хореографа як
танцівника, викладача та керівника хореографічного колективу. Висновки. Основною метою навчання студентівхореографів у класичному університеті є не опанування окремими знаннями, вміннями і навичками, а формування загальних і фахових компетентностей, що відповідає сучасним вимогам і забезпечує успішність фахової діяльності хореографів. Запропонована класифікація фахових компетентностей може скласти основу компетентнісної
моделі хореографа як результату його професійної підготовки у класичному університеті.
Ключові слова: майбутній хореограф, класичний університет, компетентнісний підхід, фахові компетентності, професійна підготовка, професійна діяльність хореографа.
Медвидь Татьяна Анатолиевна, кандидат искусствоведения, заведующая кафедрой хореографии
Института искусств Киевского университета им. Бориса Гринченко
Компетентностные основы профессиональной подготовки будущих хореографов в классическом
университете
Цель работы – научно обосновать целесообразность реализации компетентностного подхода к профессиональной подготовке будущих хореографов в классическом университете. Методология исследования основана на применении компетентностного подхода в разработке образовательных программ подготовки бакалавров хореографии в классическом университете. Научная новизна работы заключается в том, что: 1) обоснована
необходимость и целесообразность реализации компетентностного подхода в разработке образовательных программ для студентов специальности "Хореография"; 2) выявлены объективные и субъективные факторы, от которых зависит качество хореографического образования в классическом университете; 3) определены группы
профессиональных компетентностей, которые могут составить основу компетентностной модели хореографа как
танцовщика, преподавателя и руководителя хореографического коллектива. Выводы. Основной целью обучения студентов-хореографов в классическом университете является не овладение отдельными знаниями, умениями и навыками, а формирование общих и профессиональных компетентностей, что отвечает современным требованиям и обеспечивает успешность профессиональной деятельности хореографов. Предложенная
классификация профессиональных компетентностей может составить основу компетентностной модели хореографа как результата его профессиональной подготовки в классическом университете.
Ключевые слова: будущий хореограф, классический университет, компетентностный подход, специальные компетентности, профессиональная подготовка, профессиональная деятельность хореографа.
Medvid Tetiana, hD, Head of Choreography Department, Institute of Arts, Borys Grinchenko Kyiv University
Competent principles of future сhoreographers’ professional training in classical university
Purpose of the article. The research scientifically substantiates the advisability of competency-based approach
implementing into future choreographers’ professional training in classical university. The main factors that influence the
efficiency of student-choreographers’ professional training are found out: the level of domestic choreographic school
development, needs and demands of the society about choreographic art; the level of lecturers’ training, students’
giftedness and academic ability; the material basis of the educational institution and the scientific and methodological
content development of the choreographic education. The groups of general and professional competencies that ensure
choreographer’s successful professional activity are determined. Professional competencies include basic
(organizational, psychological and pedagogical, fine art, musical informative and technological, methodical) and special
(choreographic, artistic-stage, medical and biological). The methodology of the research is based on the application of a
competency-based approach in the development of the syllabus for bachelors of choreographers’ training in classical
university. The scientific novelty of the work is that: 1) the necessity and advisability of competency-based approach
implementation in the development of syllabus for the students of the "Choreography" specialty is substantiated; 2)
objective and subjective factors, which depend on the quality of choreographic education in the classical university are
revealed; 3) groups of professional competencies that can form the basis of the competency-based model of the
choreographer as a dancer, teacher, and head of the choreographic team are defined. Conclusions. The primary goal of
teaching student choreographers in a classical university is not mastering of individual knowledge, abilities, and skills, but
theformationofgeneralandprofessionalcompetenciesthatmeetsthemoderndemandsandensuresthesuccessof
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choreographers’ professional activity. The proposed classification of professional competencies can form the basis of the
choreographer’s competency-based model as the result of his professional training in classical university.
Key words: future choreographer, classical university, competency-based approach, professional competence,
professional training, choreographer’s professional activity

Актуальність теми дослідження. Професійна підготовка майбутніх хореографів у системі вищої
освіти України є складним і суперечливим процесом, який залежить від: а) рівня розвитку вітчизняної
хореографічної школи, потреб та запитів суспільства щодо хореографічного мистецтва; б) рівня підготовки викладачів вишу та обдарованості й навчальної спроможності студентів; в) матеріальної бази
навчального закладу та науково-методичної розробленості змісту хореографічної освіти.
Навчання майбутніх артистів балету, балетмейстерів, викладачів хореографічних дисциплін та
керівників хореографічних колективів здійснюється в Україні як у вищих мистецьких, так і в педагогічних навчальних закладах і має свої особливості, відображені в освітніх програмах та навчальнометодичних матеріалах спеціальності певного освітнього рівня (бакалаврського чи магістерського). У
свою чергу, зміст хореографічної освіти (освітньо-професійні програми, навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін, підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації тощо) має розроблятися з урахуванням досягнень вітчизняного й зарубіжного хореографічного мистецтва та новітніх
наукових розробок у сфері мистецтвознавства й мистецької педагогіки. Однак проблема формування
у майбутніх хореографів професійних компетентностей в системі університетської освіти ще не знайшла належного висвітлення в науковій літературі, що й визначило актуальність цієїстатті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концептуальні положення щодо формування професійних компетентностей майбутніх фахівців у системі вищої освіти сформульовані в Болонській декларації (програма "Tuning" [12]), нормативних документах Міністерства освіти і науки України [6], а також
у працях вітчизняних і зарубіжних науковців (Н. Бібік [5], Л. Ващенко [5], О. Овчарук [5], О. Пометун [5],
О. Савченко [5], А. Хуторськой [10] та ін.). Класифікацію професійних компетентностей та систему оцінювання рівня фахової компетентності студентів вищих навчальних закладів України запропонував Ю.
Рашкевич [8]. Особливості впровадження компетентнісного підходу у професійній підготовці студентів
мистецьких спеціальностей розкрито у працях Т. Пляченко [7] та інших науковців.
Вітчизняними мистецтвознавцями й педагогами вже досліджені окремі аспекти становлення й
розвитку хореографічного мистецтва в Україні. Історію розвитку вітчизняної балетної школи в персоналіях і датах висвітлено у працях Ю. Станішевського [9]; феномен синтезу мистецтв у сучасній українській сценічній хореографії науково обґрунтовано Д. Бернадською [2]; сучасна хореографія як феномен художньої культури XX століття стала предметом наукового дослідження Д. Шарикова [11];
особливості професійної підготовки майбутніх учителів-хореографів у системі педагогічної освіти розкрито у дослідженнях Т. Благової [3] та Л. Андрощук [1].
Аналіз означеної літератури та інших наукових джерел засвідчив, що процес реалізації компетентнісного підходу у хореографічній підготовці студентів класичного університету ще недостатньо
досліджений, що й визначило завдання нашої наукової роботи.
Мета дослідження – науково обґрунтувати доцільність реалізації компетентнісного підходу в
професійній підготовці студентів-хореографів у класичному університеті; визначити основні чинники та
групи компетентностей, які забезпечують успішність професійної діяльності хореографа.
Виклад основного матеріалу дослідження. Формування професійної компетентності майбутнього хореографа потребує належної теоретичної розробленості галузевих стандартів з фаху на засадах компетентнісного підходу та чіткої програми їх реалізації в умовах університетської освіти
Сутність компетентнісного підходу полягає в тому, що головним результатом освіти мають
стати не окремі знання, навички й уміння, а здатність і готовність людини до ефективної та продуктивної діяльності в різних соціально-значущих ситуаціях. Відтак у межах компетентнісного підходу провідним постає завдання не стільки нарощування обсягу знань, скільки надбання різнобічного досвіду
майбутньої професійної діяльності.
Поняття "досвід" трактується як: 1) сукупність знань, уміння, які здобуваються в житті, на практиці, те, що було вже в житті, з чим доводилося зустрічатися; 2) (філософське) сукупність чуттєвих
сприймань, що набуваються в процесі взаємодії людини із зовнішньою природою і становить основу
всіх наших знань про матеріальний світ [4, 242].
Аналізуючи сутність понять "досвід" і "компетентність" [4; 5; 6; 7; 10; 12] можна зробити висновок, що зміст поняття "компетентність" є ширшим. Компетентнісний підхід в освіті також ширший, ніж
підхід із позиції предметних знань, навичок, умінь, і включає широкі гуманістичні, морально-етичні, культурні, естетичні, мотиваційні та інші компоненти, спрямовані на творчість, дію, ініціативу, виконання,
результат.
Запропоноване в європейському проекті "Tuning" поняття "компетенція" включає знання й розуміння (теоретичне знання академічної галузі, здатність знати й розуміти), знання як діяти (практичне
й оперативне застосування знань у конкретних ситуаціях), знання як бути (цінності як невід’ємна частина способу сприйняття й життя з іншими в соціальному контексті). Поняття компетенції включає не
тільки когнітивну й операційно-технологічну складові, але й мотиваційну етичну, соціальну, поведінко-
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ву сторони (вимоги щодо результату освіти, знань, умінь, систему ціннісних орієнтацій). У визначенні
компетенцій вирішальну роль відіграє не тільки зміст освіти, але й освітнє середовище вищих навчальних закладів, організація освітнього процесу, освітні технології, включаючи самостійну роботу студента [12].
Компетентність є результативно-діяльнісною характеристикою освіти, а рівень компетентності
є рівнем діяльності, необхідним і достатнім для мінімальної успішності в досягненні успіху. Теорія і
практика компетентнісного підходу в освіті пов’язані з професійною освітою, а поняття "компетентність" трактується як оцінна категорія, що характеризує людину як суб’єкта професійної діяльності, її
здатність успішно виконувати свої повноваження [5; 6;12].
Аналіз науково-методичних розробок [5; 7; 8; 10] та нормативних документів [6; 12] щодо реалізації компетентнісного підходу в освіті дає підстави говорити про те, що професійна компетентність
майбутнього фахівця є узагальненим показником його теоретичної і практичної підготовленості до виконання професійної діяльності. У сталому стані компетентність не існує, вона виступає як обізнаність
людини в тому чи іншому питанні, тому розглядається в дії та залежить від соціального фактора. Вона
як складна і динамічна структура є результатом єдності всіх складових діяльності фахівця і має формуватися в процесі його професійного навчання.
Виходячи з того, що за час навчання у вищому навчальному закладі неможливо засвоїти вичерпний обсяг знань і навичок, необхідних для професійної діяльності, слід визначити необхідний мінімум змісту підготовки майбутнього фахівця, який забезпечить його професійну компетентність.
Нормативною моделлю професійної компетентності хореографа (артиста, балетмейстера, керівника хореографічного колективу, викладача хореографічних дисциплін) виступає його кваліфікаційна характеристика (в якій визначено виробничі функції, типові завдання діяльності та компетенції щодо вирішення типових завдань професійної діяльності) або ж профіль освітньої програми (в якому
зазначається академічна і професійна кваліфікація майбутнього фахівця, мета й очікуваний результат
його професійної підготовки у вигляді компетентностей, принципи й методи навчання у виші, сфера
подальшого працевлаштування тощо).
У класифікації фахових компетентностей розробники освітніх програм (науковці, викладачі,
методисти) дотримуються різних підходів, виходячи із напряму діяльності вищого навчального закладу
та профілю конкретної спеціальності. Наприклад, основними завданнями підготовки бакалавра хореографії у класичному університеті ми визначили: 1) підготовку компетентного конкурентоспроможного
фахівця у галузі хореографії (класичної, народної, сучасної, бальної) – артиста балету, здатного до
викладання хореографічних дисциплін у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах; 2) надання вищої освіти в галузі хореографії з можливістю здобуття додаткової кваліфікації керівника дитячого хореографічного колективу. Така освітня програма містить кілька взаємопов’язаних
компонентів, реалізація яких забезпечує всебічний професійний розвиток майбутнього хореографа, –
загальнонауковий (з відповідним блоком навчальних дисциплін) та фаховий (що містить хореографічну, психолого-педагогічну, медико-біологічну складові й різні види практик).
Програма підготовки бакалаврів хореографії за своєю орієнтацією є освітньо-професійною,
здійснюється на дослідницькій основі і може продовжуватися магістерською програмою освітньонаукового та освітньо-професійного спрямування. Освітній процес побудований на принципах студентоцентрованого особистісно орієнтованого навчання на засадах компетентнісного, системного й інтегративного підходів, що забезпечує всебічний розвиток майбутніх хореографів. Загальне оцінювання
навчальних досягнень студентів здійснюється за результатами проміжного та підсумкового контролю у
вигляді іспитів, заліків, захисту творчих проектів відповідно до внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
Освітньою програмою передбачене формування у студентів загальних компетентностей (світоглядної, громадянської, комунікативної, інформаційної, науково-дослідницької, самоосвітньої) та фахових (базових і спеціальних).
До базових компетентностей майбутнього хореографа ми відносимо:
– організаційну (здатність планувати, організовувати, координувати, контролювати й оцінювати діяльність і взаємодію суб’єктів хореографічного процесу; уміння організувати навчальний процес
у хореографічному класі, роботу навчальних та аматорських хореографічних колективів, дитячих танцювальнихгуртків);
– психолого-педагогічну (володіння базовими знаннями з педагогіки і психології та вміння їх
реалізувати у мистецькій і педагогічній діяльності; знання закономірностей особистісного розвитку людини на різних вікових етапах; здатність до розвитку природних здібностей і фізичних даних дітей у
хореографічномукласі);
– мистецтвознавчу (здатність застосовувати знання з історії хореографічного мистецтва, мистецтва балетмейстера, світової художньої культури, історії музики та інших видів мистецтв у професійній діяльності; здатність аналізувати, оцінювати й інтерпретувати культурні явища різних епох, мистецькі твори різних стилів, жанрів і форм; уміння висловлювати й аргументувати власні оцінні
судження іпозиції);
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– музично-інформаційну і технічну (володіння знаннями з теорії та історії музики, необхідними для роботи в хореографічному класі; музикальність, відчуття метроритму; здатність працювати в
ритмічному ансамблі з іншими танцівниками та концертмейстером; здатність до самостійного пошуку
музичного матеріалу в мережі Інтернет, хрестоматіях, навчально-методичних посібниках; уміння його
компонувати для певної хореографічної композиції, танцю; уміння працювати із звукозаписуючою та
звуковідтворювальноюапаратурою);
– методичну – для здобувачів додаткової спеціалізації "Керівництво дитячим хореографічним колективом" (здатність застосовувати базові філософські, психолого-педагогічні та методичні
знання і вміння для формування ключових і предметних компетентностей учнів на заняттях у хореографічному класі; володіння методикою навчання хореографії; володіння методикою роботи з дитячим
хореографічнимколективом).
Спеціальні компетентності майбутнього хореографа ми згрупували так:
– хореографічна (володіння спеціальною хореографічної термінологією французькою мовою; володіння технікою виконання рухів, пластичність; уміння відтворювати та яскраво демонструвати міміку, жести, поставу, ходу тощо; володіння технікою виконання та методикою постановки класичного, характерного, історико-побутового, бального, сучасного (модерн, джаз, contemporary dance та
ін.) танців; здатність проводити тренаж із танцівниками різних вікових груп (екзерсис біля станка; екзерсис на середині зали; відпрацювання окремих хореографічних елементів тощо; здатність підготувати
хореографічний колектив до публічноговиступу);
– художньо-сценічна (здатність виявляти свій акторський талант у процесі репетиційної та
сценічної діяльності; уміти відтворювати художній образ танцю; пластичність, сценічна виразність,
емоційність, експресивність, артистичність; здатність до імпровізації та художньої інтерпретації; сформованість сценічної культури та навичок невербальної комунікації у процесі концертного виступу;
здатність до постановки концертних номерів тарежисури);
– медико-біологічна (фізична витривалість та здатність правильно розподіляти різні види фізичних навантажень; здатність застосовувати на практиці знання про фізичну культуру, фізіологію людини, гігієну; уміння правильно діагностувати природні фізичні дані людини для занять хореографією;
володіння методами підготовки танцівника до занять залежно від виду фізичних навантажень; здатність застосовувати основи стретчингу як цілісного комплексу вправ; здатність розраховувати фізичні
можливості з урахуванням специфіки хореографічних технік; володіння прийомамирелаксації).
Запропонована класифікація фахових компетентностей може скласти основу компетентнісної
моделі майбутнього хореографа як результат його професійної підготовки у класичному університеті.
Успішність формування означених фахових компетентностей майбутнього хореографа (як і
студентів інших мистецьких спеціальностей) залежить від об’єктивних і суб’єктивних чинників. До
об’єктивних чинників науковці [7] відносять: навчально-методичне забезпечення та наповненість бібліотечних фондів університету; рівень кореляції змісту загальнопрофесійної підготовки студентів із
змістом майбутньої фахової діяльності; умови для творчої самореалізації, інтелектуального, естетичного й духовного розвитку студентів у процесі навчальної, наукової та концертно-виконавської діяльності; матеріально-технічну базу вищого навчального закладу (навчальні корпуси, комп’ютерні класи,
музичні інструменти, звукопідсилювальна апаратура спеціально обладнані аудиторії тощо).
Суб’єктивними чинниками формування фахової компетентності студентів мистецьких спеціальностей
є: природні здібності студента; індивідуальні психологічні особливості студента й викладача; рівень
доуніверситетської підготовки студента; прагнення студента до самовдосконалення; професіоналізм
та функціональна спроможність викладача (готовність формувати у студента не окремі вузькоспеціальні знання, уміння й навички, а фахові компетентності) [7,54].
Висновки. Аналіз науково-методичної літератури щодо впровадження компетентнісного підходу в системі вищої освіти та мистецтвознавчих праць із проблеми фахової підготовки студентів хореографічних спеціальностей уможливив визначення компетентнісних засад професійної підготовки майбутніх хореографів у системі університетської освіти в Україні. Керуючись основними положеннями
освітніх програм та навчально-методичних матеріалів зі спеціальності "Хореографія" ми сформулювали: а) мету професійної підготовки майбутніх хореографів у класичному університеті; б) загальні та
фахові компетентності, які мають бути сформовані у студентів за час навчання в університеті; в) програмні результати навчання бакалаврів хореографії як комплекс компетентностей, які забезпечують
успішність професійної діяльності хореографа.
Проведене нами дослідження дає підстави для висновку: основною метою навчання студентівхореографів у класичному університеті є не опанування окремих знань, умінь і навичок, а формування
загальних і фахових компетентностей, що відповідає сучасним вимогам і забезпечує успішність фахової діяльності хореографів – артистів балету, викладачів хореографічних дисциплін та керівників хореографічних колективів.
Проведене нами дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. Перспективним,
на нашу думку, є дослідження мистецтвознавчих і науково-педагогічних основ позанавчальної (концертної, профорієнтаційної) діяльності студентів хореографічної спеціальності. Це стане предметом наших подальших наукових розвідок.
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УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ
ТА РОЗВИТОК МИСТЕЦТВА РІЗЬБЛЕННЯ В ГАЛИЧИНІ:
кінець ХІХ – початок ХХ ст.
Мета дослідження – висвітлити взаємозв’язок національного відродження у Галичині кінця ХІХ – початку
ХХ ст. та розвитку мистецтва різьблення. Методологія дослідження ґрунтуються на загальних наукових принципах: системності, достовірності, історизму, логічності. Для аналізу соціально-культурних процесів і розвитку різьблення у Галичині кінця ХІХ – початку ХX ст. домінуючими є порівняльно-історичний і культурологічний методи.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше висвітлено художні особливості різьблення у західноукраїнському регіоні (на матеріалах історико-етнографічного ареалу Галичини) як складової національної й регіональної духовної та матеріальної культури. Висновки. Автором проведено наукове дослідження, здійснено теоретичні узагальнення із нової наукової проблеми, яка полягає у концептуальному вирішенні теми значення
національного відродження у розвитку мистецтва різьблення Галичини у кінці ХІХ – початку ХХ століття.
Ключові слова: Галичина, мистецтво різьблення, національне відродження, виставка, експозиція.
Одрехивский Роман Васильевич, кандидат искусствоведения, доцент кафедры дизайна Национального лесотехнического университета Украины
Украинское национальное возрождение и развитие искусства резьбы в Галичине: конец XIX – начало ХХ века
Цель исследования – изучить взаимосвязь национального возрождения в Галичины конца XIX – начала
ХХ в. и развитие искусства резьбы. Методология исследования основываются на общих принципах научной работы: системности, достоверности, историзма, логичности. Для анализа социально-культурных процессов и развития резьбы в Галичине конца XIX – начала ХХ в. доминирующими являются сравнительно-исторический, культурологический методы. Научная новизна исследования заключается в том, что впервые освещены
художественные особенности резьбы в западном регионе (на материалах историко-этнографического ареала
Галичины) как составной национальной и региональной духовной и материальной культуры. Выводы. Автором
проведено научное исследование, осуществлено теоретические обобщения новой научной проблемы, которая
заключается в концептуальном решении темы значение национального возрождения в развитии искусства резьбы Галичины в конце XIX – начале ХХ века.
Ключевые слова: Галичина, искусство резьбы, национальное возрождение, выставка, экспозиция.
Odrekhivskyi Roman, PhD in Art Studies, Associated Professor of the Design Departament, Ukrainian
National Forestry University
Ukrainian national revival and development of the carving art in Galicia (the end of 19 – the beginning of
20 century)
Purpose of the article is to show the interconnection between national revival in Galicia (the end of 19 – the
beginning of 20 century) and development of the art of carving. The methodology of the research is based on the
general principles of scientific work: authenticity, historicism, and logic. Dominant for the analysis of socio-cultural
processes and the development of the carving in Galicia (the end of 19 – the beginning of 20 century)are comparativehistorical and cultural sciencw methods. Scientific Novelty. The essence of scientific research is the illumination of the
artistic features of carving in the western Ukrainian region (using materials of the historical and ethnographic area of
Galicia) as a component of national and regional spiritual and material culture. Conclusions. The scientific research is
done, the theoretical generalizations on the scientific problem of the conceptual solution of the theme of the national
revival in the development of the art of carving in Galicia(the end of 19 – the beginning of 20 century)are made.
Key words: Galicia, the art of carving, national revival, exhibition, exposition.

Актуальність проблеми. Високий рівень національної культури значною мірою зумовлений
зверненням до призабутих глибинних історико-культурних традицій. Нині в Україні відроджується інтерес до духовних знань та історичних надбань предків. Саме до таких культурно-історичних видів діяльності належить мистецтво різьблення в духовно-релігійному житті українського народу. Особливим
регіоном, де різьблення досягало високого рівня, є Галичина. Мистецтво і культура українців цих теренів завжди було особливим, різноплановим і традиційним.
Аналіз досліджень та публікацій. Період межі ХІХ та ХХ століть як епоху національного відродження характеризувало низка дослідників, починаючи від М. Грушевського [1], продовжуючи І. Крип’якевичем
[2], Д. Дорошенком [3], О. Субтельним [4] та іншими.
Із здобуттям Україною незалежності українські дослідники продовжили вивчення цієї проблематики. Вагомою була поява довідника, підготовленого сучасними мистецтвознавцями О. Ногою та Р. Яцівим
[5]. Аналізуючи матеріали цієї книги можна зрозуміти, наскільки насиченим було мистецьке і культурне
© Одрехівський Р. В., 2018
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життя української громади Галичини. Стає очевидним, що національне відродження ґрунтувалось на широкій базі, основу якої стали численні громадські організації, мистецькі виробничі фірми тощо. Ще детальніше проаналізована ситуація національного українського відродження та відображення цього у розвитку
сакрального мистецтва у книзі О. Ноги про український стиль у церковному мистецтві [6].
Однак дослідники не розглядали широкий спектр причин, економічної та історико-культурної
ситуацій, що призвели до національного відродження та апогею у розвитку національного мистецтва
межі ХІХ та ХХ століть. Тому метою нашого дослідження є проаналізувати підґрунтя національного
культурного відродження українців Галичини на межі ХІХ та ХХ століть та розпочати цикл публікацій
за даноютематикою.
Виклад основного матеріалу. Ще М. Грушевський у своїх працях ззгадував про великий духовний підйом українського громадянства в Австро-Угорській державі на межі ХІХ–ХХ ст. Низка прогресивних українських організацій активно займалася підняттям духовного життя і національної свідомості
українців у Галичині. Окрім поширення читалень "Просвіти", активну діяльність розгорнули гімнастичні
товариства, так звані "Січі" та "Соколи", які, на думку М. Грушевського, розбудили в народних масах
інтерес до знання, освіти [1, с. 515]. Цьому підйому сприяла і низка українських середніх шкіл, які були
відкриті у той час у Галичині. Оскільки державні інституції регіону не сприяли розвитку українського
шкільництва, галицькі українці засновували приватні середні школи [1, с. 515], що значною мірою підняло освітній та культурний рівень українства у Галичині.
Окрім зростання духовного життя українська громада регіону багато працювала над своєю фінансовою незалежністю. Адже будь-який духовний поступ – будівництво шкіл, церков – вимагало грошових вкладів. Тому на межі ХІХ–ХХ ст. громада значною мірою звертала увагу на економічний бік –
заснування позичкових кас, кооперацій, сільськогосподарських товариств для того, щоб бути незалежними від неукраїнських фінансових та сільськогосподарських інституцій. Все це сприяло підняттю власної гідності в українськім громадянстві [1, с. 515].
Стан української громади протягом останнього десятиліття ХІХ – першого десятиліття ХХ ст.
М. Грушевський характеризує наступним чином: "Національне і полїтичне усвідомленнє вийшло з громадок інтелігенції, обхопило широкі круги, маси народнї, навчило їх пильнувати своїх прав, бороти ся за свої
економічні,культурніінаціональніінтереси,доходитиїхсвоїмисилами,єдністю,організацією"[1,513].
Певну специфіку у життя українців-галичан вносили їхні стосунки з українцями з території Російської імперії. М. Грушевський стверджує, що у 70–80-х рр. ХІХ ст. приплив духовних сил, а частково
і матеріальних засобів, дуже зміцнив українське життя в Галичині, сприяв його розвитку [1,509].
Позитивним для розвитку різьблення по дереву, окрім традицій, доступності дерева як матеріалу, підняття освітнього та матеріального рівня галичан було відкриття різьбярських шкіл у центрах
обробки дерева, а саме – в Прикарпатті. Так, у 1878 р. у м. Риманові на Лемківщині граф Станіслав
Потоцький відкрив школу для навчання столярству та різьбярству, до якої приймали найздібніших
хлопців із навколишніх сіл. Але зі смертю знаменитого засновника (21 січня 1884 р.) школа припинила
своє існування. Однак сам факт, хоч і короткотривалого, існування цього навчального закладу мав
велике позитивне значення – він згуртував кращих майбутніх митців, дав поштовх подальшому розвитку різьбярства Лемківщини, урізноманітненню тематики виробів і т. п. [7,100].
Поширення різьблення по дереву в галицькому регіоні зазначав і Ю. Тарнович: "В кожному селі на Лемківщині є свої майстри, що з дерева роблять ложки, мисники, шафки з поличками на кухонну
посуду, рами для образів, дерев’яні ліхтарні, стільниці, валки до прасування білля, праники, терлиці…
різблять-вирізають колотушки, мотовила, кружілки до роблення масла, діжки та інше для свого вжитку
й свого села" [8,141].
Подібна ситуація була і в інших підкарпатських регіонах у Галичині. Зокрема, на Гуцульщині,
де виділялися такі центри різьби по дереву як м. Яворів, м. Косів, с. Річка [9, 135]. У 1892 р. було відкрито Коломийську школу гуцульського мистецтва різьблення, перейменовану в 1894 р. в Заводову
школу дерев’яного промислу з відділеннями фігурної та орнаментальної різьби, столярства, токарства
і будівництва [9,135].
У м Яворові (сьогодні – Львівської області) від 1897 р. працювала школа з виготовлення іграшок і виробів із дерева. У 1901 р. школа мала 32 учні, які навчалися на різьбярському, токарському і
столярному відділах [10, с. 52]. Отже, обробка дерева, в тому числі різьблення, набували щораз більшого поширення, у багатьох місцях у самих осередках, або поблизу них, були створені спеціальні
школи навчання деревообробки. Існують дані й про окремих майстрів-фахівців. Так, у Турківському
повіті, багатому на ліси, у 1884 р. було 5 парових тартаків, 11 різьбярів, 1 маляр [10, 32].
Відкриття мережі таких шкіл відповідало інтересам і потребам поширення мистецтва різьблення по дереву, народних промислів загалом. Цьому передувала велика робота людей, які прагнули
сприяти розвитку народних промислів. Так, у 1878 р. Галицький сейм постановив створити у Галицькому крайовому відділі "Постійну кураторію для рукодільних осередків краєвого промислу" [5, с. 20].
Незабаром у Львові була створена ще одна інституція "Краєва комісія зі справ домашнього і рукодільного промислу", що ставила за мету розширення художньо-промислового шкільництва". У 1894 р. у
регіоні налічувалося до 310 промислових шкіл та 32 професійних курсів [5, с. 20].
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Велике значення у розвитку ремесел та народних промислів, у тому числі різьби, мали різноманітні товариства ремісників, низка яких почала утворюватися в Галичині на межі ХІХ і ХХ ст. Так, у
Львові 27 травня 1884 р. було засноване товариство "Зоря". Це товариство у 1898 р. за фінансової
підтримки галицької інтелігенції створило товариство "Руська реміснича і промислова бурса у Львові",
де серед інших дисциплін викладали і різьбярство [5,22].
Дослідники українського мистецтва неодноразово звертали увагу на те, що межа ХІХ і ХХ ст. –
апогей розвитку сакрального мистецтва, поява так званого національного стилю, період мистецького
відродження української церкви у Львові тощо. Такий бурхливий сплеск був зумовлений не тільки підйомом освіти, національної свідомості, наявності ремісничих організацій тощо, але й появою окремих
товариств, які сприяли українським церквам. Серед низки інших до таких належать, зокрема, Товариство допомоги руським церквам ім. Св. Петра, яке виникло в Галичині у 1899 р., і підтримувало контакт
з Товариством для розвою руської штуки у Львові [5,22-23].
Для успішного розвитку меморіальної, і, насамперед, різьби на кладовищах велике значення
мав успішний розвиток видобутку каменю, придатного для художньої обробки. Адже кінець ХІХ – поч.
ХХ ст. – апогей розвитку художнього каменярства у Галичині. Експлуатувалися, як правило, ті каменярні, що й раніше: район с. Демня (сьогодні Миколаївський район Львівської обл.), на Лемківщині – в
районі Магурицького гірського хребта (південна частина Ясельського та Горлицького повітів, сьогодні
– територія Республіки Польща)), у Розточчю – в районі с. Брусно Старе (Любачівщина, сьогодні – територія Республіки Польща), низка каменярень Тернопільщини (райони Бережан, Теребовлі, Добривод та ін.). На межі ХІХ–ХХ ст. вони виникли в окремих місцях, де до того часу практично досі не було
осередків каменярства,. Це можна сказати, зокрема, про осередок художнього каменярства у гірській
частині Гуцульщини – Яремче (с. Ямна).
Вплив в українській громаді, як і під час попередніх десятиріч, мала інтелігенція, що переважно
складалася із духовенства. Духовна ієрархія вбачала єдиною обороною проти наступу польських шовіністів належну церковну організацію [2, 286]. Духовенство зайнялось "очищенням" обряду, причому
неодноразово брало за зразок православну, змосковщену церкву.
У цей час у великих і малих містах Галичини проживало лише 10% населення. У Східній Галичині українці складали 25–30% міського населення [4, 275]. Отже, більшість українців-галичан проживали у сільській місцевості. Однак місто з ІІ пол. ХІХ ст. почало справляти щораз більший вплив на
розвиток цих видів мистецтва. Цьому сприяло не тільки поширення різьбярських шкіл у містах, але й
різні організації на підтримку національного мистецтва.
У попередніх століттях цю роль відігравали, як правило, монастирі, тепер же, після їх масової
ліквідації у кінці ХVІІІ ст., цю функцію, поруч із вищою церковною ієрархією та сільськими священиками, виконували різні школи та об’єднання. На схилі ХІХ ст. серед галицьких митців, де переважали
іконописці й декоративні різьбярі по дереву, виникла потреба зорганізуватися. У 1898 р. відбулися перші загальні збори Товариства для розвою руської штуки сакрального мистецтва. Відомо, що в 1908 р.
у Львові по вул. Бернардинській існувало це товариство, яке у рекламі пропонувало свої послуги з виготовлення іконостасів, кіотів, вівтарів, сповідальниць та утримувало власну різьбярсько-позолотну
робітню і школу [5, 104].
Це була не єдина такого роду робітня з обслуговування церков. У кінці ХІХ ст. такі заклади виникли по всій Галичині [5, 48]. Зокрема у 1898 р. існувала майстерня з іконопису та різьбярських робіт
біля м. Теребовлі (Тернопільська обл.) [5, 72], інституція "для постачання церковної утварі… "Достава"
у 1905 р. – у м. Станіславі (сьогодні – м. Івано-Франківськ) [5, с. 80] та багато інших.
Крім того, поштовх до розвитку мистецтва різьблення спричиняли різні виставки того часу. Особливо це стосується промислово-етнографічної виставки у Львові в 1894 р., для експозиції якої теслі спорудили гуцульську церкву [11, 125]. Цікаво, що саме ця виставка широко об’єднала українські творчі сили і
сприяла підвищенню популярності використання саме українських традицій у мистецькій діяльності.
Участь українців у виставці була зумовлена підготовчою діяльністю національно свідомої інтелігенції. Так,
ще у 1893 р. на загальних зборах НТШ було висловлено думку, щоб українці взяли участь у Краєвій виставці 1894 р. окремим Українським відділом [6, 45]. Ця виставка відіграла велику роль у згуртуванні інтелігенції, піднесенні її національної свідомості. Вона була продовжена цілою серією наступних виставок українськоїхудожньоїпромисловості,наприклад,уСтрию,Коломиїтаін.містах[6,45].
Піднесенню творчого ентузіазму українських митців сприяла і сама популярність виставок у тогочасній Європі. У 1908–1910 рр. у Європі почали організовуватися виставки, присвячені церковному
мистецтву [6, 42]. Такі виставки відбувалися й у Львові. Так, за старання духовних ієрархів та Ліги
промислової помочі у Львові з 29 травня по 15 липня 1909 р. відбулася "Виставка літургічна". Упродовж демонстрування експозицію відвідало близько 15 тис. осіб [6, 42].
Окрім поширення мережі шкіл, де серед інших ремесел вивчали і різьблення, піднесенню рівня
національної свідомості українців у Галичині сприяла і низка інших позитивних змін у житті суспільства. Так, перед Першою світовою війною українці, порівняно з недавнім минулим, досягли значних кількісних здобутків у шкільництві. На території краю в той час уже діяло 6 українських державних гімназій,
15 приватних середніх шкіл, а число народних шкіл досягло 300 [3, T. 2, 325]. Осередком наукового
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життя стало Товариство імені Шевченка, яке у 1893 р. перетворилося на Наукове. До 1914 р. Товариство видало 300 томів наукових праць [3, T. 2, 325].
Дослідник історії українського мистецтва М. Криволапов, характеризуючи ситуацію в українському мистецтві, зазначає: "Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. як в Росії, так і в Україні небачено активізувалось художнє життя. В архівних документах зазначалось, що в цей період виникають мистецькі
об’єднання різних напрямів, влаштовується багато виставок, функціонує чимало художніх шкіл (технікумів), меценати виділяють чимало коштів на придбання творів мистецтва, ними формуються значні
колекції творів, що згодом стали основою зібрання і створення визначних музеїв, картинних галерей."
[12, 86–87]. Наприклад, у Львові митрополит А. Шептицький створює Національний музей, значну частину збірки якого становили придбані ним твори сакрального різьблення по дереву.
Підводячи підсумки щодо впливу ХІХ ст. на формування національної самосвідомості у Галичині, український історик І. Крип’якевич зауважив, що ХІХ ст. – це епоха діяльності інтелігенції. Зокрема дослідник зазначає: "Українська інтелігенція доходила до національної свідомості ступнево, досліджуючи народне життя і шукаючи в ньому основних прикмет української народності" [2, 194]. У 1912 р.
у зв’язку зі зростанням напруження стосунків між Австрією та Росією українські господарські та культурні установи почали діставати більшу допомогу від австрійського уряду [2, 292].
Піднесенню творчого ентузіазму українських митців сприяла і сама популярність виставок у тогочасній Європі. У 1908–1910 рр. у Європі почали організовуватися виставки, присвячені церковному
мистецтву [6, с. 42]. Такі виставки відбувалися й у Львові. Так, за старання духовних ієрархів та Ліги
промислової помочі у Львові з 29 травня по 15 липня 1909 р. відбулася "Виставка літургічна". Упродовж демонстрування експозицію відвідало близько 15 тис. осіб [6, 42].
Окрім поширення мережі шкіл, де серед інших ремесел вивчали і різьблення, піднесенню рівня
національної свідомості українців у Галичині сприяла і низка інших позитивних змін у житті суспільства. Так, перед Першою світовою війною українці, порівняно з недавнім минулим, досягли значних кількісних здобутків у шкільництві. На території краю в той час уже діяло 6 українських державних гімназій,
15 приватних середніх шкіл, а число народних шкіл досягло 300 [3, T. 2, с. 325]. Осередком наукового
життя стало Товариство імені Шевченка, яке у 1893 р. перетворилося на Наукове. До 1914 р. Товариство видало 300 томів наукових праць [3, T. 2, 325].
Значний внесок у фінансування меморіального і сакрального різьблення у кінці ХІХ – початку
ХХ ст. внесли українці-емігранти з-за океану. У цей період розвинувся активний рух еміграції на американський континент. Як припускаємо, спочатку еміграційний рух охопив найзахідніші українські етнічні землі Галичини і Закарпаття – Лемківщину. На сьогодні немає єдиної думки, коли ж розпочалася
масова еміграція з Галичини в Америку. Одні називають дату 1865 р. [13, Т. 1, 114], інші дослідники
датують початок масової еміграції із закарпатської та галицької Лемківщини 1877 р. [14, T. 2, 632].
Згодом цей рух охопив Східну Галичину, все Закарпаття і Буковину [15, T. 2, 632]. Загалом же за час
до Першої світової війни емігрувало близько 500 тис. українців, з них у США – близько 350 тис., Канаду – 100 тис [14, T. 2, 634]. Така численна українська громада американського континенту, переважно
вихідці з Галичини, у кінці ХІХ – початку ХХ ст. почала відігравати велику роль у житті галицького
краю. Саме на цей період припадає апогей еміграційного руху [13, Т. 1,114].
Описуючи Лемківщину, у склад якої входила найзахідніша українська частина Галичини, Ю. Тарнович,зокрема,зазначав,щовсіновіцеркви(маєтьсянаувазіпочатокХХст.)з
обладнаннямінтер’єру,багатопридорожніхкапличокбулипобудованізафінансовоїпідтримкилемків-емігрантів[15,185–186].
Наукова новизна роботи полягає у виявленні підґрунтя підйому культурного відродження українців у Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст., проявів національної ідентичності у розвитку декоративного різьблення у охоплюваний часовий період. Вперше проаналізовано історико-культурні аспекти, що
були однією із основних причин національного відродження українців регіону.
Висновки. Різьблення по дереву, а в деяких регіонах і по каменю, здавна прикрашало побут та
використовувалося у культових потребах українців. На цій основі і базувався розвиток мистецтва різьблення, зокрема наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., який характеризуємо як період особливого піднесення у розвитку різьблення галицького регіону як церковного, так і побутового. Низка шкіл різьби по дереву, відкритих у цей період, відігравала важливе значення у відродженні світоглядно-естетичних
засад розвитку художніх ремесел, що посприяло підйому у культурному житті українців Галичини. У
перспективах подальших досліджень передбачається дослідження зв'язку національного відродження
в Галичині та інших видів мистецтва – іконопису, вишивки тощо.
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ВЗАЄМОДІЯ ПРОДЮСЕРА З УЧАСНИКАМИ МУЗИЧНОГО ПРОЕКТУ
Мета полягає у виявленні закономірностей взаємодії музичного продюсера у студії з учасниками музичного проекту: музикантами-виконавцями та фахівцями звукозапису. Методологія дослідження передбачає звернення до міждисциплінарного підходу; також застосовано компаративний та історико-логічний методи. Наукова
новизна полягає у спробі оглянути та узагальнити базові принципи музичного продюсування у контексті студійної
практики. Висновки. Музичний продюсер – стратег у галузі звукозапису і концертної діяльності, саме він формує
смак майбутнього слухача; продюсер є керівником творчого колективу, який чітко уявляє собі фінальне звучання
фонограми; він несе найвищу відповідальність за результати роботи у студії. Взаємодія продюсера з членами
колективу є творчою і інтерактивною; вона побудована на відповідній ієрархії, співпраці і відповідальності кожного
учасника проекту за свою ланку. Дії продюсера підпорядковані головному завданню – успішному запису проекту
як з творчої, так і з комерційної сторони. Музичний продюсер вкладає свій талант, репутацію, кошти, майбутній
рейтинг у фонограму чи концертне звучання і, в решті-решт, формує музичний стиль артистів. За будь-яким успішним і оригінальним "саундом" (як це доводить історія) завжди знаходиться конкретнийпродюсер.
Ключові слова: музичне продюсування, менеджмент, звукозапис, звукорежисура, студійні практики, саунд.
Папченко Валерий Павлович, заслуженный работник культуры Украины, доцент, доцент кафедры
кино-телеискусства Киевского национального университета культуры и искусств
Взаимодействие продюсера с участниками музыкального проекта
Цель работы заключается в выявлении закономерностей взаимодействия музыкального продюсера в
студии с участниками музыкального проекта: музыкантами-исполнителями и специалистами звукозаписи. Методология исследования предполагает обращение к междисциплинарному подходу; также применены компаративный и историко-логический методы. Научная новизна заключается в попытке осмыслить и обобщить основные
принципы музыкального продюсирования в контексте студийной практики. Выводы. Музыкальный продюсер –
стратег в области звукозаписи и концертной деятельности, он формирует вкус будущего слушателя; продюсер
является руководителем творческого коллектива, который четко представляет себе финальное звучание фонограммы; он несет высочайшую ответственность за результаты работы в студии. Взаимодействие продюсера с
членами коллектива является творческой и интерактивной; она построена на соответствующей иерархии, сотрудничестве и ответственности каждого участника проекта за своё звено. Действия продюсера подчинены главной
задаче – успешной записи проекта как с творческой, так и с коммерческой стороны. Музыкальный продюсер
вкладывает свой талант, репутацию, средства, будущий рейтинг в фонограмму или концертное звучание и, в
конце концов, формирует музыкальный стиль артистов. За любым успешным и оригинальным "саундом" (как это
доказывает история) всегда находится конкретный продюсер.
Ключевые слова: музыкальное продюсирование, менеджмент, звукозапись, звукорежиссура, студийные
практики, саунд.
Papchenko Valeriy, Associate Professor, Kyiv National University of Culture and Arts
Interaction of the producer with the participants of the musical project
The purpose of the article is to identify the patterns of communication of the music producer in the studio with
the participants of the musical project: musicians and musicians. The research methodology assumes an appeal to a
general scientific approach; also comparative and historical-logical methods are applied. Scientific novelty consists in
an attempt to comprehend and generalize the basic principles of musical producer’s work in the context of studio
practice. Conclusions. The music producer is a strategist in the field of sound recording and concert activity; he forms
the taste of the future listener; the producer is the head of the creative team, who imagines the final sound of the
phonogram; he bears the highest responsibility for the results of work in the studio. The interaction of the producer with
the members of the collective is creative and interactive; it is built on the appropriate hierarchy, cooperation, and
responsibility of each project participant for its link. Producer's actions are subordinated to the primary task – the
successful recording of the project, both from the creative side and from the commercial side. The music producer
invests his talent, reputation, money, future rating in a musical track or concert sound and forms the artistic style of the
artists. For any successful and original "sound" (as history proves), there is always a specificproducer.
Key words: musical production, management, sound recording, sound engineering, studio practice, sound.

Актуальність теми дослідження. Зміни, які відбулися в останні роки в культурному житті України, спонукають вітчизняне мистецтвознавство до вивчення новітніх тенденцій розвитку мистецтва, у
тому числі музичного. Враховуючи швидко зростаючу інформаційну насиченість суспільства, перед
дослідниками постають важливі завдання, зокрема у сфері культурних трансформацій. Широкопрофільний фахівець-професіонал сьогодні стає ключовою в багатьох галузях суспільної діяльності, не виключенням є і музична індустрія. Актуальними у науковому плані є дослідження новітніх форм творчої
взаємодії суб’єктів культури, зокрема, такого малодослідженого явища для нашої країни, як феномен
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продюсування у музичній індустрії. Дана стаття присвячена аналізу взаємодії музичного продюсера з
творчим колективом виконавців і фахівців під час роботи над проектом у студії звукозапису.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні роки зросла кількість російськомовних публікацій, присвячених роботі продюсера з виконавцями. Тематику музичного продюсування, зокрема
роботу продюсера в студії звукозапису досліджували такі автори, як О. Чорномис, С. Корнєєва, В.
Осинський, М. Воротной, В. Бабков. Разом з тим у вітчизняному мистецтвознавстві дана тема практично не висвітлена. Серед англомовних джерел можна виділити кілька монографій, здебільшого науково-популярного характеру, які мають багато спільного із журналістською творчістю [6; 7].
Звернімось до російськомовних джерел. Зокрема, О. Чорномис підкреслює, що при роботі з
виконавцями продюсер орієнтується на власне "творче відчуття" перспективності музичного матеріалу
і здатність генерувати нові ідеї щодо продюсованого матеріалу [5]. Ще один автор – С. Корнєєва, яка
видала декілька монографій на тему музичного продюсування, у роботі [2] етап запису музикантів у
студії характеризує як максимально відповідальний, якому передує кропітка підготовка у репетиційному періоді. У підручнику "Музичний менеджмент" [3] С. Корнєєва аналізує багатогранні якості музичного продюсера (музикант, звукорежисер, психолог, спеціаліст з іміджології, маркетингу та адміністрування), які допомагають йому в роботі з виконавцями. В. Осинський вважає, що репетиції варто
проводити під керівництвом музичного продюсера у студії звукозапису і здійснювати пробні записи
будь-якого цікавого первинного музичного матеріалу задля його подальшого аналізу і покращення [4].
М. Воротной [1] розглядає музичного продюсера як безперечного лідера творчого проекту.
Мета дослідження полягає у виявленні закономірностей взаємодії музичного продюсера у студії з учасниками музичного проекту: музикантами-виконавцями та фахівцями звукозапису.
Основний виклад матеріалу. Аналіз літературних джерел показав, що мало дослідженою, а в
деяких аспектах – взагалі не дослідженою є сфера творчо-орієнтованої діяльності музичного продюсера, а саме його комунікативні зв’язки з виконавцями і іншими фахівцями (аранжувальниками, звукорежисерами, сесійними музикантами, музичними програмістами тощо), задіяними у процесі первинного опрацювання і запису музичних творів у студії.
Поставлена проблема потребує вирішення таких завдань: аналізу базових дефініцій музичного
продюсування; характеристики складу учасників музичного проекту; виявлення особливостей співпраці музичного продюсера з фахівцями – учасниками музичного проекту.
Головну мотивацію артистів, творчість яких стає популярною і комерційно успішною, можна
висловити фразою: "оточи себе професіоналами". Закони шоу-бізнесу діють однаково для всіх його
учасників, і наведена вище теза також спрацьовує і для музичних продюсерів. Може так статися, що
на початковому етапі артист-виконавець може знехтувати допомогою продюсера і спробувати стати
"гуртом одного артиста", тобто зайнятися самопродюсуванням. Ця ідея має позитивний момент, враховуючи, що сьогодні стало доступним якісне звукове обладнання, яке значно спрощує процес запису
фонограм. Але якщо уважно проаналізувати ситуацію в індустрії звукозапису, можна зробити висновок: фактично кожна музична п’єса, яка зайняла високі щаблі у рейтингових таблицях популярності, є
результатом колективної творчості [3]. Типовим прикладом такого підходу є сучасна естрадна музика,
яка часто є продуктом роботи колективу, який складається з артиста-вокаліста, аранжувальника, продюсера, звукорежисера тощо. Зазвичай у студії такий колектив працює під контролем менеджера компанії звукозапису, яка замовила запис музичного проекту. Цей менеджер, як правило, є співробітником
відділу "артисти і репертуар" (АР) компанії звукозапису. Всі зазначені вище фахівці (менеджер, звукорежисер, аранжувальник) і будуть для артистів і продюсера тими самими "гарними професіоналами",
потрібними для успішного здійснення проекту. Варто зазначити: високі професіонали працюють з фахівцями такого жрівня.
Для повного з’ясування функцій музичного продюсера в студії варто зосередитись на прикладі
гіпотетичного дебютного проекту продюсера-початківця.
Перший важливий момент для продюсера – зрозуміти, що, працюючи одноосібно, створити
комерційно успішну фонограму дуже складно. Як зазначалося, для роботи над записом продюсеру
потрібно залучити додаткових фахівців для об’єднання здібностей учасників запису. Тут спрацьовує
одна з переваг початківця перед продюсером-професіоналом, а саме: необтяжений багаторічною роботою в музичній індустрії свіжий творчий підхід новачка. Свіжий у тому розумінні, що новачок зможе
знайти нове оригінальне звучання.
Наступний крок – знайти мотивованих однодумців для спільної роботи над проектом. При такому сценарії розвитку продюсер зрозуміє, що задіяні фахівці виконують свою роботу професійно і
дадуть можливість продюсеру повністю зосередитись на власній ролі в опрацьованому музичному
проекті. Для музичного продюсера найбільш складним є такий проект: підписати контракт з посереднім гуртом (співаком/співачкою) і спробувати зробити їм гарне звучання. На жаль, це шлях, на якому
продюсер зіткнеться з безліччю перешкод. Але парадокс тут полягає в тому, що саме така ситуація
відмінно підходить для тих, хто бажає кинути виклик обставинам і самоствердитися: у шоу-бізнесі тому є безліч успішних прикладів.
На цьому етапі варто визначити моменти, які дозволять продюсеру знайти загальну мову з головними гравцями майбутньої команди: менеджером компанії звукозапису ("АР-менеджером") і звуко
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режисером студії. АР-менеджер є творчим працівником, його головна функція – знайти "сирий" талант
молодого артиста серед безлічі інших. Він займається відбором і прослуховуванням артистів, з якими
компанія звукозапису може в майбутньому заключити контракт на видання музичного альбому [1]. З
сотень співаків, музикантів, композиторів і гуртів він відбере лише декількох перспективних. Деякі виконавці-початківці, які записують свої твори самостійно, розглядають таке прослуховування як певний
бар’єр і перешкоду для власного успіху. Насправді це не так: АР-менеджер покликаний дати хід до
успіху, але лише талановитим. Його роль не зводиться тільки до пошуку невідомих молодих талантів і
обранню продюсерів для роботи з ними.
АР-менеджер – повноправній член творчої команди, головний селекціонер, своєрідний "детектор потенційного креативу", тоді як мистецтво продюсера проявляється у створенні якісної музики,
або, як мінімум, у допомозі музикантам у процесі її створення. Музичному продюсеру варто знайти
спільну мову з менеджером компанії звукозапису і не заощаджувати свої сили на творчості та привносити в запис свіжі ідеї. Якщо така ідея виникла, а студійного часу або потрібного устаткування для її
реалізації не знайшлося, і після цього запис був відкинутий публікою, продюсеру залишається звинувачувати у цьому лише самогосебе.
Фахівців, які можуть одночасно виконувати роль і продюсера, і студійного звукорежисера, у
шоу-бізнесі досить мало: ця індустрія не є винятком і також йде шляхом вузької спеціалізації. Є багато
музичних продюсерів, які знають, що означають суто звукорежисерські терміни, наприклад "час реверберації" або "ступінь компресії звуку", але, залишившись у студії сам на сам з електронним обладнанням, не знають, як його налаштувати на потрібний результат. Саме в таких випадках продюсеру
потрібен звукорежисер, і не новачок, а досвідчений студійний фахівець, який успішно здійснив не один
десяток вдалих записів. З першокласним звукорежисером за пультом музичний продюсер зможе повністю сконцентруватися на своїх прямих функціях – доведенні до блиску аранжування і виконання
творів. При цьому завданням звукорежисера є імплементація ідей продюсера у звучання фонограми.
За статистикою, успішними продюсерами стають люди, які раніше були звукорежисерами, музикантами або директорами артистів. Продюсери, які сформувалися зі звукорежисерів, зазвичай самі
можуть керувати складним студійним обладнанням і власноруч записати фонограму. Іноді вони йдуть
саме таким шляхом, тим більше, що у професійних студіях завжди присутній асистент звукорежисера,
який здійснює допоміжну роботу: налаштовує і комутує мікрофони, устаткування тощо. Саме співпраця з професійним звукорежисером допоможе продюсеру сконцентруватися на власній творчій компоненті запису – створенні цікавого звуку, не втрачаючи дорогоцінний час на технічні питання. На наш
погляд, головна проблема таких продюсерів-"сумісників" полягає в тому, що бути гарним звукорежисером – складна і висококваліфікована робота, особливо у сполученні з обов’язками музичного продюсера.
У даній ситуації може виникнути враження, що продюсер займає більш високе становище в ієрархії індустрії звукозапису, ніж звукорежисер. Наша думка буде лаконічною: там де працюють професіонали – це не так. Звукорежисер є повноправним учасником творчого процесу, але в нього дещо відмінні функції. В цій ситуації у кожного з учасників колективу своя роль, і грати її потрібно, відповідно,
не виходячи "за рамки жанру".
Продюсеру варто враховувати, що звукорежисери є своєрідними "перфекціоністами" у досягненні досконалості звучання, і іноді вони не відчувають межу, де варто зупинитись. Тут роль продюсера зводиться до тактовного вирішення цього питання. Грамотний звукорежисер, який точно відпрацьовує ідеї і знахідки продюсера і втілює їх у звук, – величезна цінність і допомога. Також музичний
продюсер може отримати від звукорежисера слушні поради. В професійному звукорежисерові також
повинні одночасно уживатися три фахівці: музикант, інженер, психолог. Саме завдяки останній якості
він зможе дати продюсеру ту відповідь, яку той хоче почути, а іноді – заперечити йому. Якщо продюсер готовий адекватно сприйняти заперечення, це чудово: здорова критика лише допомагає в роботі.
Звичайно, продюсер може розглядати такий розвиток подій як втручання у власну роботу, але йому не
варто ігнорувати думку звукорежисера, який успішно пропрацював на десятках студійних сесій і досяг
високого рівня розуміння музики.
Коли виконавці, продюсер, звукорежисер і компанія звукозапису домовились між собою і підписали контракт, варто вирішити питання задіяння додаткових учасників запису. Це можуть бути аранжувальник, музичний програміст, сесійні музиканти і вокалісти. Для успіху проекту усі його учасники
повинні працювати в гармонії між собою. У проекті, ядром якого є гурт музикантів, зазначені фахівці
можуть і не знадобитися, але у випадку продюсування артиста-соліста участь аранжувальника, програміста і сесійних музикантів життєво необхідна.
Момент, коли проекту потрібні послуги аранжувальника настає, коли під час репетицій один з
учасників гурту вимовляє фразу: "У цій пісні чудово б прозвучала струнна група". Саме тут потрібна
участь професійного аранжувальника. Кандидатури аранжувальників зазвичай відомі музичним продюсерам, і питання вибору персоналій – їх прерогатива. У часи до винаходу синтезаторів участь аранжувальників і сесійних музикантів у проекті була майже обов’язковою, але зараз ситуація змінилася, і
електронні музичні інструменти дозволяють створити якісне аранжування. Але для певного виду аранжувань все ж краще звернутися до вузького спеціаліста: написання якісної партитури для струнної
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або духової групи неможливе без глибокого розуміння законів звуковидобування і взаємодії інструментів.
Визначившись з кандидатурою аранжувальника, продюсеру варто запросити його на репетиції,
пробні записи, на всі етапи проекту, де можуть генеруватися творчі ідеї. Професійний аранжувальник
тонко відчує сутність пісні і втілить її в яскраве інструментування, адаптуючи його під головну ідею музики гурту або композитора. Класичний приклад – співпраця Джорджа Мартіна з гуртом The Beatles [6,
70]. Мартін, який був не тільки професійним звукорежисером і продюсером, а й професійним музикантом і аранжувальником, покращивши звучання гурту струнною і духовою групами.
Ще одні учасники процесу запису – сесійні музиканти і вокалісти. Сесійні музиканти не є постійними учасниками проекту чи гурту, а запрошуються для привнесення нових барв у звучання. У сесійних музикантів, крім віртуозного володіння інструментом, повинен бути цілий набір видатних якостей. Це, перш за все, здатність швидко адаптуватися до учасників проекту (комунікабельність), уміння
швидко настроюватися на творчу хвилю процесу (адаптивність), мати відмінній слух, вільно читати
партитуру, мати якісні музичні інструменти тощо. З розвитком технологій віртуальних музичних інструментів потреба в сесійних музикантах дещо зменшилась. Але справжні віртуози, як і раніше, цінуються. Головна причина, через яку запрошують сесійних музикантів, полягає в тому, що вони своїм виконанням можуть вдихнути "іскру" в уже опрацьовані музичні твори. Вдосконалюючись, майбутній
продюсер навчиться відчувати різницю між тими з них, хто може добре зіграти, і тими, хто робить це
блискуче. При відборі кандидатів продюсеру варто прослухати зразки їхніх попередніх студійних робіт:
досвідчені "сесійники" мають фонограми (портфоліо) своїх робіт, а деякі навіть записують сольні альбоми.
Ще один фахівець, який може брати участь у сучасному студійному процесі, особливо з електронною музикою – музичний програміст. Він виконує функції, близькі до роботи аранжувальника, але
має відношення до комп’ютерного програмування електронних музичних інструментів – вузька спеціалізація торкнулася і цієї сфери. Продюсер, який прийшов у галузь продюсування з професії музиканта,
може сам зайнятися програмуванням, але він повинен чітко усвідомлювати, що ця робота потребує
багато часу, енергії і концентрації. Найімовірніше, вона буде відволікати продюсера від головного завдання – розробки стратегії і стилю неповторного і оригінального саунду. Тому залучивши у проект
такого вузького фахівця, як музичний програміст, продюсер зможе сконцентруватися безпосередньо
на своїх функціях – створенню "енергетичного звучання", емоційного посилання, "зарядженості" музичної п’єси і наповненню її свіжими творчими ідеями. Типовий приклад такої співпраці – робота відомого саунд-дизайнера Говарда Скарра, який був відповідальним за звучання синтезаторів у відомих саундтреках Ханса Циммера (наприклад, у фільмах "Ангели і демони", "Темний лицар"тощо).
Програміст оперує великою електронною бібліотекою різноманітних звуків музичних інструментів, але головна його якість – мати професійну пам’ять на ці звуки. Наприклад, якщо продюсеру потрібно прослухати зразки звуків музичних інструментів, програміст повинен швидко знайти потрібні і
запропонувати прослухати декілька варіантів. На цьому етапі продюсер викладає програмісту музичну
ідею, формулює, що він хоче почути у підсумку і дає час програмісту попрацювати у студії. Саме у такій прямій інтерактивній співпраці проходить робота продюсера з фахівцями.
Складність об’єктивного дослідження роботи продюсера пов’язана із кількома факторами. Поперше, продюсер – професія, що міцно включена в ринкову економіку, більш того, є, у певному сенсі,
вершиною "піраміди" виробництва у відповідній сфері. Саме продюсер відповідає за конкурентоспроможність певного товару, саме він "тримає руку на пульсі" пануючих трендів. Відсутність вузькопрофесійних знань і вмінь компенсуються широким кругозором, творчою інтуїцією, вмінням передбачати хід
подій у мінливому світі моди, менеджерськими здібностями тощо. Недарма фігура продюсера часто
наділяється "езотеричними" якостями, оскільки тонкощі його роботи часто лишаються за кадром широкої публіки, а механізми і "технології" його мислення є загадкою (часто навіть для самих музикантів).
Тому зрозуміло, що жоден успішний продюсер не буде розголошувати власні професійні "таємниці", і
не тільки через економічну логіку, а й через те, що цьому важко навчитись "за інструкціями". Не буде
перебільшенням сказати, що досвід одного успішного продюсера може не значити абсолютно нічого
для іншого, цей досвід не є наслідуваним. Ситуація змінюється надто швидко, щоб діяльність продюсера вмістити у межі певної "технології".
По-друге, тут виникає та сама проблема, що і з загальним дослідженням "невербальних" практик. Ми можемо оцінювати лише результат роботи продюсера, слухаючи фонограму. Але з’ясувати
сам механізм створення звучання неможливо. Більш того, якщо по відношенню до партитури ми можемо застосувати конструктивний аналіз, то аналіз "саунду" є ускладненим через відсутність як сталої
методології, так і термінології. Якщо оцінювати роботу, скажімо, диригента або виконавця можна хоча
б компаративно (порівнюючи як з іншими інтерпретаціями, так і з самим нотним текстом як "ідеалізованим" першоджерелом), то діяльність продюсера із виробництва "саунду" є суцільним "чорним ящиком". Можливо, цим пояснюється велика кількість літератури, де фігурує слово "секрет". Наприклад,
"Mixing Secrets For The Small Studio" Майка Сенйора. Там, де фігурують "секрети", відсутня ясність.
Більш того, у випадку продюсера ми маємо справу одночасно і з виробництвом унікального (або хоча
б трендового) саунду і з виробництвом секрету йогостворення.
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Досліджуючи літературу західних авторів (які, враховуючи загалом більш розвинений стан наукового аналізу даної проблематики за кордоном), стає зрозумілим, що аналіз роботи продюсера можна умовно розподілити за наступними векторами:
− процедурний (загалом, спроба відповіді на питання: "як" і "що" треба робити, щоб стати успішним продюсером?). Сюди можна віднести і мікросоціологічні дослідження, присвячені "внутрішній
кухні" музичної індустрії, і типові "рекомендації" (певно, для початківців), що здійснюють спробу узагальнення і адаптації попереднього досвіду і також мають певне науковезначення;
− фактологічний – сюди входять численні "біографії" знаменитих продюсерів, де факти часто
межують з неконструктивним захопленням і житейськими "байками" (часто далекими від об’єктивного
висвітленняподій).
На жаль, жоден з цих напрямів практично не апелює власне до предмету роботи продюсера,
до безпосереднього матеріального втілення його творчості – до "саунду". Саме у цьому полягає виклик для майбутніх музикознавців. Спроби виявити "секрети" саунду повинні залучати надто широкий
спектр як найзагальніших положень (типу мистецьких парадигм епохи), так і вузькоспеціалізованих
знань.
Висновки. Музичний продюсер – керівник творчого колективу, він чітко уявляє собі фінальне
звучання фонограми і несе найвищу відповідальність за результати роботи у студії. Взаємодія продюсера з членами колективу є творчою і інтерактивною; вона побудована на відповідній ієрархії, співпраці і відповідальності кожного учасника проекту за свою ланку. Дії музичного продюсера підпорядковані
головному завданню – успішному запису проекту, як з творчої, так і з комерційної сторони. Музичний
продюсер вкладає свій талант, репутацію, кошти, майбутній рейтинг у фонограму чи концертне звучання і, в решті-решт формує музичний стиль артистів.
Музичний продюсер – стратег у галузі звукозапису і концертної діяльності, саме він формує
смак майбутнього слухача, тому дослідження діяльності таких фахівців ми вбачаємо нагальною потребою вітчизняного мистецтвознавства.
Література
1. Воротной М. Менеджмент музыкального искусства. Учебное пособие / Михаил Воротной. – М. : Лань,
Планета музыки, 2013. – 256с.
2. Корнеева С. Как зажигают "звезды". Технологии музыкального продюсирования / Светлана Корнеева. – СПб. : Питер, 2004. – 315с.
3. Корнеева С. Музыкальный менеджмент / С. М. Корнеева. – М. : Юнити-Дана, 2006. – 304с.
4. Осинский В. Продюсер на студии / Владимир Осинский. – URL : http://biblioteka.teatrobraz.ru/page/prodyuser-na-studii-vladimir-osinskiy
5. Черномыс О. Профессия "продюсер" / Ольга Черонмыс. – URL : http://biblioteka.teatrobraz.ru/page/professiya-prodyuser-olga-chernomys
6. Massey H. Behind the Glass : Top Record Producers Tell How They Craft the Hits / Howard Massey. – San
Francisco, CA : Miller Freeman Books, 2000. – 224p.
7. Moorefield V. The Producer as Composer : Shaping the Sounds of Popular Music / Virgil Moorefield. –
Cambridge, MA : MIT Press, 2005. – 168p.
References
1. Vorotnoy M. (2013). Music Management. Tutorial. Moscow: Lan, Planeta Muzyiki [inRussian].
2. Korneeva S. (2004). How to light the "stars". Technology of musical production. Saint Petersburg: Piter [in
Russian].
3. Korneeva S. (2006). Music Management. Moscow: Yuniti-Dana [inRussian].
4. Osinskiy V. (1998). Producer at the recording studio. Retrieved from http://biblioteka.teatrobraz.ru/page/prodyuser-na-studii-vladimir-osinskiy [inRussian].
5. Chernomyis
O.
(2002).
Profession
"producer".
Retrieved
from
http://biblioteka.teatrobraz.ru/page/professiya-prodyuser-olga-chernomys [in Russian].
6. Massey H. (2000). Behind the Glass: Top Record Producers Tell How They Craft the Hits. San Francisco:
Miller FreemanBooks.
7. MoorefieldV.(2005).TheProducerasComposer:ShapingtheSoundsofPopularMusic.Cambridge:MIT
Press.
Стаття надійшла до редакції 05.02.2018 р.

248

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв №2’2018
Pyzhianova Nataliia
PhD in Arts
Senior Lecturer of the Department of Musicology
and Vocal Choral Disciplines
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
рyzhianova89@gmail.com

UDC 397.4

EVOLUTION OF MUSICAL FOLKLORE IN THE TERRITORY OF UKRAINE
IN THE IV MILLENNIUM BC – MID. I MILLENNIUM AD.
The purpose of the article is to study the process of musical folklore evolution in the territory of Ukraine in the
IV millennium BC – mid. I millennium AD. Methodology of research. The theoretical basis of our research is an
understanding of the evolution of musical folklore as a continuous process, which is accompanied by the transformation
of such characteristic features as, in particular, the gender composition and the number of performers, the dynamics and
the nature of the melody. During the research, the following methods were used: the historiographical analysis (was used
to distinguish the stages of the evolution of musical folklore), historical and comparative methods (for determining the
characteristic features of musical folklore of each period). The scientific novelty of our research is the synthesis and
systematization of historical data on the evolution of musical folklore in the territory of modern Ukraine with the definition
of the main features peculiar to separate periods within the IV mill. BC – the first half of I century AD. Conclusions.
During the IV millennium BC – the half of I century AD, the evolution of musical folklore took place in the direction of a
gradual separation from the immediate ritual. The transformation of genre dominants has led to a change in the gender
composition of performers: from the fundamental role of women in the ritual folklore of the Eneolithic to the domination of
male performing in the following historical epochs. With the appearance in the territory of Ukraine of the ScythianSarmatian tribes the genre spectrum expanded: there were hymns and vivats accompanied by instrumental
accompaniment. The gradual departure from the cultural ritual contributed to the growth of the number of performers, in
particular in the musical folklore of the Germanic tribes. The epic folklore, in which a song was not identified with the
ritual, became alsoimportant.
Keywords: evolution, musical folklore, music, art, singing, cultural development.
Пиж`янова Наталія, кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри музикознавства та
вокально-хорових дисциплін Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини
Еволюція музичного фольклору на території України: IV тис. до н. е. – середина І тис. н. е.
Метоюстаттієдослідженняпроцесуеволюціїмузичного фольклорунатериторіїУкраїниуIVтис.дон.е.– сер. І
тис. н. е. Методологія дослідження. Методологічною основою дослідження є розуміння еволюції музичного
фольклору як безперервного процесу, який супроводжується трансформацією характерних ознак, зокрема гендерного складу та кількості виконавців, динаміки й характеру мелодії. У процесі дослідження застосовувалися: історіографічний аналіз (у виокремленні етапів еволюції музичного фольклору), історико-порівняльний (у визначенні характерних ознак музичного фольклору кожного періоду). Науковою новизною дослідження є узагальнення та
систематизація історичних відомостей щодо еволюції музичного фольклору на території сучасної України із визначенням основних ознак, притаманних виокремленим періодам у межах IV тис. до н. е. – сер. І тис. н. е. Висновки.
Протягом IV тис. до н. е. – сер. І тис. н. е. еволюція музичного фольклору відбувалася у напрямі поступового відокремлення від безпосереднього ритуалу. Трансформація жанрових домінант зумовила зміну гендерного складу виконавців: від основоположної ролі жінок у обрядовому фольклорі енеоліту до домінування чоловічого виконавства у
наступних історичних епохах. Із появою на території України скіфо-сарматських племен розширювався жанровий
спектр: з’являлися гімни та вівати, що супроводжувалися інструментальним супроводом. Поступовий відхід від культового обряду сприяв зростанню кількості виконавців, зокрема в музичному фольклорі германських племен. Важливогозначеннянабувепічний фольклор,уякомупіснянеототожнюваласяізритуалом.
Ключові слова: еволюція, музичний фольклор, музика, мистецтво, спів, культурний розвиток.
Пыжьянова Наталия, кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры музыковедения и вокально-хоровых дисциплин Уманского государственного педагогического университета им. Павла
Тычины
Эволюция музыкального фольклора на территории Украины в IV тыс. до н. э. – сер. І тыс. н. э.
ЦельюстатьиявляетсяисследованиепроцессаэволюциимузыкальногофольклоранатерриторииУкраины в IV тыс. до н. э. – сер. І тыс. н. э. Методология исследования. Методологической основой исследования
является понимание эволюции музыкального фольклора как непрерывного процесса, который сопровождается
трансформацией характерных признаков, в частности, гендерного состава, количества исполнителей, динамики
и характера мелодии. В процессе исследования применялись методы: историографический анализ (в выделении
этапов эволюции музыкального фольклора), историко-сравнительный (в определении характерных признаков
музыкального фольклора каждого периода). Научной новизной исследования является обобщение и систематизация исторических сведений о эволюции музыкального фольклора на территории современной Украины с
определением основных признаков, присущих выделенным периодам в пределах IV тыс. до н. э. – сер. І тыс. н. э.
Выводы. На протяжении IV тыс. до н. э. – сер. І тыс. н. э. эволюция музыкального фольклора двигалась в направлении постепенного отделения от непосредственного ритуала. Трансформация жанровых доминант обусловила
смену гендерного состава исполнителей: от основополагающей роли женщин в обрядовом фольклоре энеолита к
доминированиюмужскогоисполнительствавпоследующихисторическихэпохах.Споявлениемнатерритории
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Украины скифо-сарматских племен расширялся жанровый спектр: появлялись гимны и виваты, сопровождавшиеся инструментальным сопровождением. Постепенный отход от культового обряда способствовал росту количества исполнителей, в том числе в музыкальном фольклоре германских племен. Важное значение приобрел эпический фольклор, в котором песня не отождествлялась с ритуалом.
Ключевые слова: эволюция, музыкальный фольклор, музыка, искусство, пение, культурное развитие.

Relevance of research topic. The determinant of the civilization development is art. The musical
folklore, as its important component, was used in magical and religious rituals, accompanied by family
ritualism, heroism of the ancestors and gods. The formation of the genre system of musical folklore took
place in the pre-Christian period. That is why studying the conditions that contributed to the emergence and
evolution of musical folklore in the territory of Ukraine in the pre-Christian period allows us to follow the
process of development the musical culture of Ukraine more closely.
Analysis of recent research and publications. Some issues of the origin and development of art in the
territory of modern Ukraine are considered in the scientific works of domestic and foreign scientists. For
example, the results of the research by M. Videiko [2] of Trypillya monuments are multidisciplinary. They
cover the issue of the birth of material and spiritual culture. The gender aspects of the folk heritage of the
Scythians are sufficiently studied by the collective of authors [3]. The use of musical instruments by the
Scythians and Sarmatians is studied in the scientific work of O. Oliynyk [12]. The scientifically valuable
information about the musical folklore of the Germanic tribes is given in the literary sources of Roman and
Byzantine historians, for example, in [6-7]. At the same time, the problem of the evolution of music, in
particular song folklore, in the territory of modern Ukraine needs a comprehensive study.
The purpose of the article is to study the process of evolution of musical folklore in the territory of
Ukraine in the IV millennium BC – mid. I millennium AD.
Presentation of the main research material. The settlement of people in the territory of modern
Ukraine was distributed during the Paleolithic period and left a large number of material and spiritual culture
artifacts. In the Paleolithic the formation of the first religious beliefs and the related rituals, mythological
stories and folklore traditions had already takenplace.
The periodization carried out by us on temporal and ethno-cultural grounds, allowed to distinguish
three periods of the evolution of musical folklore in the chronological boundaries of IV millennium BC – mid. I
millennium AD: Trypillian, Scythian-Sarmatian,Gothic.
Let's look at more periods and define the dominant signs of musical folklore of each of them.
The research [5] made it possible to put forward the hypothesis about the formation of a ritual
folklore system by Trypillian, who lived in the territory of Ukraine in the IV-III millenniumBC.
The valuable information that allows you to supplement the existing knowledge about the features of
the Trypillian folklore is contained in studies of artifacts of material culture, in particular, architectural
constructions: "The buildings in Trypillian settlements were located in concentric circles, the number of which
reached up to twelve. The ringed streets crossed the radials that converged to the square in the center of the
settlement (apparently, tribal charges took place)" [14]. The analysis of the shape and material of the
Trypillian religious structures makes it possible to determine their basic acoustic characteristics. This, in turn,
will allow to form an idea of the dynamics of a musical composition and the number of its performers.
Thus,[15, 14] give the information on Trypillian religious buildings of rectangular shape with the area
of 70 sq. m, built of clay and wood. Such buildings were used to carry out rituals, as evidenced by tableware
for water, a smoker, animal bones and a place for a hearth. On the one hand, the size of the building allowed
putting a large number of people inside, on the other hand, the clay throne, indicating that the ritual process
could be managed by one person. In this context, the research is interesting [9], which states that the ritual
ceremonies of the Trypillian were directed by women. The dynamics of performed ritual works could not be
too loud because singing was carried out in the room, and, unlike the open space, did not require too loud
and forced sound. We believe that the melody of the songs was smooth. Our view is based on the fact that
the overwhelming majority of the materialized elements of the spiritual culture of the Trypillian is
characterized by smoothness and continuity of ornamentation. We think that the additional confirmation in
the sculptures of the Trypillian and artifacts testify that they did not inherit the dynamism in the image of
people. Thus, Trypillian "women" are often portrayed in a sedentary position, and ritual images of the "witch"
[15, 45] with water are static without a hint that rituals were carried out in a non-calmcondition.
Taking into account the foregoing, one can form a hypothesis that in the age of the Eneolith the
singing was calm, without loud dynamics and sharp tense voices; the melody was smooth, with signs of
"infinity" (melodic motion in a circle) and had not a large range. The domination of colloid elements in the
artifacts of the material and spiritual culture of the Trypillian allows us to formulate assumptions about the
initiation of the placing of performers of ritual songs in the form of a circle (round dance).
The first confirmation of the appearance of nomadic tribes in the territory of Ukraine appears in the
Trypillian age.
During the III millennium, the territory was redistributed between the Trypillian tribes in favor of
migrants from the east, and the remnants of the East-Trypillian communities were pushed to the Dnipro
region [10].
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The militant nature of the Cimmerians of the early Bronze Age, the remoteness of the civilization
centers was due to the lack of reliable evidence of their spiritual culture, in particular, the song performance.
In general, the musical culture of the Scythians is sufficiently fully covered in scientific works, for
instance, in [3; 4; 8]. At the same time, it should be noted that scientific ideas about their musical preferences
are more fully disclosed through the example of musical instruments [4; 12], which is due to a large number
of artifacts. Instead, the song art of the Scythians is covered onlyfragmentarily.
In the historical sources, in particular, the information recorded by Herodotus contains information on
the percussion and noise instruments used in ritual activities. Herodotus [4] claimed that the Scythian king
Anacharsis participated in the rite in honor of the celebration of the Mother of the Gods playing timbrel. The
other evidence of the accompaniment of the instrumental sound of ritualistic songs is fixed on the wall
painting in the vault of Naples of Scythians (II-III centuries BC), which was noted by O. Oliynyk [12]. The
important role in ritual activity was played by belt instruments, in which case, in their absence
accompaniment to the song could be performed on the bow tie [8;12].
Among the musical traditions of the Scythians there was the widespread one -the implementation of
hymns to their kings and gods, described by Herodotus [4]. In spite of close trade, military, political relations
with many states of the ancient world, the Scythians sought to preserve cultural identity. Thus, Herodotus
notes that the reason for the removal from power and, subsequently, the murder, during the reign of King
Skil was his Hellenization, including participation in choral singing in honor of the god Dionysus (dithyramb)
[4, 235]. The description does not provide the accurate information; however, we assume that the choral
singing was accompanied by a play on a musical instrument, as was done when singing the dithyrambs in
the Greektradition.
There is not a lot of evidence about the singing of the Scythians. In particular, it is known that the
final stage of the burial ceremony in the Scythians described in [4] was ritual intoxication, during which the
participants were in a state of ecstasy singing songs that, according to shamans, accompanied the souls of
the dead in the underground kingdom.
Thus, in everyday life of the Scythians, music occupied an important place – it accompanied them
during hostilities, organization of celebrations, ceremonies, funeral rituals, accompanied by mass singing.
The Sarmatians, who settled in the Northern Black Sea and the Middle Dnieper during the late
Scythian period, took over many elements of the Scythian culture.
The generalization of the results of the archaeological exploration of Sarmatian memorials allows us
to formulate a number of logical conclusions regarding the themes of folk motifs and stylistics of the
performance of songs. Given the nomadic way of life and the lack of capital construction, singing was
performed by Sarmatians in the open space. That is why, the sound should be loud, the warlike nature of the
Sarmatians contributed to the predominance of military subjects.
The particular interest in the context of our study is the musical folklore of the Germanic tribes, in
particular, Goths.
According to their contemporaries and researchers, among the Goths before the adoption of
Christianity mass singing songs, which mentioned the exploits of the gods, ancestors was a widespread
practice [6].
The researchers argue [13] that the formation of the heroic song poetry of the Germans, in particular
Goths, was held in the IV century. The information about geographical objects, real historical events allows
us to establish approximate chronological boundaries and, with a high degree of certainty, to localize the
territory, where events unfold – in the Northern Black Sea coast. A lot of interesting folk material is contained
in the songs of that time, which reproduce the pre-Christian stage of the development of the performance:
Hlöðskviða (Lay of Hlöd, also known in English as The Battle of the Goths and the Huns), Völundarkviða
(The Lay of Völund), Hamðismál (The Ballad of Hamdir) andothers.
In song folklore, the historical memory of the non-written people was preserved. In peacetime,
according to Jordan [6], the songs were performed under the accompaniment of the cypher.
Before the military conflict, the Goths sang a special kind of song – a bardite. From the standpoint of
performance, its feature was the gradual increase in volume – from the weakest, which later passed, to the
cry: "By custom, the barbarous crowd howled wildly and ominously" [1], but also, in the tension of the timbre
that was caused by a gradual increase in dynamics.
Taking into account the fact that in the III – the beginning of the IV century AD among the Goths the
kindling was still tight and the number of heroic songs was significant. This is indicated by Ammianus [1]:
"Varvara sang unclear shouts about the merits of their ancestors". The "unclear shouts" refer to the singing
of individual genera ready songs about their ancestors [11]. After that, a general bardite wasperformed.
The appearance of the epic folklore of the Germans in the 4th century AD is a very important point
for understanding the evolution of musical folklore. Undoubtedly, the generic songs, slander were an integral
part of military life. At the same time, it should be noted that the generic songs are long in duration, so the
study of the above-mentioned songs took time, that is, Goths, performed generic songs in everyday life. This
aspect is important for understanding that at that time the song is partially separated from the process of the
direct implementation of theritual.
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Starting from the middle of the IV century, Christianity spread among the Gothic tribes. The
Christianization of the Goths required the organization of church life, an integral part of which was the liturgy
in Gothic language, which was to conform to the Arian canonical traditions.
Table 1
Periodization of song folklore in Ukraine in the pre-Christian era
Period
Trypillian

ScythianSarmatian

Goths

Characteristic musical features
A perfect system of ceremonial folklore is formed. The appearance of religion is evidenced by a large
number of artifacts. There are religious buildings used for rituals that are accompanied by music.
Performers of rituals are exclusively women. To perform rituals accompanied by singing, groups of up
to 10 people are formed. The dynamics of musical compositions is moderate, melodies are calm, timbral
coloring is an intermediate place between linguistic intonations and approaching folk singing inhigh
tessiture.
A large number of artifacts indicate the existence of mass singing. In the executive plan, the main role is
given to men. A significant part of musical culture is occupied by hymns of praise of kings and gods –
vivaty, which are characterized by not large volumes, lofty, loud dynamics and instrumental
accompaniment. Music is an integral part of the military life of the Scythians. Singing is carried out by a
simple matter that influences its dynamics.
Before the adoption of Christianity: Music accompanies life and religious beliefs. Generic and epic
songs appeared. The performers are men singing when collecting in generations, contemporaries
described the groups from 50 people to 20 thousand. The sound supply is different, from pp to the
forced shouting, passingff.
After the adoption of Christianity: Churches are built, the execution of which must be in line with the
Arian canons of worship.

The source: by the author
Conclusions. So, summing up, it should be noted that during the research period the evolution of
musical folklore took place in the direction of gradual separation from the immediate ritual.
Beginning from the Eneolith, the formation of ceremonial folklore can be traced, the performers are
mostly women. Subsequently, with the advent of the Scythians and Sarmatians, music accompanied military
life. Hymns and vows, in which the kings and gods are famous, prevailed in male singing performances. The
appearance of the Gothic tribes brings the most massive singing, epic folklore (in which song is separated
from ritual) and generic songs.
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РЕПЕРТУАР БАЛЕТНИХ ТЕАТРІВ УКРАЇНИ ТА СВІТУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
Мета дослідження – виявити спільне та відмінне у формуванні репертуару балетних театрів України та світу.
Методологія дослідження полягає у застосуванні аналізу та синтезу, порівняльного методу, що дозволило провести
науково об’єктивне дослідження. Наукова новизна роботи полягає у виявленні основних принципів побудови репертуару балетних театрів України та світу, спільних та відмінних рис; введенні до наукового обігу інформації щодо репертуару балетних театрів України та світу. Висновки. Проблемою сучасного західного театру у відтворенні крупних академічних балетних форм є невідповідність естетико-стильовим особливостям, що призводить до втрати образної
змістовності. Можна побачити присутність вистав «класичної спадщини» у репертуарі провідних балетних театрів світу,
однак у кожного вона своя: в Україні – багатоактні академічні вистави М. Петіпа, Л. Іванова, балети національної тематики; в Американському балетному театрі – твори Дж. Баланчина, у Королівському балеті Англії – балети Ф. Аштона та
К. Макміллана. Констатується відсутність національно обарвлених творів у балетних театрах світу. Зауважено значну
долю балетів засобами сучасної хореографії, а також присутність творів запрошених хореографів у репертуарі західних театрів. Але вже зроблено певні зрушення на шляху осучаснення вітчизняного балетного репертуару, чому великою мірою сприяє творчість Раду Поклітару з «Київ модерн-балетом». Західний балетний театр дотримується політики
«театру для всіх», вітчизняний зорієнтований на обмежене коло «балетної» аудиторії. Еволюція балетного мистецтва
являє собою не абсолютну заміну старих форм новими, паралельно продовжують існувати вистави різних художньостильових напрямів хореографії.
Ключові слова: репертуар балетних театрів, балет, балетний театр, репертуар, хореографія, танець.
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Репертуарная политика балетных театров украины и мира: сравнительный анализ
Цель исследования – выявить общее и различное в формировании репертуара балетных театров Украины и мира. Методология исследования заключается в применении анализа и синтеза, сравнительного ме-
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тода, что позволило провести научно объективное исследование. Научная новизна работы заключается в выявлении основных принципов построения репертуара балетных театров Украины и мира, общих и отличительных
черт; введении в научный оборот информации по репертуару балетных театров Украины и мира. Выводы. Проблемой современного западного театра в воспроизведении крупных академических балетных форм является
несоответствие эстетико-стилевым особенностям, что приводит к потере образной содержательности. Можно
увидеть присутствие спектаклей «классического наследия» в репертуаре ведущих балетных театров мира, однако у каждого оно свое: в Украине – многоактные академические спектакли М. Петипа, Л. Иванова, балеты национальной тематики; в Американском балетном театре – произведения Дж. Баланчина, в Королевском балете Великобритании – балеты Ф. Аштона и К. Макмиллана. Констатируется отсутствие национально окрашенных
произведений в балетных театрах мира. Заменено значительную долю балетов средствами современной хореографии, а также присутствие произведений приглашенных хореографов в репертуаре западных театров. Но уже
сделаны определенные сдвиги на пути осовременивания отечественного балетного репертуара, чему в большой
степени способствует творчество Раду Поклитару с «Киев модерн-балетом». Западный балетный театр придерживается политики «театра для всех», отечественный ориентирован на ограниченный круг «балетной» аудитории. Эволюция балетного искусства представляет собой не абсолютную замену старых форм новыми, параллельно продолжают существовать спектакли различных художественно-стилевых направлений хореографии.
Ключевые слова: репертуар балетных театров, балет, балетный театр, репертуар, хореография, танец.
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Department, Kyiv National University of Culture and Arts
Repertoire of ballet theaters of ukraine and the world: comparative analysis
Purpose of the article is to identify the general and various in the formation of the repertoire of ballet theaters
in Ukraine and the world. Methodology. The methodology of the research consists in the application of analysis and
synthesis, a comparative method, which enabled us to conduct a scientifically objective study. Scientific novelty. The
scientific originality of the work is to identify the basic principles of building a repertoire of ballet theaters in Ukraine and
the world, common and distinctive features; the introduction into scientific circulation of information on the collection of
ballet theaters in Ukraine and the world. Conclusions. The problem of modern Western theater in the reproduction of
sizeable academic ballet forms is the discrepancy between aesthetic and style features, which leads to a loss of creative
content. You can see the presence of the performances of the "classical heritage" in the repertoire of the leading ballet
theaters of the world, but each has its own: in Ukraine - multi-act academic performances by M. Petipa, L. Ivanov, ballets
of national themes; in the American Ballet Theater - the works of J. Balanchine, in the Royal Ballet of Great Britain - the
ballets of F. Ashton and K. Macmillan. The absence of nationally painted works in the ballet theaters of the world is
stated. A significant proportion of ballets was noted with the means of modern choreography, as well as the presence of
works by invited choreographers in the repertoire of Western theaters. But some progress has already been made on the
way of modernizing the national ballet repertoire, which is to a large extent contributed to the work of Radu Poklitaru with
the "Kiev modern-ballet." The Western Ballet Theater adheres to the "theater for all" policy; the domestic one is focused
on a limited circle of "ballet" audiences. The evolution of ballet art is not an absolute replacement of old forms by new
ones, in parallel performances of various artistic and style directions of choreography continue toexist.
Key words: the repertoire of ballet theaters, ballet, ballet theater, repertoire, choreography, dance.

Актуальність теми дослідження. Репертуарна політика оперно-балетного театру є своєрідним маркером розвитку балетного мистецтва тієї чи іншої країни. Її дослідження в порівняльному аспекті сприятиме відтворенню цілісної панорами світового балетного театру на сучасному етапі, виявленню проблем та
основних тенденцій поступу, розробленню стратегії розвитку вітчизняного балетного мистецтва.
Репертуар вітчизняного балетного театру став самостійним предметом наукових досліджень
Ю. Станішевського [9], Є. Коваленко [3], О. Петрика [6], А. Підлипської [7]. Існують спеціальні дослідження з історії розвитку балетного театру різних країн, де піддається аналізу і репертуар провідних
театрів (Є. Суриць [10] та ін.). Також популярними є довідникові видання (словники, збірники лібрето
та ін., наприклад В. Модестова [5]). На сторінках публіцистичних видань з’являються матеріали, присвячені проблемам формування репертуару вітчизняного балетного театру (П. Булат [1] та ін.). Однак
порівняльного аналізу репертуарної політики вітчизняних та зарубіжних балетних театрів проведено
небуло.
Мета дослідження – виявити спільне та відмінне у формуванні репертуару балетних театрів
України та світу. Задля проведення науково об’єктивного дослідження застосовано методи аналізу та
синтезу, порівняння.
Виклад основного матеріалу. З моменту створення самостійної балетної вистави (кінець XVI
ст.) світовий балетний театр пройшов тривалий шлях і на кожному з етапів репертуар ставав віддзеркаленням основних тенденцій його розвитку. Уперше термін «репертуар» було використано 1847 року
по відношенню до драматичного театру. Слово «репетуар» походить від французького repertoire та
латинського repertorium – «список». За словником Брокгауза та Ефрона «репертуар – зібрання всіх
п’єс, виконуваних артистом інструментальним або вокальним. Театральний репертуар – сукупність
п’єс, виконуваних під час сезону» [8]. Відповідно, під репертуаром балетного театру слід розуміти сукупність балетних творів, що виконуються протягом певного часу в театрі.
Репертуар є демонстрацією художньої позиції театру, відображенням загальносвітових тенденцій у видовищних мистецтвах та шляхів розвитку хореографії, маркером соціокультурної ситуації в
країні. Але цим властивості репертуару не обмежуються. Чому, припустимо, «Лебедине озеро»,
«Сплячукрасуню»таіншібагатоактнібалетиакадемічноїтрадиціїкласичноготанцюнезмінноупро-
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довж багатьох років на Заході презентують трупи з провідних театрів колишнього СРСР, що не втратили традицій їхнього виконання? Чому у вітчизняному репертуарі не затрималися балети, представлені засобами сучасного танцю, серед яких і «Весна священна» та «Картинки з виставки» у постановці
Р. Поклітару на сцені Національної опери України, та навіть позбавлений гостроавангардних прийомів
«Чи почуєш ти мене?» А. Урсуляка? Вочевидь, це пов’язано з важливою властивістю репертуару – він
відображає рівень виконавської майстерності трупи, тих техніко-естетичних канонів, за якими відбувається підготовка кадрів для цих труп. Одночасно це може стати свідченням обмеженого виконавського
діапазону через недосконалість навчальних програм підготовки артистів балету, де не враховано сучасні вимоги до універсальності виконавця. Репертуар віддзеркалює і рівень балетмейстерської майстерності, а також художні вподобання суспільства.
Упродовж багатьох років основу репертуару балетних театрів України та всіх країн, утворених
з колишніх республік Радянського Союзу, складають балети класичної спадщини. Підхореографічною
«класичною спадщиною» розуміють зразкові, класичні твори, золотий фонд хореографічного мистецтва кожної країни та світової хореографічної культури в цілому. До хореографічної класики (балетної
класики) відносять твори видатних хореографів та композиторів, головним чином, минулого (найкращі
зразки хореографічної спадщини), а також, за певних умов, і сучасності («Жизель», «Лебедине озеро», «Лускунчик», «Спляча красуня» та ін.).
Помітною тенденцією межі ХХ та ХХІ століть стало звернення до балетів «Російських сезонів»,
що нині складають частину репертуару вітчизняних балетних театрів:
В останні два десятиліття відбулося поновлення балетів радянського періоду, зокрема, балетів національної тематики («Лілея» К. Данькевича в постановці Г. Ісупова (Львів) та В. Трощенка (Одеса); «Лісова пісня» у постановці В. Литвинова (Національна опера України ім. Т.Г. Шевченка, далі –
Нацопера).
Частка оригінальних постановок у традиційній естетиці балетного театру на основі лексики
класичного та неокласичного танцю, де абсолютно нове лібрето сусідить з авторською хореографією,
поступово збільшується упродовж останніх двадцяти років. Активна балетмейстерська діяльність
А. Рехвіашвілі, нині – художнього керівника балетної трупи Нацопери, сприяла збагаченню оригінального репертуару балетного театру країни. В останні роки активізувалась співпраця вітчизняних композиторів з балетмейстерами по створенню оригінальних вистав, але вони складають лише незначну
частку репертуару[7].
Однією з найактуальніших проблем останніх років для вітчизняного балетного театру залишається недостатня увага до сучасних балетів (за композицією, зокрема, танцювальною лексикою). Балетні експерименти в естетиці модерну та постмодерну з’являються, але нечасто: «Вигнання з раю»
на музику «Болеро» М. Равеля в постановці О. Соколова у Дніпропетровському театрі опери та балету; «Майстер та Маргарита» на збірну музику (Бах, Берліоз, Малер, Йоганн Штраус, Оффенбах, Шостакович та ін.) у постановці Д. Авдиша (Нацопера), «Картинки з виставки» М. Мусоргського, «Весна
священна»І.Стравінського,«Перехрестя»М. СкорикавпостановціР.ПоклітарунасценіНацопери;
«Лялька. Нова історія Коппелії» в постановці С. Кона у Київському муніципальному академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва; «Долі» на музику Ю. Гомельської в постановці С. Кона в Одеському національному театрі опери та балету. Саме за останній твір Сергій Кон на початку 2018 року
отримав Державну премію імені Анатолія Шекери (премія заснована 2006 року, з 2017 присуджується
балетмейстерам за видатні досягнення у сфері хореографічного мистецтва).
Унікальним явищем вітчизняного хореографічного мистецтва є діяльність єдиного професійного репертуарного театрального колективу сучасної хореографії – Академічного театру «Київ модерн-балет», що
був створений 2006 року як авторська трупа одного балетмейстера – Раду Поклітару. І сьогодні основу репертуару складають твори цього хореографа, однак, починаючи з 2010 року, до репертуару потрапляють постановки молодих митців – артистів колективу. Діяльність «Київ модерн-балету» сприяє долученню вітчизняного балетного мистецтва до світових тенденцій, ламає стереотипи академічних традицій сприйняття
балетного театру, сприяє розширенню діапазону глядацьких уподобань.
Звернемося до репертуару відомих балетних труп Європи та Америки задля проведення порівняння з вітчизняним балетним театром. У Королівському балеті Великобританії (Royal Opera House,
Covent Garden) програма на сезон формується з багатої спадщини першого художнього керівника трупи Фредеріка Аштона і його наступника Кеннета Макміллана, класичної спадщини російського балету,
неокласичних творів, а також сучасних робіт діючих штатних і запрошених хореографів. Наприклад,
2018 року у репертуарі театру «Лускунчик» (хореографія Льва Іванова у редакції Пітера Райта), «Дон
Кіхот» (хореографія Маріуса Петіпа у редакції Карлоса Акасти), «Баядерка» (хореографія Маріуса Петіпа у редакції Наталії Макарової) та ін. Остання версія була поставлена Н. Макаровою, колишньою
петербурзькою балериною, 2013 року і на сцені Нацопери України. Однак вистава не стала відкриттям, продемонструвала сміливість Макарової у редагуванні (а великою мірою – купірування, скорочення) багатьох деталей першооснови, перенесення акцентів з партії баядерки Нікії на партію її суперниці Гамзатті, яку сама Макарова багато разів виконувала упродовж своєї кар’єри [4]. Вистава не
затрималась у репертуарі Нацопери України, нині у театрі йде версія В. Ковтуна, де більшою мірою
дотримано академічних канонів класичного першоджерела – постановки Маріуса Петіпа.
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Також до репертуару Королівського балету входить «Жар-птиця» М. Фокіна, що підтримує загальносвітову практику збереження балетів «Російських сезонів» С. Дягілева. Репертуар балетних
театрів України в останні два десятиліття з успіхом поповнювався подібними балетами: «Петрушка»
та «Весна священна» І. Стравінського на сцені Харківського академічного театру опери та балету
ім. М. В. Лисенка в постановці А. Рубіної; «Шахерезада» М. Римського-Корсакова та «Петрушка»
І. Стравінського в постановці В. Яременка на сцені Нацопери; «Шахерезада» у постановці А. Ісупової
на сцені Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької; «Жарптиця» І. Стравінського в постановці В. Литвинова (Нацопера) та ін.[7]
Неокласична традиція представлена у Королівському балеті Великобританії виставою Джоржа
Баланчина «Симфонія до мажор» («Symphony in C») на музику Ж. Бізе. У репертуарі театру традиційно присутні твори Фредеріка Аштона (2018 року це «Ковзаняр», «Два голуби», «Місяць у країні») та
Кеннета Макміллана («Манон», «Мейерлін», «Зимов мрії», «Ромео та Джульєтта»). Сучасна хореографія покладена в основу балетів «Концерт» Джерома Роббінса, «Невідомий солдат» Аластера Марріота, «Інфра» Уейна МакГрегора, «Франкенштейн» та «Асфодель Медоуз» Ліама Скарлета, «Упродовж золотої години» та «Аліса в країні чудес» Крістофера Уілдона, прем’єра Сіді Ларбі [13].
Співвідношення класики і сучасних постановок в репертуарі Королівського балету складає
п’ятдесят до п’ятидесяти. Упродовж одного сезону театр презентує від десяти до дванадцяти балетних постановок, які йдуть одна за однією блоками від одного до трьох тижнів. Репертуар починають
планувати за три роки, за шість місяців до старту сезону його програма з’являється у відкритому доступі і квитки надходять у продаж.
Блокова система дозволяє танцівникам по декілька годин щодня протягом тижнів репетирувати, удосконалювати одну постановку. Така система дає можливість технічній команді не перебудовувати щовечора всю сцену, а художникам – експериментувати зі сценографією [1].
Паризька опера (Opéra de Paris, Grand Opéra) також зберігає паритет між ультрасучасними
творами та академічними балетними виставами [12]
Американський балетний театр (American Ballet Theatre, АВТ) традиційно більше орієнтований
на класику та неокласику, на демонстрацію творів Джорджа Баланчина. У репертуарі часто
з’являються «Симфонія до мажор» та «Коштовності» – балет на три частини: «Смарагди» на музику
Габріеля Форе, «Рубіни» на музику Ігоря Стравинського (Капріччіо для фортепіано з оркестром), «Діаманти» на музику Петра Чайковського (Третя симфонія, II, III, IV и V частини). Протягом року театр
гастролює по найбільшим світовим театрам з однією програмою на місяць [11].
Один з найяскравіших прикладів сучасної балетної компанії – американська трупа «Балет СанФранциско», яка ділить театральний сезон на програми плюс новорічний блок «Лускунчиків». Сезон
починається у грудні з новорічних вистав і закінчується вже в першій половині травня, але за цей час
встигає подати вісім різних програм, тривалістю від тижня до місяця. Одна програма може включати в
себе або один спектакль на 3 акти (наприклад, «Лебедине озеро», «Попелюшку», «Коштовності»), або
серію одноактних балетів, часто сучасних хореографів [1; 14].
Наприклад, на початку 2017 року було показано програму з вистав засобами сучасного танцю:
«Крихкі посудини» Іржі Бубенічека на музику Отто Бубенічека; «Високий лик королів» Джастіна Пека
на музика Суфьяна Стівенса; «Хаффнерівська симфонія» Марії Кочетковою на симфонія В.- А.
Моцарта №35. Ще одна програма з репертуару 2017 року складалася з вистав: «Сім сонат» Олексія
Ратманського на музику Скарлатті; «Оптимістична трагедія» Юрія Посохова на музику Іллі Демуцького, «Па/Частини 2016» Вільяма Форсайта на музику Тома Віллемса[2].
Наукова новизна роботи полягає у виявленні основних принципів побудови репертуару балетних театрів України та світу, спільних та відмінних рис; введенні до наукового обігу інформації щодо
репертуару балетних театрів України та світу.
Висновки. Важливою проблемою сучасного західного театру у відтворенні крупних академічних
балетних форм (творів Петіпа, Іванова та ін.) є невідповідність естетико-стильовим особливостям,
втрата образної змістовності, гонитва за надскладною технікою та ін. Саме тому упродовж багатьох
десятиліть зазначені балети цінуються у виконанні труп тих країн, де артисти виховані на академічних
традиціях школи класичного танцю. До них належить і Україна.
Попри звинувачення вітчизняного балетного театру у надмірному традиціоналізмі, перенасиченості балетами класичної спадщини можна констатувати присутність подібних вистав у репертуарі
провідних балетних театрів світу. Але балетна спадщина у кожного своя: в Україні – багатоактні академічні вистави М. Петіпа, Л. Іванова, балети національної тематики; в Американському балетному
театрі – твори Дж. Баланчина, у Королівському балеті Англії – балети Ф. Аштона та К. Макміллана.
Можна зазначити відсутність національно обарвлених творів у балетних театрах світу. Саме ці
балети («Лілея» К. Данькевича, «Лісова пісня» М. Скорульського, «За двома зайцями» Ю. Шевченка)
позитивно відрізняють вітчизняний репертуар.
Одночаснослідзауважитизначнудолюбалетівзасобамисучасноїхореографії, атакожпрису- тність
творів запрошених хореографів у репертуарі західних театрів, чого бракує вітчизняним театрам.
Інелишечерезнестачукоштів,аскоріше–черезконсервативністьмисленнятаострахпорівнянь.

256

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв №2’2018
Але вже зроблено певні зрушення на шляху осучаснення вітчизняного балетного репертуару, чому
великою мірою сприяє творчість Раду Поклітару з «Київ модерн-балетом».
Західний балетний театр дотримується політики «театру для всіх», що відображає одну з основних рис доби постмодерну – руйнування розмежування мистецтва на елітарне та масове. Одночасно репертуар вітчизняного балетного театру переважно зорієнтований на «свою», «балетну», «виховану» публіку, що збіднює палітру вистав, звужує аудиторію.
Еволюція балетного мистецтва являє собою не абсолютну заміну старих форм новими, паралельно продовжують існувати вистави різних художньо-стильових напрямів хореографії. Нові стилі та
напрями хореографічного мистецтва, поступово набуваючи самодостатності, піднімаючись до рівня
лексичної системи для створення балетних вистав, не заміняють попередні системи. Таким чином,
паралельно існують твори різних хореографічних напрямів, стилів, і ширше – різних епох, що унаочнюється у репертуарі провідних балетних театрів України та світу.
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CONGRESS OF THE UNESCO INTERNATIONAL DANCE COUNCIL IN LVIV:
SIGNIFICANCE AND CONCEPT
ThepurposeoftheworkistoconsidertheatricalandculturalsignificanceofholdingtheInternationalCongressof
theDanceCouncilunderUNESCOinLviv,toemphasizethekeyprinciplesoftheactivityoftheInternationalDanceCouncil and its
importance for attracting Ukrainian choreographic art to the world community of dance masters and to pay attention to the
expansion of opportunities for the integration of the activities of Ukrainian dance masters into European cultural
processes. Methodology of the research consists in applying such methods as objectivity, historicism, comparative and
cultural analysis. This methodological approach allows us to discover and analyze cultural models of interaction and the role
of the Dance Council of UNESCO. The method of objectivity and historicism makes it possible to trace the prerequisites and
the main stages of the formation and development of cooperation between the world community and Ukraine. The
comparative method is used in the study of the activities of the international dialogue of peoples and their dance cultures.
ScientificnoveltyoftheworkliesinexpandingofunderstandingoftheroleandactivitiesoftheDanceCouncilofUNESCO
inUkraine,displayingcommonpositionsinthesphereofchoreographicartandstimulatingtherepresentativesofthedance culture
of Ukraine to popularize their activities in the world. Conclusions. So, for the Ukrainian choreographic community, the
cooperation with the UNESCO International Dance Council can be outlined in the following conceptual positions: nonprofit activity in the field of dance development; preservation of national traditions and culture of the dance art; openness to
professionals from around the world and all forms of the dance art; international cooperation required for the development of
choreographic science (choreology); investigation of a specific dance market of ideas, sharing knowledge and information;
opportunity to engage in self-education as a professional scholar in the field of choreographic art; possibility to develop
individual searches, achievements and finds in choreographic art; study of local and international trends related to scientific
productivity, and track the main trends in the development and preservation of dance; promote their own ideas and scientific
knowledge on choreography both in Ukraine and abroad; presentation to the international audience their unique techniques
or innovative research on the topic of dance; involvement in international dance projects; establishing business contacts
withthetheoristsandpractitionersinthefieldofdanceandrepresentativesofthedancetraditionsfromaroundtheglobe.
Keywords: UNESCO International Dance Council, dance, choreographic art, Ukrainian dance culture, dance
heritage of humanity, integration of choreographic art, dance theory, body movement practices.
Плахотнюк Олександр Анатолійович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури
та хореографії Львівського національного університету ім. ІванаФранка
Конгрес Міжнародної ради танцю ЮНЕСКО у Львові: значення та концепція
Мета – розглянути мистецько-культурне значення проведення Міжнародного конгресу Танцювальної ради танцю при ЮНЕСКО у Львові. Проаналізувати ключові принципи діяльності Міжнародної ради танцю та її значення для залучення українського хореографічного мистецтва у світову спільноту митців танцю. Звернути увагу
на розширення можливостей інтеграції діяльності українських митців в європейські культурні процеси. Методологія дослідження полягає в застосуванні методів об’єктивності, історизму, порівняльного та культурологічного аналізу. Зазначений методологічний підхід дає змогу розкрити та піддати аналізу культурні моделі взаємодії і ролі
Танцювальної ради танцю при ЮНЕСКО. Метод об’єктивності й історизму дає змогу простежити передумови, основні етапи становлення та розвитку співпраці світової спільноти з Україною. Порівняльний метод застосовується
для аналізу міжнародного діалогу народів та їх танцювальних культур. Наукова новизна полягає в розширенні
уявлень про роль і діяльність Танцювальної ради танцю при ЮНЕСКО в Україні. Висновки. Для української хореографічної спільноти співпрацю з Міжнародною радою танцю ЮНЕСКО можна визначити у таких концептуальних
позиціях: некомерційна діяльність у сфері розвитку танцю; збереження національних традицій та культури танцювального мистецтва; відкритість для фахівців з усього світу та всіх форм танцювального мистецтва; міжнародна
співпраця необхідна для розвитку хореографічної науки (хорології); дослідження своєрідного танцювального ринку ідей, обміну знаннями та інформацією; можливість займатись самоосвітою у галузі хореографічного мистецтва;
можливість розвивати свої індивідуальні пошуки, надбання і знахідки у хореографічному мистецтві; вивчати місцеві та міжнародні тенденції, пов’язані з науковою продуктивністю і відслідковувати головні тенденцій в системі
розвитку і збереження танцю; просувати власні ідеї та поширювати наукові знання з хореографії в Україні та за її
межами; представити на міжнародну аудиторію свої унікальні методики або інноваційні дослідження на тему танцю; залучення до міжнародних проектів у сфері танцю; встановлення ділових контактів з теоретиками та практиками в галузі танцю та представниками танцювальної традиції з усьогосвіту.
Ключові слова: Міжнародна рада танцю ЮНЕСКО, танець, хореографічне мистецтво, українська танцювальна культура, танцювальна спадщина людства, інтеграція хореографічного мистецтва, теорія танцю, тілесно-рухові практики.
Плахотнюк Александр Анатольевич, кандидат искусствоведения, доцент кафедры режиссуры и
хореографии Львовского национального университета им. Ивана Франко
Конгресс Международного сонета танца ЮНЕСКО во Львове: значение и концепция
Цель работы – рассмотреть художественно-культурное значение проведения Международного конгресса Танцевальной совета танца при ЮНЕСКО во Львове. Проанализировать ключевые принципы деятельности
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Международного совета танца и ее значение для привлечения украинского хореографического искусства в мировое сообщество мастеров танца. Обратить внимание на расширение возможностей интеграции украинских мастеров танца в европейские культурные процессы. Методология исследования заключается в применении методов объективности, историзма, сравнительного и культурологического анализа. Указанный методологический
подход позволяет раскрыть и подвергнуть анализу культурные модели взаимодействия и роль Танцевального
совета танца при ЮНЕСКО. Метод объективности и историзма позволяет проследить предпосылки, основные
этапы становления и развития сотрудничества мирового сообщества с Украиной. Сравнительный метод применяется для анализа международного диалога народов и их танцевальных культур. Научная новизна работы заключается в расширении представлений о роли и деятельности Танцевального совета танца при ЮНЕСКО в Украине. Выводы. Для украинского хореографического сообщества сотрудничество с Международным советом
танца ЮНЕСКО можно определить в следующих концептуальных позициях: некоммерческая деятельность в
сфере развития танца; сохранение национальных традиций и культуры танцевального искусства; открытость для
специалистов со всего мира и всех форм танцевального искусства; международное сотрудничество необходимо
для развития хореографической науки (хорологии), исследования своеобразного танцевального рынка идей, обмена знаниями и информацией; возможность заниматься самообразованием как профессиональным ученым в
области хореографического искусства, так и любителям; возможность развивать индивидуальные поиски, достижения и находки в хореографическом искусстве, изучать местные и международные тенденции, связанные с научной продуктивностью, отслеживать главные тенденции в системе развития и сохранения танца; продвигать
собственные идеи и распространять научные знания по хореографии в Украине и за ее пределами; представить
международной аудитории свои уникальные методики или инновационные исследования в области танца; привлечение к международным проектам в сфере танца; установление деловых контактов с теоретиками и практиками хореографии и представителями танцевальной традиции со всего мира.
Ключевые слова: Международный сонет танца ЮНЕСКО, танец, хореографическое искусство, украинская танцевальная культура, танцевальное наследие человечества, интеграция хореографического искусства,
теорія танца, телесно-двигательные практики.

The article considers the artistic and cultural significance of the International Congress of the Dance
Council under UNESCO protection in Lviv (August 2017). It emphasizes the key principles of the work of the
UNESCO International Dance Council and its importance for engaging Ukrainian choreographic art into the
world community of dance artists. The attention is paid to the empowerment of the integration activities of the
Ukrainian artists into European cultural processes. The article outlines the prospect of opportunities in the
joint activity of the dance culture artists of the world and Ukraine.
Relevance of research topic.Today, there becomes relevant the issue of integration of the Ukrainian
scientific and artistic choreographic sphere into international processes, the creation of new international
projects, and not only at the level of performance groups tours and participation in the festival movement, but
the most importantly in understanding the scientific content of dance. At present, the UNESCO International
Dance Council is the largest global organization, which activities are aimed at preserving cultural legacy and
world traditions in regard to dance. Within the diverse area of its concern, organization and carrying of
congresses in the field of dance is the strategic point. There are not many events of such a level in the world
culture as to their scope and significance for choreographic art. One can hardly name similar events that
bring together representatives from all over the world, specialists of all types, trends, styles, and genres of
choreography, both practitioners, dancers, managers, and experts in theory, history, technique, and critics of
dance. The study of the work of the UNESCO International Dance Council is important for integrating
Ukrainian dance culture into world processes, while preserving the peculiarities of national dance features.
The objective of the research:understanding of possible potential activity areas for cooperation
between Ukrainian choreographers and international organizations; identification of the main common
vectors for establishing cooperation with the national centers of choreographic art; analysis of the results of
the International Congress on Dance Research under the authority of the International Dance Council at
UNESCO (CID UNESCO) in Lviv on August 25-27, 2017; highlighting and outlining the prospect of further
cooperation and its importance for the development of choreographic art inUkraine.
Representation of the research material. Organization and holding of choreographic
competitionstoday, and, accordingly, various educational activities on choreography is a stimulating factor for
dancersand ensembles as well as for organizers; it provides inexhaustible opportunities for the improvement
of theperformance groups' artistic level; contributes to the formation of common cultural values, and
thedevelopment of the dance culture of Ukraine [6, 126]. Important here is the study of world experience,
achance to demonstrate the world community the features of Ukrainian choreographic art, sharing the
latestachievements in choreography, establishing contacts between the participants for further fruitful
cooperation.
The International Dance Council is the only official organization that brings together all forms of
dance in all countries of the world. It is a non-governmental organization founded in 1973 at the UNESCO
headquarters in Paris, where it is based to this day. It bridges the most important international, national and
local organizations, as well as individuals, who are representatives of the dance culture. The International
Dance Council partners national and local governments, international organizations and institutions. Its
members are the most well-known federations, associations, schools, companies and individuals in more
than 170 countries. And it is important that the International Dance Council is the official partner of UNESCO,
the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [2].

259

Мистецтвознавство

Plakhotnyuk А.

The interrelation of the Dance Council and Ukraine can indirectly take the count from 1976, when
Serge Lifar was elected the Honorary President of the International Dance Council – the artist of Ukrainian
descent, artist of ballet, ballet master, ballet art theorist, collector and a great artist of the choreography of
France of Ukrainian origin. He made start in his education in the Studio of B. Nizhynska in Kyiv, and later he
was the artist of ballet in the "Russian seasons" of Diaghilev, the principal dancer and the ballet master of the
Paris Opera, director of the ballet troupe of the theatre. Lifar also lectured on history and theory of ballet, in
1947 he became the founder of the Parisian Academy of Dance (from 1958 – the University of Dance in
Paris) [7, 123].
Already in 1989 Yuryi Stanyshevskyi, Ukrainian theatre researcher, historian and theorist of
Ukrainian ballet, Doctor of Arts, headed the National Committee of the UNESCO World Dance Council in
Ukraine, and was also elected Vice President of the International Dance Committee at UNESCO. During the
period of his work, in 1994 he initiated the creation the Serge Lifar International Ballet Competition in Kyiv
and International Dance Festival "Serge Lifar de la dance", being their irreplaceable artistic director [7, 181].
It was he who, having created his own scientific school in the field of studying topical issues of ballet and
modern scenic culture in Ukraine, conducted extensive international activity and popularization of Ukrainian
dance and ballet in the world. Unfortunately, after the death of Y. Stanyshevskyi in 2009, engagement of the
National Committee of the World Dance Council in Ukraine waned, subsequently the number of its members
decreasedsignificantly.
At the beginning of the 21st century the interest of the younger generation of scholars, dancers and
choreographers to studying international trends in the development of dance prompted them to actuate
cooperation with CID UNESCO, and on February 14, 2014 Lviv section of the Dance Council at UNESCO
started its work [5].
Representatives of the UNESCO Dance Council in Ukraine consciously and intentionally devote a
special attention to the possibilities of personal development through the dance art, because thanks to dance
people are able to change not only their body, but also their emotions, they can transform psychologically
and become culturally enriched. And in the short term on their initiative and with the support of the Ukrainian
Dance Federation, the Solomiia Krushelnytska Lviv National Academic Opera and Ballet Theatre, the
Department of Directing and Choreography of Ivan Franko Lviv National University, the Institute of Social
initiatives in partnership with the British Council, the Department of culture of Lviv City Council [2, 2], on
September 25-27, 2017, there was held the International Congress of the UNESCO International Dance
Council devoted to research in the field ofdance.
As the President of Lviv section of the UNESCO International Dance Council Nataliia Moholivets
noted that there are various dance schools for personal development in the dance world. One can lean
toward the intellectual aspect, or focus on bodily practice and improvement. On the one hand, practice
dancers eventually began to move to studying dance as such and became intellectual practitioners. On the
other hand, often dance theorists forget about the development of new bodily practices. This Congress has
united both development directions, there have met both practitioners and theorists, which provided an
opportunity to expand the understanding and sensation of the whole spectrum of the dance art. It is
important that Ukrainian specialists communicate and meet with dancers from other countries, invite each
other to master classes and exchange experiences. The Congress is just such a place that can give a
powerful impetus to dancers. It is important that subsequent to the results of the Congress there arose
international projects in the field of dance, so that the participants of the Congress managed to create
something radically new and noteworthy in their areas of creative and scientific activity[4].
The CID congresses, which are systematically held around the world, are the most massed events
for dance professionals [2]. Participation in the Congress is an opportunity to acquaint the world's
choreographic community with their activities, to promote their scientific concepts and art among the wide
audience of specialists in theory and practice of the dance art, dance teachers, choreographers,
choreologists, dancers and other professionals, whose work is related todance.
It is indisputable that cooperation at all levels is essential for the development of science, it is also
crucial for researchers in choreographic art. It is the Congress that provided an opportunity for an informal
participation in the international scientific-practical discourse, representation of their work to both theorists
and practitioners, exchange the latest methods and knowledge of choreology. Leading specialists and
beginners have obtained an opportunity to present their own scientific research on equal terms.
To support the event, the President of the UNESCO International Dance Council (CID UNESCO)
Professor Alkis Raftis arrived in Lviv. In General, more than 50 researchers, teachers and dancers from
Ukraine (Odesa, Kharkiv, Zhytomyr, Kyiv, Lviv and other cities), as well as representatives from Argentina,
Iran, Belgium, Greece, Chad, Egypt, Gambia, Hungary, and Italy took part in the event.
The form of holding a congress of such a level is unusual for Ukraine, as it is a completely non-profit
event that is radically different from festivals, seminars, contests, forums or open conferences. There are no
third-party observers or invited guests. It is primarily intended for professionals and people interested in the
development of the dance art. The Congress combined a scientific conference, scientific reports, lectures,
presentations, video shows, performances, master classes, informal discussions and other events to
facilitatecontactbetweentheparticipantsforfurtherfruitfulcooperation.Andevenifoneoftheannounced
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speakers for one reason or another could not arrive to the Congress, his report was presented in full by the
secretariat of the event.
It is important to pay attention to the versatility of the subject of the delivered scientific
communications during the plenary sessions. There were the following substantive reports related to the
historical issues of the development of choreographic art: The Origin of Oriental Dance: from the nature to
the performance, Dancing to the violin taqasim, a non-metric, melodic musical improvisation in Middle
Eastern and Oriental Dance (Hassan Khalil), The representatives of the modern dance school in Galicia at
the beginning of XX century (Oleksandr Plakhotnyuk), Triadische Ballett by Oskar Schlemmer; The yellow
scene: choreographic analysis by Alessia Fortuna (Alessia Fortuna), Indian classical dance Kuchipudi – sign
language of the South of India (Olena Lakshmi), The specifics of French dance art (Olena Rogalevych),
Dance tradition of Shiva Nataraja temple, South India (Dmytro Sliusarenko), The Dora Stratou Dance
Theatre in Athens, an institution unique in the world (Stergios Theocharidis), Mid-oriental classics (Merced
Kia) andothers.
No less significant is the theme of the methodology and pedagogical aspects of dance, which are
disclosed in scientific reports. Classical choreography: illusion and reality, Significance of technology in
classical (Oleh Petryk), Emotional intelligence, the X-factor in dance teaching (Britta Nuria Wenn), The
methodology of pole dance teaching as practice of person’s development (Aleksandra Ulashyna), Additional
dance activities for Flamenco dancers (OleksandraVaravina) and others such as “Unique themes of
psychological, emotional and physiological issues in dance, and practice of yoga. Muscular system and
dance" (Nataliia Kravets),Variety of cultural and psycho-emotional codes in tribal fusion belly dance (Elena
Pikhulya), Innovative pedagogical and psychological methods of dance therapy and health-keeping
technologies (absentee) (Aelita Kondratova), Epatage in dance (Vitaliya Gubenko), Natya Yoga: methods of
development through dance art (Nataliya Mogolivets), Natya-yoga for pole-dancers (Aleksandra Komolova,
Contemporary dance and its roots in yoga, common aspects of researching and developing of a person
(Viktoriia Martynova), Yoga practices for activation of dancers’ cardiovascular system (Olha Holovnia) and
others.
Today it is important to understand the features of management, socialization of dance and
organization of activities in the dance culture: Dance school management: administration and development
(Ulyana Kulikova), Dance vogue: is there fashion in the world of dance (evidence from hip-hop style) (Hanna
Nikolenko), Rules and principles of stage performance preparation (Kateryna Paliy), Hip-Hop as a cultural
movement (Aleksandra Sereda) and others. There were presented considerable number of video
presentations and show performances [1, 6-9].
Conclusions. So, for the Ukrainian choreographic community, the cooperation with the UNESCO
International Dance Council can be outlined in the following conceptual positions: non-profit activity in the
field of dance development; preservation of national traditions and culture of the dance art; openness to
professionals from around the world and all forms of the dance art; international cooperation required for the
development of choreographic science (choreology); investigation of a specific dance market of ideas,
sharing knowledge and information; opportunity to engage in self-education as a professional scholar in the
field of choreographic art; possibility to develop individual searches, achievements and finds in
choreographic art; study of local and international trends related to scientific productivity, and track the main
trends in the development and preservation of dance; promote their own ideas and scientific knowledge on
choreography both in Ukraine and abroad; presentation to the international audience their unique techniques
or innovative research on the topic of dance; involvement in international dance projects; establishing
business contacts with the theorists and practitioners in the field of dance and representatives of the dance
traditions from around the globe.
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ФЕНОМЕН “ГЕНІАЛЬНОСТІ” В МИСТЕЦТВІ
(синергетичні моделі)
Метою дослідження є комплексний синергетичний аналіз осмислення феномена “геніальності” в мистецтві. Методологія дослідження зумовлена міждисциплінарним підходом, який передбачає використання загальнонаукових методів аналізу, синтезу та узагальнення феномена “геніальності” в контексті осмислення синергетичних моделей у психоаналізі, валеології, педагогіці, філософії з мистецтвом; семіотичний та антропологічний
підхід до осмислення моделей синергетики дали змогу розглянути взаємозв’язок і трансформації феномена “геніальності” в мистецтві. Наукова новизна полягає в новому ракурсі дослідження синергетичних моделей феномена “геніальності” як полісмислової дефініції в аспекті антропологічного виміру мистецтва. Новим є осмислення
антропологічних проблем, тенденцій та прагнень до розкриття творчого потенціалу особистості. Висновки. Дослідження феномена “геніальності” в мистецтві призвело до виокремлення синергетичних моделей, пов’язаних з
осмисленням творчого начала особистості як вияву особливого світосприйняття, способу взаємодії з реальністю,
вмінням розкрити, виразити і донести себе до світу. Концептуальна спрямованість до розв’язання проблеми зводиться до припущення, що психічна нестандартність, порушення рівноваги на будь-якому особистісному рівні виявляється в творчому акті, де геніальність є контрольованим безумством та вмінням діяльнісно виразити вихід за
межі стандарту чи усталеності.
Ключові слова: геніальність, мистецтво, синергетика, творчість, обдарованість.
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Феномен “гениальности” в искусстве (синергетические модели)
Целью исследования является комплексный синергетический анализ феномена “гениальности” в искусстве. Методология исследования обусловлена междисциплинарным подходом, который предусматривает
использование общенаучных методов анализа, синтеза и обобщения феномена “гениальности” в контексте осмысления синергетических моделей в психоанализе, валеологии, педагогике, философии с искусством; семиотический и антропологический подход к осмыслению моделей синергетики позволили рассмотреть взаимосвязь и
трансформации феномена “гениальности” в искусстве. Научная новизна заключается в новом ракурсе исследования синергетических моделей феномена “гениальности” как полисмысловой дефиниции в аспекте антропологического измерения искусства. Новым является осмысление антропологических проблем, тенденций и стремлений к раскрытию творческого потенциала личности. Выводы. Исследование феномена “гениальности” в
искусстве привело к выделению синергетических моделей, связанных с осмыслением творческого начала личности как проявлением особого мировосприятия, способа взаимодействия с реальностью, умения раскрыть, выразить и донести себя к миру. Концептуальная направленность к решению проблемы сводится к предположению,
что психическая нестандартность, нарушение равновесия на любом личностном уровне проявляется в творчес-
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ком акте, где гениальность является контролируемым безумием и умением деятельно выразить выход за пределы стандарта или устойчивости.
Ключевые слова: гениальность, искусство, синергетика, творчество, одаренность.
Poliuha Viktoriya, Ph.D.(Philosophy), Associate Professor, Methods of Music Education and Conducting
Department, Drohobych State Pedagogical Ivan Franko University
The phenomenon of “genius” in the art (synergetic models)
The purpose of the article is a comprehensive, synergetic analysis of the phenomenon of “genius” in art.
Methodology of the research is due to the multidisciplinary approach, which involves the use of general scientific methods
ofanalysis,synthesisandsynthesisofthephenomenonof“genius”inthecontextofunderstandingthesynergeticmodelsin
psychoanalysis, ideology, pedagogy, philosophy with art; semiotic and anthropological approach to comprehension of
synergetic models, allowed to consider the interconnection and transformation of the phenomenon of “genius” and its
expressioninart.Thescientificnoveltyliesinanewperspectiveonthestudyof synergeticmodelsofthephenomenonof “genius”
as a polysymmetric definition in the aspect of anthropological measurement of art. The new is the comprehension
ofanthropologicalproblems,tendencies,andaspirationstorevealthecreativepotentialoftheindividual.Conclusions.The
studyofthephenomenonof“genius”inartledtotheisolationofsynergeticmodelsassociatedwiththeunderstandingofthe
creative
personality as a manifestation of a particular worldview, a way of interaction with reality, the ability to reveal, express and
convey to the world. The conceptual orientation to solving a given problem is reduced to the assumption that mental nonstandard, disturbance of equilibrium at any personal level is manifested in an artistic act, where genius is
controlledinsanityandtheabilitytoexpressexitsbeyondthestandardorfatigueactively.
Key words: genius, art, synergetics, creativity, giftedness.

Актуальність теми дослідження. Сучасна наука – явище “біполярне”, тобто це наука і мистецтво одночасно. При розв’язанні основних проблем сучасного мистецтва, недостатньо мистецтвознавчого підходу, як знання про історію музики, естетику, гармонію. Насамперед, мистецтвознавчий підхід
повинен бути заснований на філософському досвіді з вивчення дотичних тем заданої проблематики,
що дозволить сформулювати гіпотезу дослідження, оскільки життєдіяльність людської індивідуальності, талановитості в біосоціальній цілісності розгортається в антропологічному вимірі мистецтва. Звертаючись до мистецтва, ми безпосередньо створюємо відповідні умови для розвитку творчої особистості, оскільки, мистецтво – поліфункціональне, воно, як образно-знакова частина середовища, впливає
на ставлення особистості до навколишнього середовища.
Аналіз останніх досліджень. Сьогодні в інноваційних формах спостерігаються зміни в мистецтві, що впливають на філософське осмислення новаторських тенденцій, на основі новітніх методологій,
зокрема синергетики, феноменології, герменевтики. Проблема геніальності як психологічного процесу
досліджувалася науковцем Е.Ільїним [6]. Звертаючись до наукового осмислення синергії творчого акту
і психічного здоров’я людини, значний вклад здійснено дослідниками творчості Ф.Ніцше – Е.Авєркіною
[1] та І.Гаріним [3]. Аналіз основних напрямів душевного здоров’я людини в контексті культури та мистецтва в цілому належить О.Даниленко [5]. Загалом проблема “геніальності” становить поле наукового
дослідження, до якого зверталися у всі часи та епохи. Проте сучасні методи в теорії самоорганізації
(синергетики) дозволяють не лише по-іншому поглянути та пояснити відомі факти та закономірності, а
й сформувати принципово нові напрями у вивченні мистецтва, пов’язані з йогосприйняттям.
Задана проблематика формулює мету дослідження, котра полягає в комплексному синергетичному аналізі феноменуагеніальності в мистецтві.
Виклад основного матеріалу. Осмислення феномену “геніальності” має давню історію, ще в
античній філософії бачимо перші спроби осмислення даної проблеми. Визначення Платона (427р. до
н.е.) “творчість є переведення небуття в буття” не означає, що світ виникає з пустоти: небуття, ніщо –
це невизначена матерія, до якої приєднується дія форм – ейдосів [2, 489]. Здатність до творчості розуміється як щось божественне (акт творіння Космосу). Ця ж традиція продовжувалася в епосі Просвітництва та знайшла своє відображення в працях Гегеля [4]. Антропоцентризм в осмисленні творчого
начала у внутрішньому світі страждань відображувався в екзистенціальній філософії. М.Фуко осмислював динаміку формування уявлень психіки в історії культури, зв’язок її з історично-обумовленим
образом людини [10]. Етичний аспект здатності до творчості і сьогодні розглядається у тісному зв’язку
із феноменом “геніальності” та особистісними вираженнями людини до вироблення життєстверджуючих установок.
У 19 ст. уявлення про генія частково поєднуються з культом “героя” як надлюдською особистістю (Ф.Ніцше), де дійсність протиставляється нетворчою і ворожою художнику справжнього мистецтва, масі. Про це зазначає дослідниця філософії Ф.Ніцше Е.Авєркіна [1]. Саме Фрідріх Ніцше зробив
широке узагальнення щодо зв’язку свого генія з хворобою, що дало його послідовникам підставу вважати геніальність хворобою, зазначає науковець І.Гарін: “Ніцше висловив цю думку в такий спосіб:
"Художника народжують виняткові обставини, вони глибоко близькі до хворобливих явищ і пов’язані з
ними; так що, мабуть, неможливо бути художником і не бути хворим"” [3].
У сучасності геніальність визначається як практичне втілення вродженого високого рівня творчого потенціалу особистості щодо інших особистостей. Традиційно виражається в нових і унікальних
творіннях, визнаних шедеврів, часто із запізненням. Іноді геніальність пояснюють новим і несподіва-
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ним методологічним підходом до творчого процесу. На відміну від більшості талановитих індивідуумів,
геній створює якісно нові творіння, досягає революційних інтелектуальних результатів.
Як бачимо, феномен “геніальності” в мистецтві був предметом багатьох досліджень в різні часи та епохи. Зазначимо, що в історії наукової думки постає багато проблем естетичного спрямування
котрі заслуговують на належну увагу, проте серед них є така, що в умовах сьогодення заслуговує первинного дослідження – це проблема осмислення феномена “геніальності” в контексті дослідження синергетичних моделей мистецтва. Особливо гостро це питання підіймається у сучасних освітніх концепціях, де можна виявити таку загальну тенденцію як прагнення до розкриття творчого потенціалу.
Основні принципи синергетики в мистецтві, в цілому збігаються з принципом самоактуалізації
гуманістичної педагогіки, коли синергетичний підхід до освіти і самої людини розуміється як цілісне
явище, як “повернення до себе”. Основна увага акцентується на узгодженості, взаємодії частин системи у процесі утворення її структури як єдиного цілого. Слід виокремити, що концепти синергетики
базуються на таких її ключових поняттях та положеннях, як цілісність, відкритість дисипативних систем; нелінійний характер розвитку, що виявляє етапи інтеграції та дезінтеграції, тобто порядок та хаос; атрактори як стани, які визначають мету розвитку систем. Тож за наявності яких якостей та створенні яких умов може існувати творча особистість нині?
Опосередкований науковий інтерес представлено в таких течіях як психоаналіз, аналітична
психологія, гуманістична психологія в розробках валеології – нової наукової дисципліни, що сформована на основі міждисциплінарного зв’язку медицини, психології та педагогіки. Так, зв’язок мистецтва,
творчості та медицини був предметом окремих досліджень З.Фрейда, К.Юнга і їх послідовників. Основоположний акцент в осмисленні природи художньої творчості 3. Фрейд ставить на джерело творчості,
як підсвідоме чи несвідомі психічні процеси. Несвідоме, по 3.Фрейду – “творча” частина психіки [9,
215]. Проте особливу увагу вчений приділяв особистості, порівнюючи митців з невротиками чи дітьми.
Митець, як і невротик, намагається відійти від реальності в свій світ мрій і бажань. Там він – маестро.
Він майстер, який створює свої шедеври. Саме в творах криються його приховані нереалізовані мрії.
На відміну від багатьох людей, митець не соромиться їх виставлятинапоказ.
Науковець, філософ та один з визначних дослідників сфер підсвідомого – Карл Юнг стверджував, що несвідоме повне зародків майбутніх психічних ситуацій, нових думок, творчих відкриттів. Воно
є джерелом творчого дару, творчого натхнення. К.Юнг виділяв в людині два начала – особистісне і
творче, які можуть перебувати в антагоністичних відносинах. “Кожна творча людина – це деяка подвійність або синтез парадоксальних властивостей” [6, 277]. Праці цих вчених насичені ідеями гармонійності впливу внутрішніх, душевних процесів із творенням твору мистецтва. Так, тема геніальності
та безумства обговорюється в контексті осмислення межі творчого акту з порушенням норм нормального усталеного світосприйняття. Деякі вчені пояснюють природу геніальності наслідком шизофренії.
За такими теоріями саме психічний розлад дозволяє проявитись творчим можливостям людини перетворюючи талант в геніальність. Якою б неймовірною ця теорія не була, все ж таки вона має місце для
існування.
У заданому контексті значний вклад в осмисленні виникнення феномена “геніальності” зробив
Чізаро Ламброзо. Ще наприкінці ХІХ ст. саме цей науковець запропонував твердження, що геніальність – це різновид психічного захворювання, а саме невроз. Звідси генії – це психічно нездорові особистості. Вивчаючи біографії геніїв науковець виділяє кілька характерних рис, які відрізняють геніальних людей від звичайних, пересічних. А саме: пристрасть до зміни обстановки, алкоголізм та
підвищена чуттєвість. Дослідник констатував, що, крім підвищеної чутливості, генії парадоксально відзначаються і “емоційною холодністю”. В книзі “Геніальність та деградація” науковець зазначав: “про
геніальних людей можна говорити так, як і про деградованих. Їм притаманна природа самотності, відсутність співчутливості та байдужість до всіх членів родини та суспільства, яке їх оточує” [7, 228]. “Всі
генії злегка безумці” – така теорія Чізаро Ламброзо вкорінилась і знайшла своє право на існування в
масовій свідомості. З огляду на вищевказане допустимим є припущення, що саме душевне захворювання допомагає вирватись назовні тому потенціалу, який і визначає геніальність.
Зазначимо, що висновки вчених зводяться до твердження про те, що між творчим геніальним
натхненням і легкою розумовою нестандартністю є подібність. І в цьому, і в іншому випадку людина не
володіє собою, її захоплює незрозуміла сила, котра веде за собою. “Не підлягає жодному сумніву
факт, що між невротиком в припадку і геніальною людиною, що перебуває в роздумах про своє творіння, є тотожність” [7, 435]. Так, можна висловити припущення, що геніальність – це контрольоване
безумство.
Прийнявши за основу низку антропологічних вимірів вираження творчості в мистецтві, відслідковується схематичність в питаннях як людина виходячи із власних індивідуально-психічних особливостей та сформованих особистісних якостей здатна до психічної саморегуляції та творчого вираження в умовах певного культурного середовища. Адже здатність до творчості, творче начало
притаманне кожній людині, проте не у всіх є здатність та вміння це виражати. Спостереження над феноменом геніальності, як таким, що обмежений соціальними стандартами, правилами, нормами вказують на те, що у геніїв навпаки не сформований сталий погляд на певні речі, присутнє вміння нестандартномислити,бачитите,щопересічнійособистостінезбагнути.Приймаючиусталеністереотипи,
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вихід за межі усталеності стає все більш складним і неможливим. Стандарт перетворює геніальність
на шаблон. Геніальність визначає вміння робити і творити те, що робити не можна. Звідси невроз не
сумісний з творчим даром, оскільки душевнохворих багато, а геніальних особистостей одиниці. Вся
справа в рамках якими обмежене звичайне життя людини. Генії не є безумцями, вони контролюють
своє безумство, тим самим нівелюючи загальноприйнятий шаблон. Генії відрізняються від звичайних
людей фактом того, що їм притаманна здатність “виходу за межі” і повернення в дійсність пересічної
особистості. Відбувається свого роду синергія здатності до творчого акту і звичності буттєвого існування.
У такому контексті цікавим є дослідження Абрахама Маслоу. Аналізуючи психологічне здоров’я
людини дослідник намагався розкрити певні моделі ціннісних, етичних та наукових проблем в евристичному контексті, а саме в осмисленні концепту “самоактуалізації людини” [11, 279]. В осмисленні
поняття геніальності чи здатності до творчості самоактуалізованої особистості вчений зазначає: “геніальність практично не пов’язана з особистісними якостями генія, вона неосяжна. Дивлячись на генія,
нам приходиться лише констатувати факт геніальності, що даний від народження” [8, 78]. Творчість
постає як універсальна функція людини, котра є здатністю до всіх форм самовираження. Ця здатність,
за А.Маслоу, є вродженою і закладеною в кожній без винятку людині та не потребує спеціальних талантів. Проте більшість особистостей втрачають здатність до творення через “окультурення” в стандартизованих процесах і соціально-усталенійдійсності.
Висновки. Як бачимо, природа геніальності не підлягає епістемологічному науковому поясненню, вона лише є виявом особливого світосприйняття та способу взаємодії з реальністю. Геніальність є
вмінням виразити себе, донести себе до світу, розкрити і виразити те, що лежить в закутках і глибинах
душі, це своєрідна відвертість поза межами культурної чи соціально-мотивованої скованості. Геніальність зумовлена не тільки видатною силою заданих наперед можливостей і потенцій, що виходять за
межі звичного, а може проявлятися як незвична психічна динаміка входу і виходу за межі усталеного,
тобто стає контрольованою. Різні властивості потягу, здатності, мотивованості перебувають в цій особистості в особливому психічному стані, в якому їх дисгармонія перетворюється у врівноважені, абстрактні, імпресійні чи інші стани. Нестандартність, порушення рівноваги на будь-якому особистісному
рівні виявляється компенсовано в творчому акті, де геніальність є контрольованим безумством та
вмінням діяльнісно виразити вихід за межіусталеності.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІКОНИ "БОГОРОДИЦЯ ОДИГІТРІЯ"
(ТРОЇЦЕ-ІЛЛІНСЬКА) З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА
Метою статті є опублікування результатів комплексного дослідження пам’ятки. Методологія дослідження полягає в застосуванні принципів мистецтвознавчого аналізу. Особливості матеріальної структури ікони визначені за допомогою техніко-технологічних досліджень, які включали в себе: оптичні дослідження поверхні твору
живопису у видимому прямому та бічному світлі, в інфрачервоному (ІЧ-) та ультрафіолетовому (УФ-) діапазонах
випромінювання; пошарове візуальне мікроскопічне дослідження поверхні фарбового шару; відбір проб ґрунту і
фарбового шару; визначення складу ґрунту та пігментів фарбового шару. Наукова новизна полягає в уточненні
атрибуції ікони, а саме: в уточненні датування, виявленні її іконографічних, стилістичних та техніко-технологічних
особливостей. Висновки. За результатами комплексних (стилістичних, іконографічних та техніко-технологічних)
досліджень стало можливим датувати ікону "Богородиця Одигітрія" (Троїце-Іллінська) (КПЛ-Ж-186, НКПІКЗ) першою третиною XVIII століття (1730-ті роки) і пов’язати її створення з колом чернігівських майстрів, що працювали
на той час у Києво-Печерській лаврі.
Ключові слова: іконопис, дослідження, атрибуція, Чернігів, Києво-Печерська лавра.
Рыжова Ольга Олеговна, кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник отдела научной
реставрации и консервации Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника
Исследование иконы "Богородица Одигитрия" (Троице-Ильинская) из коллекции Национального
Киево-Печерского историко-культурного заповедника
Целью работы является опубликование результатов комплексного исследования памятника. Методология исследования включает в себя применение принципов искусствоведческого анализа. Особенности материальной структуры иконы определены с помощью технико-технологических исследований, которые включали в
себя: оптические исследования поверхности произведения живописи в видимом прямом и боковом источнике
света, в инфракрасных (ИК-) и ультрафиолетовых (УФ-) лучах; послойное визуальное микроскопическое исследование поверхности красочного слоя; отбор проб грунта и красочного слоя; определение состава грунта и пигментов красочного слоя. Научная новизна заключается в уточнении атрибуции иконы, а именно: в уточнении
датировки, выявлении ее иконографических, стилистических и технико-технологических особенностей. Выводы.
По результатам комплексных (стилистических, иконографических и технико-технологических) исследований стало возможным датировать икону "Богородица Одигитрия" (Троице-Ильинская) (КПЛ-Ж-186, НКПИКЗ) первой третью XVIII века (1730-е годы) и связать ее создание с кругом черниговских мастеров, работавших на то время в
Киево-Печерской лавре.
Ключевые слова: иконопись, исследование, атрибуция, Чернигов, Киево-Печерская лавра.
Ryzhova Olga, PhD in Arts, Leading Researcher of the Scientific Restoration and Conservation Department,
National Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Reserve.
Research of the icon “The Virgin of Odigitria” (Trinity Saint Elijah) from the collection of the National
Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Reserve.
The purpose of the article is to publish results of the complex study of the monument. The methodology of
theresearchistousetheprinciplesofhistoricismandcomparativeanalysis.Specificsofmaterialstructureoftheicon
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are identified with technical and technological studies, that included optic studies of the surface of the painting in the
visible direct and side light source, in the infrared (IR-) and ultraviolet (UV-) radiation range, layered visual microscopic
study of the surface of the paint layer, sampling of soil and paint layer; determination of soil composition and pigments of
the paint layer. Scientific novelty is to clarify the icon’s dating, to detect its iconographic, stylistic and technical and
technological features. Conclusions. Due to results of complex (stylistic, iconographic and technical and technological)
studies, the icon “The Virgin of Odigitria” (Trinity Saint Elijah) (KPL-ZH-186, NKPHCR) was dated to the first third of XVIII
century and connect its painting with the circle of Chernihiv’s masters who worked at Kyiv-Pechersk Lavra then.
Key words: icon painting, research, attribution, Chernihiv, Kyiv-Pechersk Lavra.

Актуальність теми дослідження. Сучасний рівень вивчення іконопису вимагає при проведенні
дослідження не тільки традиційних відомостей із історії та стилістики пам’ятки, а й ретельного аналізу
матеріальної структури, результати якого здатні сформувати або вплинути на остаточну об’єктивну
атрибуцію кожного твору. Отже, актуальність даної публікації полягає у тому, щоб надати уточнення
атрибуції ікони "Богородиця Одигітрія" (Троїце-Іллінська) (КПЛ-Ж-186) із зібрання НКПІКЗ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ікона "Богородиця Одигітрія" (Троїце-Іллінська) (КПЛЖ-186) є однією з відомих пам’яток колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного
заповідника (далі – НКПІКЗ або Заповідник). Ікона походить із церкви св. Катерини Грецького монастиря на Подолі, м. Київ; дослідниками пам’ятка датується XVIII століттям [5, 110, 111; 8, 71, кат. 29]
або його другою половиною [7, 476, 479] та позиціонується як один із численних списків чудотворного
образа Іллінської-Чернігівської ікони Божої Матері [5, 110]. Ікона надійшла до Заповідника 1930-го року; була реставрована в Київському державному художньому інституті (КГХИ – радянська абревіатура
на звороті ікони) 1977 року, в Заповіднику – у 1989, 2001 та 2008 роках (реставраційний паспорт №
364, відділ науково-фондової роботиНКПІКЗ).
Метою дослідження є опублікування результатів комплексного дослідження пам’ятки.
Виклад основного матеріалу. Первообраз ікони Божої Матері Іллінської-Чернігівської був написаний 1658 року іконописцем Григорієм Костянтиновичем Дубенським, в чернецтві Геннадієм, для
Троїцько-Іллінського (Болдинського) монастиря в Чернігові при ігумені Зосимі (Тишевичі, † 1682) і Лазарі (Барановичі, † 1693), архієпископі Чернігівському. Історія створення ікони і чудеса від неї описані
святителем Димитрієм, митрополитом Ростовським († 1709), у творах "Дива Пресвятої і Преблагословенної Діви Марії" (Новгород-Сіверський, 1677) і "Руно зрошене" (1-ше вид. – Чернігів, 1683). Про чудеса від ікони також згадує святитель Іоанн (Максимович), митрополит Тобольський († 1715), у віршованому творі "Богородице Діво" (Чернігів, 1707). Шановані списки ікони Іллінської – Чернігівської Божої
Матері, які були виконані в кінці ХVІІ – на початку XVIII століття, знаходились у всіх храмах Чернігова
[4, 360].
Відмінною особливістю іконографії ікони Іллінської-Чернігівської Божої Матері є: простягнута
вперед благословляюча ручка Христа; сувій у Його лівій руці; щільно зімкнуті ніжки Немовляти [4, 360–
365]. Аналогічна іконографія спостерігається на українських іконах "Богородиця Одигітрія" (1700) з іконостаса Хрестовоздвиженської церкви Києво-Печерської Лаври (КПЛ-Ж-1680, НКПІКЗ) [5, 104–105],
"Богородиця з Немовлям" (1743) з Успенського собору (КПЛ-М-НДФ-179, НКПІКЗ) [1, 78–79, 126, кат.
61], "Троїцько-Іллінська Богородиця" (1782) (КТВ-135/6, Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів стародавній", далі – НАІЗ "Чернігів стародавній"), "Богоматір з Немовлям" (XVIII ст.) (И2750, НАІЗ "Чернігів стародавній"), "Іллінська – Чернігівська ікона Божої Матері", (кін. XVIII ст.) (Єлецький Успенський монастир у Чернігові) [4, 360].
Композиція ікони, що досліджується, має деякі відмінності від поширеної іконографічної схеми
Іллінської-Чернігівської. Зображення на іконі належить до традиційного типу Одигітрії. Фігура Богоматері зображена фронтально по коліна, Немовля сидить на лівій руці Богоматері, трохи відкинувшись
назад. Правицею Богородиця вказує на Христа; Він правицею благословляє двоперстям, а в лівій руці
тримає закрите Євангеліє замість традиційного сувою. Голова Богоматері і голова Немовляти злегка
схилені одна до одної, але у Немовляти нахил більший, і від того абрис Його фігури набуває трохи
маньєристичного контуру; ніжки Немовляти поставлено на різних рівнях (права – нижче, ліва – вище),
стопи розведені (а не зімкнуті, як у традиційній іконографії). На голові Богородиці і в Немовляти відсутні вінці, що відповідає зображенню на гравюрі з оригіналу 1658 року (на іконах-аналогах, що перераховані вище, Богородиця і Немовля увінчані коронами). На іконі, що досліджується, Богородиця одягнена в яскравого кольору кіноварний мафорій на підкладці смарагдового зеленого кольору і синій
хітон. Немовля одягнене в білу сорочку і оранжевого тону хітон. Кольори вбрання вирізняються насиченістю і певною святковістю. Одяг Богоматері і Немовляти багато орнаментований золотною вишивкою. Тло ікони гладке, золочення виконано на полімент, сухозліткою. Біля Богородиці і Немовляти
Христа, в орнаментованих картушах, розміщені найменування грецькою мовою.
Образ вирізняється живописною вишуканістю, найтоншими градаціями живопису та дивовижною монументальністю. У художніх засобах – лаконічність: узагальнені та "чисті" форми. Гладке золото абстрактного фону та німбів гармонує з широко та вільно спадаючими драпіровками одягу, яскравий благородний червоний, синій, зелений і помаранчевий у поєднанні з холодним білосніжним тоном
ликів та сорочки Немовляти створюють ефект "лід і полум’я".
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Найближчим іконографічним і стилістичним аналогом ікони, що досліджується, є ікона Божої
Матері з Немовлям (Іллінська-Чернігівська, 1706, Чернігів) з намісного ряду Спасо-Преображенського
собору в м. Угличі [2, 199]. Ікони зближує монументальне трактування образів, почасти схожі риси обличчя (видовжений овал ликів, витончені риси обличчя, мигдалеподібний розріз очей), орнаментика
одягу, відсутність вінців (як на гравюрі з первообраза), Євангеліє в руці у Христа (замість традиційного
сувою).
У процесі візуальних, оптичних і техніко-технологічних досліджень були виявлені наступні особливості у виготовленні ікони: дошка (125 × 75 × 3 см) є вироблена з деревини липи, складається з
двох частин, які скріплені по торцях шпугами типу "ластівчин хвіст", зворот ікони оброблено скобелем,
шпуги на звороті ікони – потужні, односторонні, врізані, фігурної форми. Подібні технологічні ознаки
характерні для іконних дощок пам’яток із чернігівським та лаврським походженням протягом усього
XVIII століття.
За результатами фізико-хімічного аналізу мікропроб ґрунту виявлено наступне: ґрунт ікони є
одношаровий, рожевий; наповнювач ґрунту – крейда, пігмент органічний червоний; в’язиво ґрунту –
тваринний клей. Аналогічні ґрунти – клеє-крейдяні, одношарові, з включенням у наповнювач (поряд із
крейдою) різних пігментів (органічний червоний, вохра червона, чорна вугільна), які надають їм відтінку (рожевий або сірий), – ідентифіковані у іконах із лаврським походженням, що датуються першою
половиною – серединою XVIII століття [6, 197–200].
Гладкі тло і німби на іконі виконані сухозліткою, що покладено на полімент; полімент – це темно-коричнева фарба, що складається з сієни паленої, вохри і мумії. Гладке золочення на полімент
найчастіше застосовувалося в лаврських, київських та чернігівських іконах до середини XVIII століття;
у другій половині століття фони ікон частіше мали кольорову поверхню.
Фарбовий шар ікони – тонкий, гладкий, із часом став прозорий, на олійному в’язиві. Дослідження фарбового шару в ультрафіолетовому (УФ-) діапазоні випромінювання показало неоднорідне
свічення поверхні, завдяки чому були чітко виявлені оригінальний живопис і пізні неавторські доповнення (реставраційні тонування). Із фрагментів авторського фарбового шару були відібрані мікропроби фарбового шару з ґрунтом. Фізико-хімічний аналіз проб фарбового шару виявив наступні пігменти:
свинцеві білила, що містять домішки срібла (в основі білого кольору), берлінську лазур (в основі синього кольору), в основі зеленого кольору – яр-мідянка (зелений мідний пігмент), червоний колір – це
кіновар, органічна червона, помаранчевий – сурик свинцевий. Орнамент на вбранні Богородиці та Немовляти виконаний із різновиду сусального золота типу "двійник"; це сковані разом найтонші листки
золота і срібла. Верхня сторона "двійника" має золотий колір, а нижня – срібний. Тонкий вишуканий
орнамент покладено на асіст; асіст – це суміш, що використовується для нанесення малюнка під золочення або сріблення на іконах. Готується з відстоїв пива, які наливаються в посуд і піддаються тривалому нагріванню на гарячій печі до стану густої клейкої маси, або з очищених головок часнику, які в
невеликому горщику держать в нежаркій печі, поки вони не дійдуть до такого ж стану. У процесі нанесення малюнка під золочення або сріблення його (асіст) розводять водою до такої густоти, щоб ним
можна було проводити пензлем дуже тонкі лінії. Згодом маленьким шматочком м’якого чорного хліба,
зім’ятого в грудочку, береться листове золото і невеликими часточками накладається на малюнок,
написаний асістом; легенько притискається і таким чином закріплюється весь орнамент. Цим самим
шматком хліба золото притискають у вертикальному положенні; на лініях асісту золото міцно пристане, а з проміжків між штрихами золото знімається. Так іде накладення золота до повного виявлення
всього малюнка орнаменту. Як покривний шар в іконі використано олійно-смоляний лак.
Технологія обробки іконної дошки, кольоровий ґрунт, склад пігментів та покривного шару, техніка виконання орнаменту зближують пам’ятку з іконами "Христос Вседержитель" та "Богородиця з
Немовлям" празникового ряду з Троїцької надбрамної церкви (НКПІКЗ), іконою "Богородиця з Немовлям" з іконостаса Успенського собору Києво-Печерської Лаври (нині – Свято-Троїцький Іонінський монастир), іконою "Благовіщення" з Братського монастиря (КПЛ-Ж-1698, НКПІКЗ) [5, 112, 113], іконою
"Успіння" з Києво-Подільської церкви Різдва Христового (И-61, НХМУ) [9, 223], які датуються першою
третиною XVIII століття (1730–1740-ві роки).
Під час дослідження в інфрачервоних (ІЧ-) променях виявлено підготовчий авторський малюнок широким м’яким пензлем, виконаний рідкою чорною фарбою. Такий підготовчий малюнок (виконаний або широким, або тонким пензлем, але завжди чорною фарбою) є характерним для пам’яток,
пов’язаних чернігівським походженням (див., наприклад, ікони "Богородиця Замилування" (II половина
XVIII ст.) з церкви м. Ніжин (ик-2, Чернігівський обласний художній музей, далі – ЧОХМ); "Три святі"
(середина XVIII ст.) з м. Остер, Чернігівщина (ик-3, ЧОХМ); "Богородиця Одигітрія" (XVIII ст.) з церкви
с. Радуль Ріпкинського р-ну Чернігівської обл. (ик-6, ЧОХМ); "Спас Вседержитель" (II половина XVIII
ст.) з церкви м. Ніжин, Чернігівщина (ик-40, ЧОХМ); "Архістратиг Михаїл" (XVIII ст.) з церкви м. Ніжин,
Чернігівщина (ик-162, ЧОХМ); "Трійця Новозавітна" (II половина XVIII ст.) з церкви с. Жукля Корюківського р-ну Чернігівської обл. (ик-11, ЧОХМ) [3, 11–12, 42–43], "Троїцько-Іллінська Богородиця" (1782)
(КТВ 135/6, НАІЗ "Чернігів стародавній")). Такий самий підготовчий малюнок присутній в іконах, поєднаних лаврських походженням: намісного ("Христос Вседержитель" та "Богородиця з Немовлям") та
цокольного ряду ("Видіння преподобному Феодосію Печерському", "Виведення Лота з Содому","Бого-
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матір Живоносне Джерело", "Зцілення розслабленого", "Жертвоприношення Авраама", "Видіння преподобному Антонію Печерському") Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської Лаври [6, 197–200].
Наукова новизна дослідження полягає в уточненні атрибуції ікони, а саме: в уточненні датування, виявленні її іконографічних, стилістичних та техніко-технологічних особливостей.
Висновки. Таким чином, стилістична та іконографічна близькість ікони, що досліджується, до
групи пам’яток іконопису кола чернігівських майстрів, зокрема ікони 1706 року з м. Чернігова (нині –
іконостас Спасо-Преображенського собору м. Углич), і виявлені техніко-технологічні ознаки (підготовчий авторський малюнок пензлем, набір пігментів у фарбовому шарі, використання техніки золочення
типу "двійник", застосування прийомів, запозичених із ювелірних технік, – "чорніння по золоту") дозволяють датувати ікону "Богородиця Троїце-Іллінська" (КПЛ-Ж-186) першою третиною XVIII століття
(1730-ті роки) і пов’язати її написання з колом чернігівських майстрів, що працювали на той час у Києво-Печерській Лаврі.
Провідним науковим співробітником відділу наукової реставрації та консервації НКПІКЗ, кандидатом мистецтвознавства, реставратором станкового олійного живопису першої категорії О. О. Рижовою виконано комплексний порівняльний стилістичний, іконографічний і техніко-технологічний аналіз живопису, а також проведені оптичні та візуальні дослідження.
Фізико-хімічні дослідження проб фарбового шару і ґрунту проведені завідувачем відділом фізико-хімічних досліджень Національного науково-дослідного реставраційного центру України
(ННДРЦУ) В. О. Распопіною.
Автор статті висловлює особливу подяку І. Ральченко – директору Чернігівського обласного
художнього музею ім. Григорія Галагана та Ю. Соболь – генеральному директору Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній", а також О. Травкіної – завідувачу відділу музейної та науково-фондової діяльності Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів
стародавній", за сприяння в проведені дослідження.
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СВЯТО ЯК СОЦІАЛЬНО-ХУДОЖНЄ ЯВИЩЕ:
ДОСВІД ОПРАЦЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ
Мета роботи – систематизація існуючих робіт щодо осмислення культурно-історичної динаміки масових
свят у контексті цілісності свята як феномена культури, розгляд його сутнісного наповнення, структури і функціональних компонентів як масового дійства. Методологія включає загальнонаукові принципи систематизації та узагальнення досліджуваної проблеми. Використано розробки зарубіжних та українських дослідників, в яких аналізуються загальнотеоретичні та методологічні проблеми сутності масового свята. Значну роль в осмисленні
феномена "свято" відіграє міждисциплінарний підхід, за допомогою якого здійснюється всебічний аналіз проблеми з широким залученням наукових доробків з мистецтвознавства, культурології, історії культури, естетики, а також соціології культури. Історико-культурний метод дав можливість прослідкувати тенденції розвитку свята як
масового дійства. Структурно-функціональний метод використовується для з’ясування ролі та функцій свята в
різні історичні епохи, у тому числі в сучасній культурі. Комплексний підхід зумовлений темою дослідження – потребою у систематизації існуючих праць щодо феномена свята. Наукова новизна дослідження полягає в осмисленні феномена масових свят з сучасних теоретичних позицій. Висновки. Свята зберігають свій евристичний
вплив у сучасних дослідженнях, особливо щодо розуміння культурних, антропологічних і соціальних основ свята
та його функціонального діапазону як феномена культурного буття людини. Свято – ідеальний світ, модель світогляду й світорозуміння як конкретного індивіда, так і суспільства у цілому, адже потенціал свята в культурному
бутті людини є багатовимірним: воно є джерелом відновлення фізичних сил, тобто має рекреаційну функцію, допомагає збагнути сутність буття та часу, гармонізувати життя, сприяє створенню атмосфери дружньої комунікації.
Ключові слова: свято, святкове дійство, ритуал, гра.
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Праздник как социально-художественное явление: опыт проработки проблемы
Цель работы – систематизация существующих работ по осмыслению культурно-исторической динамики
массовых праздников в контексте вопроса целостности праздника как феномена культуры, рассмотрение его
сущностного наполнения, структуры и функциональных компонентов как массового действа. Методология включает общенаучные принципы систематизации и обобщения исследуемой проблемы. В работе использованы разработки зарубежных и украинских исследователей, в которых анализируются общетеоретические и методологические проблемы сущности массового праздника. Значительную роль в осмыслении феномена "праздник" играет
междисциплинарный подход, с помощью которого осуществляется всесторонний анализ заявленной проблемы с
широким привлечением научных работ по искусствоведению, культурологии, истории культуры, эстетики, а также
социологии культуры. Историко-культурный метод дал возможность проследить тенденции развития праздника
как массового действа. Структурно-функциональный метод используется для выяснения роли и функций праздника в разные исторические эпохи, в том числе в современной культуре. Комплексный подход обусловлен темой
исследования – потребностью в систематизации существующих работ, посвященных изучению феномена праздника. Научная новизна исследования состоит в осмыслении феномена массовых праздников и зрелищ с современных теоретических позиций. Выводы. Праздники сохраняют свое эвристическое влияние в современных
исследованиях, особенно в понимании культурных, антропологических и социальных основ праздника и его функционального диапазона как феномена культурного бытия человека. Праздник – это идеальный мир, это модель
мировоззрения и миропонимания как конкретного индивида, так и общества в целом, ведь потенциал праздника
в культурном бытии человека является многомерным: он является источником восстановления физических сил,
то есть имеет рекреационную функцию, помогает понять сущность бытия и времени, гармонизировать жизнь,
способствует созданию атмосферы дружескойкоммуникации.
Ключевые слова: праздник, праздничное действо, ритуал, игра.
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Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв №2’2018
Holiday as a social and artistic phenomenon: the experience of working out the problem
Purpose of the article: the systematization of existing works, the comprehension of the cultural and historical
dynamics of the phenomenon of mass holidays in the context of the issue of the integrity of the holiday as a cultural
phenomenon, consideration of the essential content, structure and functional components of the holiday as a mass
action. Methodology: general scientific principles of systematization and generalization of the problem under study. The
work uses the works of foreign and Ukrainian researchers, which analyze the general theoretical and methodological
issues of the essence of the mass holiday. An interdisciplinary approach, which provides a comprehensive analysis of
the stated problem with the broad involvement of scientific works on cultural studies, history of culture, aesthetics, as well
as the sociology of culture, plays a significant role in understanding the phenomenon of "holiday." The historical-cultural
method made it possible to follow the tendencies of the development of the holiday as a mass action. The structuralfunctional method is used to clarify the role and functions of the holiday in different historical epochs, including in modern
culture. The sophisticated approach is determined by the research topic: of the need to systematize existing works on the
phenomenon of the holiday. Scientific novelty of research is to understand the phenomenon of mass holidays from the
modern theoretical positions. Conclusions. The holidays retain their heuristic influence in modern studies, especially as
regards the understanding of the cultural, anthropological and social foundations of the holiday and its functional range
as a phenomenon of cultural existence of man. The holiday is an ideal world, a model of outlook and worldview of both a
particular individual and society in general, because the potential of the holiday in the cultural life of man is
multidimensional: it is a source of renewal of physical forces, that is, it has a recreational function, helps to understand
the essence of being and time, harmonize life, contributes to creating an atmosphere of friendlycommunication.
Key words: holiday, feast, ritual, game.

Актуальність теми дослідження. Свято з найдавніших часів є невід'ємним елементом культури.
Воно завжди було значущою подією для суспільства і кожного індивіда як унікальна форма емоційносимволічного вираження ціннісно-світоглядних установок. Процеси, що відбуваються останні десятиліття в культурі, диктують нові форми і змісти святкування, в наслідок чого відбувається трансформація структури святкової культури, її функцій і особливостей втілення. Перебудова – соціальноекономічна, політична, культурна – зачіпає і святкову культуру, змінюючи способи культурного успадкування і комунікації. У сучасному українському суспільстві актуальність теми дослідження підсилюється тим, що загальноцивілізаційні трансформації святкової культури поєднуються з прагненням відмовитись від "святкової спадщини" радянської доби та відродити національно-культурні святкові
традиції. Відтак, на сьогодні можна говорити про новий еволюційний виток в формуванні масових свят
і видовищ, що, у свою чергу, актуалізує систематизацію досліджень феноменології масових свят і видовищ і розробку даних понять з позицій особливостей сучасної культурноїситуації.
Мета статті – систематизація праць щодо осмислення культурно-історичної динаміки феномена масових свят і видовищ в контексті цілісності свята як феномена культури, розгляд його сутнісного
наповнення, структури і функціональних компонентів як масового дійства.
Свято з найдавніших часів є невід'ємним елементом культури. Феномен свята неодноразово
привертав увагу теоретиків різних поколінь – мистецтвознавців, істориків культури, етнографів, культур-антропологів і філософів культури. Можна стверджувати, що на сьогодні існує досить багато досліджень, присвячених феномену "свято", при цьому кожен з дослідників акцентує увагу на певному
його аспекті, наприклад, свято вивчається як обряд, ритуал, пам'ятна дата, стан душі, традиція, розвага, атрибут сучасної культури.
Проблемі еволюції свята та його структурно-функціональному значенню присвячені праці Дж.
Фрезера, М. Еліаде, О. Конта, К. Леві-Стросса, Л. Леві-Брюля, П. Берка, О. Лосєва, Ю. Лотмана, Є.
Мелетинського, В. Проппа, І. Гужової, М. Литвинової та ін. З позицій психоаналізу, акцентуючи увагу
на компенсаторній функції свята, цей феномен розглядали З. Фрейд, К.-Г. Юнг. Ігрова природа свята
розкривається в працях таких дослідників, як Й. Гейзінга, О. Мазаєв, Т. Апінян, С. Турін, М. Хренов.
Семантична специфіка сміху в святі, а також природа сміху розглядалася в дослідженнях М. Бахтіна,
А. Бергсона, П. Берка, А. Гуревича, Д. Лихачова, О. Панченка, В. Проппа. В різних аспектах феномен
"свято" вивчається і українськими дослідниками, зокрема такими, як О. Потебня, Н. Баранова, Т. Гаєвська, С. Деркач, К. Гайдукевич, О. Кравченко, О. Лиманська, О. Пенькова, І. Петрова, О. Поправко, В.
Чуйко таін.
Режисура масових свят розглядається в працях І. Богданова, Д. Генкіна, О. Маркова, Б. Петрова, І. Туманова, І. Шароєва та ін.
Перелічити усіх дослідників, які у тому чи іншому аспекті розглядали проблему свята не уявляється можливим в межах даної роботи, однак слід зазначити, що така значна кількість робіт, присвячених різним аспектам свята, потребує систематизації існуючих праць з позицій сучасних мистецтвознавчих та культурологічних підходів.
Як відомо, свято – це певний період часу (година, день або дні), коли не займаються справами, "слово свято виражає скасування, свободу від буденних праць, з'єднану з веселощами і радістю.
Свято є вільний час, обряд – знаменна дія, спосіб здійснення урочистих дій ..." [5]. Свято потребує
особливої душевної чи психологічної налаштованості, він же підсилює її, це вільний час в значенні важливого соціально-культурного акту, що творить загальнолюдські цінності. Як слушно відзначає О.
Мазаєв, "життєдіяльність в ситуації свята дає людям задоволення в тій його надлишковій формі, яка в
буденних умовах пригнічується або ігнорується. Завдяки цьому вона приносить людям розрядку від
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тієї неприємної напруженості, яка накопичується в них у результаті дій повсякденного характеру, і в
той же час означає щось більше – справжнє дотик до щасливого життя" [5]. Не можна також не погодитися з думкою дослідника у тому, що свято не є дією, позбавленою практичного сенсу і доцільності,
в основі свят лежить доцільна людська діяльність – творчість людини як суспільного суб'єкта. Свято
єднає людей узами спільності, породжує почуття свободи і колективності. Свято дає людині можливість в спілкуванні з іншими людьми доторкнутися до ідеального в житті, фізично і душевно відчути
гармонію буття. "Свято як таке завжди по традиції становило і продовжує складати сьогодні той тип
життєдіяльності, який не тільки в нашій свідомості, а й об'єктивно повинен мати пряме відношення до
свободи, достатку, радості і сміху, до періодичного оновлення всього життя"[5].
Як вже зазначалось, феномен свята цікавив філософів і теоретиків з давніх часів. Так, Платон
в роботі "Закони" зокрема зауважував, що "боги зі співчуття до людського роду, народженому для
праць, встановили замість перепочинку від цих праць божественні святкування, дарували Муз, Аполлона, їх предводителя, і Діоніса як учасників цих святкувань, щоб можна було виправляти недоліки
виховання на святкуваннях за допомогою богів" [6, 101]. Далі йдеться про те, що саме свята дають
людині відчуття гармонії і ритму, пов'язані із задоволенням. Боги рухають нами і "керують нашими хороводами, коли ми об'єднуємося в піснях і танцях. Хороводи були названі так через внутрішню спорідненість їх зі словом “радість”" [6, 101]. Отже, за Платоном, свята і виховують людину, адже "та людина, яка не вправляється в хороводах, людина невихована", і дарують їй радість [6,101].
Аристотель у "Політиці", розмірковуючи, щодо природи святкового стану наполягає на необхідності прагнення до чесноти у святковій життєдіяльності та зауважує, що "для вміння користуватися
дозвіллям у житті потрібно дечому вчитися, <...> Тому і наші предки помістили музику в число виховних предметів не як предмет необхідний (нічого такого в ній немає) і не як загальнокорисний, на зразок грамотності, яка потрібна і для ведення грошових справ, і для домоводства, і для наукових занять,
і для багатьох галузей державної діяльності. І від малювання, мабуть, виходить користь – здатність
краще оцінювати твори мистецтва, як, в свою чергу, гімнастика служить до зміцнення здоров'я і розвитку тілесних сил (нічого подібного заняття музикою не дають). Тому залишається прийняти одне, що
музика служить для заповнення нашого дозвілля, заради чого її, вочевидь, і ввели в ужиток виховання" [1, 631]. Головне, за Аристотелем, забави служать лише відпочинком від роботи, дають душі розрядку і спокій, тому під час свята (дозвілля) не слід марнувати час, а використовувати його для вдосконалення своїхчеснот.
Як зазначає А. Гуревич, середньовічні міські свята, з їх яскравими видовищами, розвагами,
маскарадами сходили до язичницьких культів і обрядів. Так, новорічне римське язичницьке свято календ, якому церква протиставила свій різдвяний цикл, в Візантії відзначався аж до XIII ст. Новорічним
календам (1-5 січня) передували врумалії (з 24 листопада по 17 грудня), що супроводжувалися карнавальними процесіями ряджених і танцями, які спочатку імітували різні дії при збиранні врожаю і виготовленні вина. Церква перешкоджала розвитку масовій народно-святковій творчості, особливо її сатиричному початку, однак окремі види розваг продовжували жити, породивши новий вид народного
видовища – вистави гістріонів, які внесли великий вклад у становлення західноєвропейської культури.
Гістріони (народні потішники) існували в усіх країнах, правда, називали їх по-різному: жонглери, шпільмани, менестрелі, скоморохи. Гістріони влаштовували і вистави лялькового театру, перші згадки
про які відносяться до кінця XII ст. "У період раннього середньовіччя торгівля, що щойно почала розвиватися, перебувала в тісному зв'язку з богослужінням. Словом “меса” спочатку позначають, і обідню, і ярмарок, так як торгівля поєднувалася з церковними святами і процесіями. Протягом усього середньовіччя на цих площах перебували ринки, торгові ряди і будки. Тут влаштовувався ярмарок" [8].
Починаючи з IX ст., католицька церква, борючись з народними святами і обрядовими уявленнями,
змушена була шукати найбільш виразні і дохідливі засоби з метою впливу своїх догматів на віруючих.
Завдяки цьому починається активний процес театралізації меси. При цьому багато фрагментів римсько-католицького обряду вже містили в собі потенційні можливості для розвитку драматичноїдії.
Як зазначає П. Берк (1937 р. н.), найпопулярнішим святом року у Європі, особливо у Південній
Європі, був карнавал, який був святом, грою, самоціллю, це був час екстазу, визволення.
В епоху Відродження, серед багатьох проявів людського духу, якими відзначено цей час, були і
величезні багатоденні масові святкування, які певною мірою нагадували Великі Діонісії Стародавньої
Еллади, більше того, народні свята отримали ідеологічну та естетичну оцінку, знайшли визнання як
важливий фактор суспільного і культурного життя народу. Так, зокрема Т. Кампанелла (1568-1639) в
"Місті сонця" приділив особливу увагу народних свят, вважаючи, що в ідеальній державі вони повинні
стати невід'ємним компонентом суспільного життя. Кампанелла писав про жителів міста сонця: "Вони
святкують чотири великих свята при вступі Сонця в чотири поворотні точки світу, тобто в знаки Рака,
Терезів, Козерога й Овна. При цьому вони розігрують глибоко продумані і прекрасні вистави, на зразок
комедій. Святкують вони і кожен повний місяць і молодик, і день заснування Міста, і річниці перемог, і
т.п. Свята супроводжуються співом жіночого хору, звуками труб і тимпанів, і стріляниною з бомбард, а
поети оспівують славетних полководців і їх перемоги" [3, 25].
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Слід зазначити, що масові святкування і видовища, що стали фактором суспільного життя,
з'явилися благодатним ґрунтом для виникнення різних видів видовищних мистецтв, масове святкування завжди було проявом духу народу, його потребою, прагненням доєднання.
У новий час проблему співвідношення свята і театру намагався осмислити Жан-Жак Руссо
(1712-1778), який рішуче протиставив свято театру як такому, пов'язав з першим справжнє поняття
про "народному видовище", а з другим – поняття про "видовище длянебагатьох".
Цікаву концепцію свята пропонує Дж. Фрезер (1854-1941) в роботі "Золота гілка". Автор святкову культуру пов'язую з релігією вмираючого і воскресаю чого божества рослинності. Зрозуміло, що
смерть божеств рослинності знаменувала смерть природи, зимове згасання сил землі. І навпаки, їх
воскресіння означало новий розквіт продуктивних здібностей природи, сприяло цьому розквіту. Свого
роду продовжувачем ідей Дж. Фрезера є В. Пропп (1895-1970), який відстоює "аграрно-продукуючу"
теорію. Для В. Проппа зв'язок свята з працею є визначальним: святкові обряди, розваги та ігри – це
свого роду модель повсякденної селянської праці; свято, на його думку, – це своєрідне продовження
праці. Важко погодитись з такою теорією, адже згідно цього підходу, людина оцінюється лише як продуктивна сила суспільства, а не як самоцінна істота, самоцінна особистість.
Більш універсальною, на наш погляд, є концепція свята, викладена в книзі М. Бахтіна "Творчість Франсуа Рабле і народна культура середньовіччя і Ренесансу". Згідно з концепцією М. Бахтіна
(1895-1975), свято не просто дублює працю, підбиваючи підсумки трудового циклу і готуючи святкуючих до нової фази трудового життя, а й, що особливо важливо, постійно проголошує народний ідеал
життя, з яким пов'язаний спочатку. За слушним зауваженням М. Бахтіна, "святкування (будь-яке) – це
дуже важлива первинна форма людської культури. Її не можна вивести і пояснити з практичних умов і
цілей суспільної праці або – ще більш вульгарна форма пояснення – з біологічної (фізіологічною) потреби в періодичному відпочинку. Святкування завжди мало суттєвий і глибокий смисловий, світоспоглядальний зміст. Жодна "вправа" в організації та вдосконаленні суспільно-трудового процесу, жодна
"гра в працю" і жоден відпочинок чи перепочинок у праці самі по собі ніколи не можуть стати святковими. Щоб вони стали святковими, до них має приєднатися щось з іншої сфери буття, зі сфери духовно-ідеологічної. Вони повинні отримати санкцію не з світу засобів і необхідних умов, а зі світу вищих
цілей людського існування, тобто зі світу ідеалів" [2, 13-14]. Як слушно відзначає І. Лаврікова, "свято,
за Бахтіним, не просто художнє відтворення або відображення життя, але саме життя, оформлене ігровим способом і, отже, пов'язане з людською культурою, але таке, що представляє і втілює його зовсім інакше, ніж це робить праця, яка виробляє матеріальні речі, або власне художня діяльність, орієнтована на створення витворів мистецтва" [4, 75]. Не можна не погодитися з думкою М. Бахтіна щодо
того, що свято завжди має суттєве відношення до часу. В основі його завжди лежить певна і конкретна
концепція природного (космічного), біологічного та історичногочасу.
Представники міфологічної концепції (О. Афанасьєв, Ф. Буслаєв, О. Потебня, М. Еліаде) свято
розглядають як культурну модель, яка репрезентує міф. В основі даної концепції лежить припущення,
що свята з давніх часів виступали часом Богів. Вони встановлювалися самими божествами як необхідність їх шанування та вираження любові до них, за умови незайнятості людини іншими справами.
Свято, відповідно до теорії Й. Гейзинги (1872-1945), – це найбільш яскравий і повний прояв
"священної гри", через форму і функцію якої, незалежно ні від людини, ні від культури, знаходить своє
вираження усвідомлення того, що людина нібито укорінена в сакральному порядку речей. Сучасні
свята Й. Гейзинга називає фальшивою грою. Х. Ортега-і-Гассет (1883-1955), продовжуючи думку Й.
Гейзинги, стверджує, що свято дійсно завжди було пов'язане з грою; втрата святом ігрового елемента
або перетворення цього елемента в "фальшиву гру" самим збитковим чином позначається на його
змісті.
На увагу заслуговує концепція Х. Кокса (1929 р. н.), викладена в роботі "Свято блазнів: теологічний нарис про свято й фантазії", в який автор стверджує, що "теологія контрасту" допоможе зв'язати
теологію з духом свята, оскільки антитеза, контрастність – найважливіший елемент святкового світосприйняття. Погоджуючись з Й. Гейзингою, Х. Кокс визнає факт глибокої кризи свята і святковості, що
переживається сучасним суспільством, в результаті чого сучасні святкові свята вже більше не об'єднують людей, як це спостерігалося в давнину, не пов'язують їх ні з природою, ні з історією духовних
шукань людства, ні з соціальною історією. Х. Кокс характеризує свій метод як "теологічне блазнювання", що дозволяє ставити під сумнів самоочевидне.
В наш час кожна культурна подія несе в собі (в тій чи іншій мірі) риси свята. Особливе коло
проблем при вивченні свята в рамках нового історичного підходу пов'язане з формами сакралізації і
міфологізації історичних подій, покладених в основу святкової дати. Розвертаючись в просторі і часі,
свято узгоджується з національним характером і нюансами навколишньої природи, зберігає багатовікові традиції і втілює модні тенденції, що робить його унікальним і привабливим. Свято часто стає символом міста, країни або епохи. Можна стверджувати, що простір свята протягом всієї історії людства
є унікальним механізмом передачі соціальних зразків, транслятором культурних норм. На сьогодні
культурні проекти стають все більш синтетичними, вони включають різноманітні заходи, об'єднують
різні види мистецтв, їх організатори постійно шукають незвичайні майданчики і нові форми роботи з
глядачами та учасниками. Відмінною рисою сучасної культурної ситуації, зокрема, це стосується і ор-
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ганізації свят, є, з одного боку, глобалізація, інтенсивний діалог культур, спрямований на інтеграцію
різних процесів і феноменів, формування єдиної світової культурної спільноти, а з іншого – посилюються процеси, які сприяють підтримці культурної ідентичності, встановлення культурної автономії на
основі принципу унікальності.
Як слушно зазначає український дослідник О. Поправко, протиставлення свята будням – одна
з важливих його характеристик. Принцип контрасту між повсякденням та святковим життям універсальний для всіх традиційних культур. Свято не продовжує світ соціальних відносин, а протистоїть їм,
ігноруючи на певний час заборони й закони реального життя. "Святкова міфологізація залишається
обов’язковим атрибутом і сьогодні, коли свята "звужуються" до масштабу корпоративного та особистого форматів. Незважаючи на різний зміст святкових ритуалів різних історичних епох, вони завжди виконують одну роль – щораз повторюють первинний акт світотворення: учасники ритуального дійства
навмисно повертаються до первинного хаосу, щоб потім, опанувавши його енергією, побудувати новий космос (омріяний світ)" [7,146-147].
Отже, підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що свята зберігають свій евристичний
вплив і в сучасних дослідженнях, особливо щодо розуміння культурних, антропологічних і соціальних
основ свята та його функціонального діапазону як феномену культурного буття людини. Свято – це
ідеальний світ, це модель світогляду й світорозуміння як конкретного індивіда, так і суспільства у цілому, адже потенціал свята в культурному бутті людини є багатовимірним: воно є джерелом відновлення фізичних сил, тобто має рекреаційну функцію, допомагає збагнути сутність буття та часу, гармонізувати життя, сприяє створенню атмосфери дружньої комунікації.
Література
1. Аристотель Политика / Аристотель // Сочинения в 4 т. [пер. с древнегреч. С. А. Жебелева, общ. ред.
А. И. Доватура]. – М. : Мысль, 1983. – Т. 4. – С.375-644.
2. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. / М. М.
Бахтин. – М. : Худож. лит., 1990.- 543с.
3. Кампанелла Т. Город солнца. / Томмазо Кампанелла [пер. с лат. Ф. А. Петровского]. – М.-Л. : Издательство АН СССР, 1947. – 176с.
4. Лаврикова И. Н. Краткий экскурс в теорию праздника / И. Н. Лаврикова // Вестник Челябинского государственного университета : Философия. Социология. Культурология. – Челябинск, 2011. – Вып. 20, № 2 (217). –
С.74-78.
5. Мазаев А. И. Праздник как социально-художественное явление / А. И. Мазаев // [Электронный ресурс] – Режим доступа :http://teatr-lib.ru/Library/Mazaev/fest.
6. Платон Законы / Платон // Собрание сочинений в 4 т. [пер. с древнегреч. А. Н. Егунова]. – М. :
Мысль, 1994. – Т. 4. – С. 71-437.
7. Поправко О. В. Філософське осмислення свята як феномену культури / О. В. Поправко // [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6943/1/Popravko.pdf. – С.142-152.
8. Праздничная культура средневековья // [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://prazdnikinfo.ru/20/2/i8_774.htm.
9. Малоока Л. Театралізоване масове свято як соціокультурний феномен. Вісник Національної академії
керівних кадрів культури і мистецтв. 2017.№ 3. К.: Міленіум. С.61-65
References
1. Aristotle (1983). Politics // Works in 4 volumes, Moscow: Thought, Volume 4. – P. 375-644. [inRussian].
2. Bakhtin, M. M. (1990). Creativity Francois Rabelais and folk culture of the Middle Ages and the
Renaissance. Moscow: Publishing House "Fiction", 543 p. [inRussian].
3. Campanella, T. (1947). City of Sun. Moscow-Leningrad: Publishing House of the USSR Academy of
Sciences, 176 p. [inRussian].
4. Lavrikova, I. N. (2011). A short excursion into the theory of the holiday. Bulletin of the Chelyabinsk State
University: Philosophy. Sociology. Culturology. Chelyabinsk, Issue 20, No. 2 (217), pp. 74-78. [inRussian].
5. Mazaev A. I. Holiday as a socio-artistic phenomenon. [Electronic resource] – Access mode: http://teatrlib.ru/Library/Mazaev/fest/ [inRussian].
6. Plato. Laws (1994). Collected works in 4 volumes. Moscow: Thought, Volume 4, pp. 71-437. [inRussian].
7. Popravko О. V. Philosophical comprehension of the holiday as a phenomenon of culture. [Electronic
resource] – Access mode: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6943/1/Popravko.pdf, pp. 142-152. [in
Ukrainian].
8. Festive
culture
of
the
Middle
Ages
[Electronic
resource]
–
Access
mode:
http://prazdnikinfo.ru/20/2/i8_774.htm [in Russian].
9. Malooka, L. (2017). Theatrical mass celebration as a sociocultural phenomenon. Visnyk Natsionalnoi
akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv Kyiv: Millennium, 3, 61-65 [inUkrainian].
Стаття надійшла до редакції 10.03.2018 р.

274

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв №2’2018
UDC 78.06 (477.44)

Sidletska Tetyana
Ph.D. in Art criticism, associate professor, associate
professor at the Department of Philosophy and
Humanitarian studies, Vinnytsia National Technical
University
sidletska79@gmail.com

THE MALE VOCAL ENSEMBLE "BREVIS" OF VINNYTSIA COLLEGE
OF CULTURE AND ARTS NAMED AFTER M. D. LEONTOVYCH: ITS CREATIVITY
AND VALUE FOR THE DEVELOPMENT OF VOCAL ART OF VINNYTSIA REGION
Purpose of Research. The purposes of the article are to determine the features of creative activity and to
generalizetheartisticachievementsofthevocalensemble"Brevis"ofVinnytsiacollegeofCultureandArtsnamedafter
M. D. Leontovych. Methodology. The methodology is based on such scientific methods as analysis, synthesis,
comparison, generalization and the systematical and practical approaches. The methodological approach allows to
analyze the creative principles of the all-male a cappella group "Brevis" and to find out its contribution to the development
of vocal art of Vinnytsia region and Ukraine. It also gives an opportunity to characterize the features of creative activity of
the mentioned ensemble. Scientific Novelty. The scientific novelty of work consists in the complete study of the
theoretical and practical heritage of the Ukrainian vocal ensembles, the analysis of their artistic experience and the
determination of the role of the local vocal groups in the development of vocal art. Conclusions. The author underlines
the important role of the ensemble "Brevis" creativity for the development and popularization of vocal art in Vinnytsia
region and Ukraine. The creative peculiarities of the of the vocal ensemble "Brevis" are the active musical education,
participation in numerous musical performances, concerts, festivals and competitions, promotion of the Ukrainian
traditional songs and contemporary vocal compositions, the genre-stylish variety of repertoire and the high-level of vocal
performing.
Key words: the vocal ensemble "Brevis", vocal art, creative activity, repertoire, performers.
Сідлецька Тетяна Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри філософії та
гуманітарних наук Вінницького національного технічного університету
Творча діяльність чоловічого вокального ансамблю "Бревіс" Вінницького училища культури і
мистецтв ім. М. Д. Леонтовича та її значення для розвитку вокального мистецтва Вінниччини
Мета – визначення особливостей творчої діяльності чоловічого вокального ансамблю "Бревіс" Вінницького училища культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича та розкриття її значення для розвитку вокального мистецтва
Вінниччини. Методологія дослідження полягає у застосуванні методів аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, а також у використанні системного і діяльнісного підходів. Це дало змогу здійснити аналіз творчих засад чоловічого вокального ансамблю "Бревіс", з’ясувати внесок колективу у розвиток вокального мистецтва на Вінниччині і
в Україні та розкрити особливості творчої діяльності згаданого ансамблю. Наукова новизна полягає у поглибленні вивчення теоретичних і практичних надбань українських вокальних ансамблів, аналізі їхнього мистецького
досвіду та визначенні ролі вітчизняних колективів у розвитку вокального мистецтва. Висновки. Особливостями
творчої діяльності згаданого колективу є: активна музично-просвітницька і концертна діяльність, що сприяє задоволенню естетичних потреб широкої слухацької аудиторії; популяризація творів сучасних вітчизняних і зарубіжних
композиторів та української народної пісні; жанрово-стильова розмаїтість репертуару; володіння прийомами і засобами, характерними для різних вокально-виконавських манер; висока професійна майстерність виконавців.
Ключові слова: вокальний ансамбль "Бревіс", вокальне мистецтво, творча діяльність, репертуар, виконавці.
Сидлецкая Татьяна Ивановна, кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры философии и
гуманитарных наук Винницкого национального технического университета
Творческая деятельность мужского вокального ансамбля "Бревис" Винницкого училища культуры и искусств им. Н. Д. Леонтовича и ее значение для развития вокального искусства Винниччины
Цель работы – выявление особенностей творческой деятельности мужского вокального ансамбля "Бревис" Винницкого училища культуры и искусств им. Н. Д. Леонтовича и раскрытие ее значения для развития вокального искусства Винниччины. Методология исследования заключается в использовании методов анализа, синтеза, сравнения, обобщения, а также в применении системного и деятельностного подходов. Это позволило
проанализировать творческие основы мужского вокального ансамбля "Бревис", определить вклад коллектива в
развитие вокального искусства на Винниччине и в Украине, и раскрыть особенности творческой деятельности
данного ансамбля. Научная новизна работы заключается в углублении изучения теоретических и практических
достижений украинских вокальных ансамблей, анализе их художественного опыта и определении роли отечественных коллективов в развитии вокального искусства. Выводы. Особенностями творческой деятельности данного коллектива есть: активная музыкально-просветительская и концертная деятельность, которая способствует
удовлетворению эстетических потребностей широкой аудитории слушателей; популяризация произведений современных отечественных и зарубежных композиторов и украинской народной песни, жанрово-стилевое разнообразие репертуара; высокое профессиональное мастерство исполнителей.
Ключевые слова: вокальный ансамбль "Бревис", вокальное искусство, творческая деятельность, репертуар, исполнители.
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Actuality of the topic. Ukrainian vocal art is definitely an important part of our traditional heritage, a
cultural treasure that has been preserved up to date. Due to its deep spiritual essentiality the vocal art
supports the national revival of artistic values as well as the cultural development of modern Ukrainian
society. It is definitely important to give the scientific comprehension for Ukrainian vocal achievements. The
special attention must be paid to Ukrainian vocal groups. Their creativity and performing practice should be
studied deeply and thoroughly.
Review of the studies is based on the works of Ukrainian and foreign musicologists such as B. Hnyd,
M. Lvov and O. Stachevych [2; 10; 12]. Theoretical and methodological aspects of vocal and solo singing
training have been described by V. Antonyuk, L. Dmytryev, I. Kolodub [1; 4; 9]. Natalia Grebenyuk has dealt
with the problem of a professional singer’s vocal-performing creation and both psychical-pedagogical and art
studying aspects in her doctor’s thesis [3]. Despite the extensive literature and scientific findings there is an
urgent need to study the creativity of individual vocal groups, especially among the art students’ bands. It is
an art school vocal ensemble that helps to form the performing staff, update the repertoire, and improve the
singing skills. The creativity of such bands combines high professional level with academic vocal traditions.
The vocal ensemble "Brevis" is an undergraduate all-male a cappella group created by Vinnytsia
college of Culture and Art named after M. D. Leontovych as a part of music education.
Although the vocal group is a prominent phenomenon of Vinnytsia region musical life its creativity
has not been studied completely yet. Only the brief history of the band has been mentioned in the work
dedicated to the 50-th anniversary of Vinnytsia college of Culture and Art named after M. D. Leontovych [11].
The local press also gives some information about the vocal ensemble "Brevis" on the regularbasis.
The purpose of the article is to give the scientific estimation of Ukrainian vocal art achievements as
well as the complete study of modern Ukrainian vocal ensemble creativity.
Presentation of the main material. At the beginning of investigation it is important to determine the
meaning of two close phenomena: "creativity" and "vocal-performing practice". According to The Dictionary
of Philosophy, "creativity is a phenomenon whereby something new and somehow valuable is formed" [13,
670]. N. Grebenyuk gives such definition: a) meaningful human action; b) action for material or spiritual
values creation; c) development of systematic self recognition [3, 8]. There are two approaches in the
interpretation of "vocal-performing practice". On the one hand, as a socio-cultural phenomenon it is a special
kind of an artistic-creative work. On the other hand, as a personal phenomenon it has some specific features
and ways of development. The object of vocal-performing practice is a piece of music or a song, as far as its
subject is a performer or aband.
According to the thesis about musical performance as a musical cultural phenomenon and vocalperforming activity outlined in the works of V. Antoniuk, N. Grebeniuk, N. Zhaivoroniuk, O. Stachevych we
can consider the creativity of "Brevis" vocal group as the special activity, which creates the new artistic
values. Their vocal-performing practice has produced the artistic quality of a real song production, consisting
of the artistic song value and its technical and aesthetic playback.
All-male a cappella group "Brevis" was founded in 1997.by Yaroslav Kushka, a teacher of Vinnytsia
college of Culture and Art named after M. D. Leontovych, who had graduated from Lviv National Music
Academy named after M. V. Lysenko. A talented vocal coach he made all his best to create the high level of
the vocal group. It was his dedication, professional and organizing skills that helped the ensemble "Brevis" to
gain quick success and public recognition. As a voice teacher Y. Kushka formed the repertoire using the best
examples of traditional Ukrainian folkloric and folk-inspired lyric songs. He paid special attention to sound
coherence, performing skills and professional level of the whole group and each participant. During
rehearsals the band worked on the text, intonation, dynamics and phrasing very carefully. Y. Kushka
concentrated on the artistic inspiration and paid much attention to the deep insight into the music. He
instructed his young performers to show the character of each song with the help of their voice, facial
expressions and gestures. The artist emphasized their ability to interact with the audience and to share
feelings and emotions, such as joy, exaltation or pride. The ensemble performed songs a cappella in 4 part
harmony. There were eight members in the group: 2 countertenors, 2 tenors, 2 baritones and 2 basses.
When necessary, the group could be extended to 12 members. The group was renewed at the beginning of
each academic year.
In 2016 the basic of repertoire included Ukrainian folk songs arranged by Ukrainian composers Y.
Antkiv, M. Kolessa, M. Leontovych, S. Ludkevych, M. Rakiv, Y. Stepovy, K. Stetsenko, V. Shkilnyuk, V.
Yakymets and Y. Yatsynevych.Various genres were presented as well as ritual songs (over 40 Kolyadkas
(Carols) and Shchedrivkas (Carol of the Bells), epic and historic (6 Cossack songs, 4 striletski songs, 3
povstanski (insurgent) songs) and 28 non-ritual lyric songs. The band also performed foreign folk songs in
Polish, Czech, Italian and Moldovan. The numerous vocal works of Ukrainian composers (O. Bilash, S.
Vorobkevych, H. Hladky, V. Ivasyuk, A. Kos-Anatolsky, T. Petrynenko, I. Poklad, R. Savytsky) were also in
the band repertoire. The particular place was given to the vocal themes about Podillia and Vinnytsia
conducted by S. Gorodynsky, R. Skaletsky, V. Tkachenko, V. Shvets. The liturgical works of D. Bortnyansky,
P. Diniov and Y. Yatsynevych have had the very special significance for the ensemble "Brevis" creativity.
The total number of compositions in repertoire was 120. Such genre style variety has confirmed the great
creativity of the band and has made it equal to a professional a cappellagroup.
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Making the repertoire selection the artistic director took into consideration performance capabilities of
the group participants. Y. Kushka has made song arrangements by himself. His creative heritage is about 50
compositions from Ukrainian and world music. Y. Kushka has tried to make musical compositions not only
easy to perform, but to reveal as much as possible the timbre colorfulness of the ensemble. Performing skills
of the vocal group has improved gradually and the ensemble "Brevis" started its intensive concert activity.
Soon the group has got recognitions and awards. It got the first prize at Kyiv International Art ContestFestival "Art Premium 2008", the diploma at II Bortnianskyi International competition in Kyiv, 2011, II prize at
International Contest-Festival "Musical meetings at Branitsky Hall" in Bila Tserkva 2009, II prize at Ukrainian
Junior Festival-Contest "Surmy Zvytiahy (Trumpets Victory)" in Lviv, 2007 and the I prize at the same contest
in 2008 and 2013. Besides, the band took a regular part in final gala concerts "Surmy Zvytiahy (Trumpets
Victory)" in Lviv National Opera. Such achievements of the ensemble have shown the high level of the vocal
art and performing skills.
As a participant of art projects in Vinnytsia city and region the ensemble "Brevis" made a notable
contribution to preservation and development of the most valuable Ukrainian musical achievements. The
band took part in the art project "Leontovych Choral Assembly" and the events dedicated to the 135-th
anniversary of the composer. The vocal performance "Vid koliady do siohodennia (From Carrols to
Contemporary Music)" during the opening of the annual Youth Music Forum "Barvy Musyky XX storichia.
(Colors of XX century Music). Avant-garde. Classic. Jazz", provided by Vinnytsia Regional Philharmonic has
become the outstanding event for Vinnytsia cultural life. The ensemble "Brevis" has performed a cappella
choral music of the XX century of Podillia composers as well as modern music compositions and enjoyed the
great success and audience recognition.
The band also gave their concerts in towns and villages of Vinnytsia region (Khmilnyk, Tulchyn,
Ladyzhyn). During a year the ensemble "Brevis" held about 20 concerts. That was a very intensive activity,
especially taking into consideration the fact that the main task of the band was their musical education. In our
opinion, such cultural activity of the ensemble "Brevis" and their participations in Vinnytsia art projects are
very important because it promotes development of the vocal art in the whole region. As a result of the
creative activity, in 2014, "Brevis" released their first album. It began with the song "Ride on, Jesus, Ride" by
the American liturgical composer Marty Haugen. All the rest were Ukrainian songs arranged by R. Ivansky,
Y. Kushka, M. Leontovych, Y. Stepovy and others.
It was 2017, when the new period of the band development started. Maxym Dzivaltivsky has become
a new vocal director. A teacher of Vinnytsia college of Culture and Art named after M. D. Leontovych, he
graduated from Kharkiv National University of Arts named after I. P. Kotlyarevsky. M. Dzivaltivsky has been
working with vocal technique improvement of the group and each participant. It is the main factor of the level
of performing skills as well as the crucial criterion for the revealing of artistic contest of the vocal composition.
The new director pays attention to intonation and ensemble string in combination with the proper voice
statement. In his opinion, the main components of the vocal performance are the high level of the sound
formation manner and the whole rapport of band participants. M. Dzvivaltivsky artistic principles are based
on the cast extending, the repertoire enrichment with modern vocal compositions and learning the new styles
and genres of vocal music.At the moment there are 14 members of the band: 2 countertenors, 3 tenors, 5
baritones and 4 basses. They sing a cappella or with electro instrumentalaccompaniment.
Nowadays the "Brevis" creative credo is the popularization of Ukrainian contemporary and traditional
songs as well as the world vocal compositions. It is a quite innovation to rich the repertoire with the songs of
an American composer Eric Edward Whitacre. He is known for his "Virtual Choir" project, bringing individual
voices from around the world together into an online choir. The ensemble "Brevis" has performed his
composition "Fly to Paradise", in which choral works are combined with modern club music. Electronic
musical and dancing accompaniments, light special effects are used in the composition. Another English
songs from the group repertoire are "Rolling in the Deep" by Adele and "Enjoy the Silence" by Depeche
Mode. Ukrainian contemporary music is presented by the song "Misto nad Bugom (The City on the Bug
river)", created by the Vinnytsia composer S. Gorodynsky. These examples of modern popular music in the
group repertoire have shown their style extension and orientation on the youth audience. It helps to cultivate
the vocal art among young people. The important place in the repertoire is taken by baroque compositions
(Tomaso Albinoni "Adagio"), spiritual music (Ukrainian cantus "Cherez Pole Shyrokeye (Through the Field is
Wide)" by M. Leontovych), Ukrainian folk songs arranged by the band director ("Kazav Meni Batko (My
Father Has Told Me)", "Svity Misiachenku (Shine, the Moon)", "Tsvite Teren (The Blackthorn is Blooming)".
These compositions are characterized by the high level of performing skillfulness, the professional approach
to the folk music and the vocal timbre range. By singing compositions from different genres, styles and
epochs, the vocal group has created the historical context of matches between traditions, innovations, folk,
classic and modern art. Such extending range of vocal genres and styles helps to improve performing skills
of the young singers. They become familiar with genres of vocal music from different historicalperiods.
The creativity of the ensemble "Brevis" is based on the classical vocal technique. It is characterized
by the Germanic covered sound, the local manner of vocal tract, the unified articulation, the singing in a
range of two octaves and the classical vocal compositions performing [1]. On the other hand, the
contemporarysingingtakescertainplaceinthegrouprepertoire.Thatiswhythenewmeansofexpression
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such as a rhythmic speech, specific methods of intonation and sound creation are also used. The main
features of the ensemble "Brevis" performing style are the intonation clearness and expression, sound
coherence, rich emotions and high vocal professional level.
Conclusions. It is important to emphasize the special place of the vocal creativity of the group
"Brevis" in the development and popularization of vocal art in Vinnytsia region and Ukraine. The next
peculiarities of their creative activity should be mention: active participation in the vocal concerts, festivals
and art performances, promotion of Ukrainian traditional and contemporary vocal compositions as well as the
best examples of the world vocal art; the wide genre and style variety of the repertoire; the high professional
level of vocal performance and use of various vocal methods and means, characteristic to different vocalperforming styles.
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МЕЦЕНАТСТВО ЯК СКЛАДОВА ХУДОЖНЬОГО ЖИТТЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ:
межа ХІХ–ХХ ст.
Мета. Дослідження полягає у визначенні головних аспектів діяльності меценатів та меценатства, як характерного явища художнього життя Півдня України на межі ХІХ-ХХ століть. Методологією дослідження є комплексний історико-культурологічний підхід, відповідно до якого осмислення й виклад матеріалу здійснювалося з урахуванням історичного контексту формування меценатства. Наукова новизна роботи полягає в узагальненні
напрямів діяльності та створенні цілісного уявлення про меценатство та його роль в культурі і мистецтві регіону.
Висновки. Меценатство на Півдні України мало свої особливості, пов’язані з розвитком археології, колекціонуванням, виставковою діяльністю. Меценати ініціювали та брали участь у благодійних виставках, створенні художніх музеїв, збирали твори мистецтва і майже всі організовували приватні загальнодоступні галерея. Тим самим
меценатство зіграло значну роль у художньому житті регіону.
Ключові слова: меценат, археологія, мистецтво, виставка, музей, колекціонування.
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Меценатство как составляющая художественной жизни юга Украины: рубеж ХIХ–ХХ вв.
Цель работы. Исследование заключается в определении главных аспектов деятельности меценатов и
меценатства, как характерного явления художественной жизни Юга Украины на рубеже ХІХ-ХХ веков. Методологией исследования является комплексный историко-культурологический подход, в соответствии с которым
осмысление и изложение материала осуществлялось с учетом исторического контекста формирования меценатства. Научная новизна работы заключается в обобщении направлений деятельности и создании целостного
представления о меценатстве и его роли в культуре и искусстве региона. Выводы. Меценатство на Юге Украины имело свои особенности, связанные с развитием археологии, коллекционированием, выставочной деятельностью. Меценаты инициировали и принимали участие в благотворительных выставках, создании художественных музеев, собирали произведения искусства и почти все организовывали частные общедоступные галереи.
Тем самым меценатство сыграло значительную роль в художественной жизнирегиона.
Ключевые слова: меценат, археология, искусство, выставка, музей, коллекционирование.
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Philanthropy as Component of Artistic Life OF Southern Ukraine at the XIX-XX Centuries
Purpose of the article. The study is about determining the critical aspects of the patrons’ activity as a prevalent
feature of the artistic life of Southern Ukraine on the verge of the nineteenth and twentieth centuries. The methodology
is a comprehensive historical and cultural approach. According to it the interpretation and presentation of the material
have been done in a historical context of patronage. Scientific novelty consists of summarizing activities and creating a
holistic understanding of philanthropy and its role in the culture and art of the region. Conclusions. Charity in Southern
Ukraine had its peculiarities associated with the development of archeology, collecting, exhibition activities. Patrons
initiated and participated in charitable exhibitions, creating art museums, collecting works of art and organized privatepublic gallery. Thus, patronage played a significant role in the artistic life of theregion.
Key words: philanthropist, archeology, art, exhibition, museum collecting.

Актуальність проблеми. Розвиток меценатства на Півдні України найтісніше пов'язаний з історією краю, становленням промисловості і торгівлі, розвитком археології, організацією музеїв і виставок. Яскравіше діяльність меценатів позначилась в Одесі – центрі регіону, де в силу об’єктивних причин склались найбільш сприятливі умови для її розвитку. Окремі визначні особистості зробили внесок
в культуру Херсона і Миколаєва. Цей значний пласт в історії мистецтва Півдня, досліджений в діяльності окремих постатей, потребує узагальнення з метою створення цілісного уявлення про меценатство та його роль в культурі і мистецтві регіону на межі ХІХ-ХХстоліть.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Головними з теми є дослідження Л. Савицької про художнє життя Одеси початку ХХ століття [9], матеріали мистецтвознавця В.Абрамова про одеських меценатів І. Куріса [3], М. Кузнєцова [4], О. Ганзена [2], О. Руссова [1], його дослідження колекції родини
Толстих [5], стаття краєзнавця С.Лущика про одеського міського голову Г. Маразлі [8]. Автор цієї статті
та А.Гедройц – родич мецената, дослідили громадську та благодійну роботу в Україні князя М. Гедройца [6; 10]. Діяльність родини Аркасів, що мешкала в Миколаєві, знайшла висвітлення в статі краєзнавця А. Сацького [12]. Історія створення художніх музеїв в містах Півдня висвітлена Н. Сапак у науковій публікації [11].
Мета статті полягає у розкритті головних аспектів діяльності меценатів на Півдні України, їх
участі у роботі Товариств красних мистецтв, організації музеїв і влаштуванні виставок, визначенні ролі
їх приватних колекцій та музеїв в художньому житті регіону.
© Сапак Н. В., 2018
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Виклад основного матеріалу. Рух меценатства на Півдні України сформувався в ХІХ столітті в
Одесі, коли з припливом іноземного капіталу, контактами із російськими та європейськими столицями
місто стає адміністративним центром Новоросійського краю. А завдяки заснуванню Одеського товариства історії та старожитностей (1839) і початком планомірного збирання та вивчення пам’яток місто
стає значним культурним центром. Археологічні розвідки сприяли появі приватних колекцій. Зацікавленість збиранням зумовила розвиток торгівлі предметами матеріальної культури і мистецтва. Інтерес
до мистецтва серед заможних верст та бажання його матеріальної підтримки сприяло появі значної
кількості меценатів.
Особливого значення набула діяльність меценатів, їх благодійництво в Одеському товаристві
красних мистецтв (створено у 1865 р.). В його складі були майже всі представники аристократії та торгівельно-промислового капіталу міста, які вкладали значні кошти в музейну та виставкову справи. Вони безкоштовно надавали приміщення для влаштування виставок у власних будинках, надавали художні твори для експонування в благодійних заходах, матеріально підтримували талановиту молодь.
Так, 1888 року Одеським товариством піклування про хворих дітей була організована виставка з приватних зібрань. Протягом 1892 року відбулися дві благодійні виставки – лотереї на користь постраждалих від неврожаю та на користь учнів реального училища. Протягом 1904 року в галереї О. Руссова
регулярно відбувались благодійні вечори для збирання коштів на допомогу воїнам, які постраждали
на російсько-японській війні. А 1905 року галерея працювала на користь безкоштовної дитячої колонії
Одеського товариства сприяння вихованнюдітей.
Багато пересувних виставок експонувались в будинках, що належали міському голові Одеси Г.
Г. Маразлі (1831–1907). Так, до 1905 року більшість виставок передвижників Товариства південноросійських художників були розгорнуті в будинках мецената [8, 138]. Його діяльність мала виключне значення в розвитку духовної сфери міста. Він брав активну участь у діяльності Одеського товариства
красних мистецтв, багато років був його віце-президентом. Йому належить найбільший внесок у будівництво міської бібліотеки та музею Одеського товариства історії та старожитностей. Розуміючи необхідність створення художнього музею, меценат подарував місту на правах повної власності будинок
на Софіївській вулиці. А в будинку, де жив Г.Маразлі, була колекція творів мистецтва і давнини. Та, за
спогадами О. Де-Рібаса, їх власник не був цілеспрямованим колекціонером [7, 354]. Численні твори
скоріше мали на меті прикрасити інтер’єр будинку заможноїлюдини.
В Миколаєві організація Товариства красних мистецтв (1913) і художнього музею ім. В. Верещагіна (1914) відбулася завдяки князю М. А. Гедройцу (1848 – 1933) [6]. Його інтереси були пов’язані з
популяризацією вітчизняного мистецтва шляхом організації музеїв та влаштування виставок. Найбільш ранні спогади про перебування мецената в місті стосуються 1899 року у зв’язку з організацією
спільної з одеськими майстрами художньої виставки. Вирішальним в його діяльності стало створення
художнього музею, адже він гаряче підтримав ідею художника В. Верещагіна, з яким був знайомий,
про організацію провінційних музеїв. Загибель баталіста ствердила М. Гедройца в його намірі втілити
цю ідею, а водночас і увічнити пам’ять баталіста. З цією метою був організований Комітет з питань
створення музею (1910), який став основою Товариства красних мистецтв ім. В. Верещагіна. Його головою було обрано М.Гедройца.
Майже водночас з організацією музею в Миколаєві він брав участь у створенні музею в Катеринославі, в діяльності художньої секції при Єлизаветградському товаристві поширення грамотності
та ремесел, допомагав організувати музей та майстерню художніх ремесел Севастопольському художньому гуртку “Середа”, був серед засновників Ялтинського художнього гуртка. У ці ж роки він листувався з І. Рєпіним про створення “Ділового двора” в Чугуєві. У роки першої світової війни М. Гедройц
також дбав про надання допомоги інвалідам. 1918 року він переїхав до Харкова і майже до смерті
брав активну участь у роботі місцевих музеїв [10,33].
Створення Херсонського музею (1912) також пов’язане з ім’ям М. Гедройца, але тут його діяльність полягала в комплектуванні колекції. Фундатором і директором музею був секретар губернського статистичного комітету археолог та історик В. І. Гошкевич (1860 – 1928). Під його керуванням здійснювались розкопки курганів, був зібраний археологічний матеріал, починаючи від кам’яного віку до
середньовіччя. Протягом багатьох років учений збирав нумізматичну колекцію. Ці матеріали й стали
початком музею старожитностей Херсонського краю. Йому ж належала ідея розмістити художню колекцію в музеї старожитностей [11, 123].
Характерною рисою діяльності більшості меценатів була їх захопленість колекціонуванням
предметів мистецтва і археології. Як, правило, колекції переростали в приватні музеї. З перших художніх зібрань Одеси була колекція графів Толстих, зібрана трьома поколіннями власників. Основу її
заклав М. Д. Толстой (1804–1891) – землевласник. Продовжили його починання – син М. М. Толстой
(1835–1898) – громадський діяч, меценат, член Товариства красних мистецтв і внук М. М. Толстой
(1863–1927) – віце-президент Товариства, який вкладав значні кошти в культурний розвиток міста.
Спробу історичної реконструкції відомого зібрання здійснив В.Абрамов. Йому вдалося скласти
уявлення про одну з найбільших колекцій, що включала твори художників французької, італійської,
нідерландської, російської та інших європейських шкіл. А також твори іконопису, предмети народного
побуту. Відомі збирачі займались благодійністю. Так, М.Толстой – молодший подарував кілька творів
із своєї колекції публічній бібліотеці і майбутньому міському музею [5, 93-94]. 1896 року М.Толстой розпочав будівництво приміщення для власної картинної галереї. Завершив будівництво споруди в1899
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році М.Толстой – молодший. Він же протягом двадцяти років займався поповненням зібрання, зробивши його доступним для ознайомлення і вивчення.
Збирачі розуміли своє завдання значно ширше, ніж просте захоплення і намагались зробити свої
домашні музеї доступними для любителів і знавців мистецтва. Власником найбільшого одеського зібрання
був заможний земле – і домовласник О. П. Руссов (1857 – 1908). У проспекті-анотації, виданій до відкриття
приватної картинної галереї, він писав: “Представляючи своє художнє зібрання для вільного огляду всіх, кого
цікавить мистецтво, я, в той же час, подав його таким чином, що для молодих художників-початківців воно
послужить наочною школою рідного мистецтва в його кращих зразках” [1, 24].
Протягом двох років він був віце-президентом Товариства красних мистецтв і спрямовував
увагу на підтримку місцевим художникам. З цією метою при міській галереї було створено товариство
допомоги художникам.
Свою колекцію меценат почав збирати у 1880-х роках, купуючи здебільшого твори з виставок і
безпосередньо у художників Петербурга, Москви, Одеси. Місцева преса неодноразово повідомляла
про придбання ним творів відомих художників. В його зібранні були полотна І.Айвазовського, І.Рєпіна,
І.Левітана, В.Верещагіна І.Шишкіна, М.Ге, Р.Судковського, твори південноросійських художників. На
час відкриття музею збірка налічувала вісімсот п’ятдесят картин. В зібранні О.Руссова була колекція
вітчизняних медалей, виробів із слонової кістки, срібла, фарфору, старовинних годинників, зброї, колекція мініатюри. 1901 року відомий збирач вирішив побудувати загальнодоступну галерею. Через
чотири роки відбулося її урочисте відкриття. Власник намагався максимально використати галерею і,
крім постійної експозиції, пропонував організовувати виставки, побудувавши для цього спеціальне
приміщення, в якому передбачалося також проведення концертів і аукціонів. Після смерті мецената
музей було закрито.
Збиранням і популяризацією творів мистецтва займались і одеські художники. Так, відомий художник М. Д. Кузнєцов (1850–1929) на питання одеського журналіста Л.Кармена: “Чим, на Вашу думку,
можна примусити одеситів полюбити мистецтво?”, відповів – “Виключно галереями” [4, 27].
Син заможного херсонського поміщика, він регулярно виїздив за кордон для знайомства з сучасним європейським мистецтвом. Не виключено, що початок зібранню був покладений наприкінці
1880-х років, коли художник жив у родовому маєтку Степанівці під Одесою, де гостювали одеські художники. Тому перші роботи були подаровані господарю. 1897 року М. Кузнєцов оселився в Одесі і на
придбаній ділянці землі звів будинок майбутнього музею В зібранні були роботи німецьких, англійських, голландських, іспанських художників і велике зібрання вітчизняного мистецтва. Це твори здебільшого сучасних художників: І.Рєпіна, В.Сєрова, В. Васнєцова, А. Васнєцова, І. Крамського, І. Левітана,
В. Полєнова, І. Шишкіна, О. Беггрова, Р. Судковського, О. Браза, І. Похітонова. У переліку робіт згадуються й твори тогочасних європейських художників. Як відмічали сучасники, галерея М. Кузнєцова відіграла певну роль у творчості одеськиххудожників.
Початок колекції одного із засновників Товариства красних мистецтв О. В. Ганзена (1876 –
1940) поклав його дід по батькові – Л.Ганзен, колишній саксонський генеральний консул в Одесі та
почасти дід по матері – видатний художник І.Айвазовський. У 1880-х роках у Ганзенів була значна колекція творів вітчизняних та зарубіжних художників. Зібрання було започатковане на зламі століть,
коли після років навчання в Петербурзькій академії художеств він навчався в Мюнхені і Берліні. В ці ж
роки він підтримав ідею столичних художників про створення на Півдні народного художнього музею й
займається його влаштуванням, купує твори І.Айвазовського, О.Борисова, І.Бродського, М.Врубеля,
М.Реріха, зарубіжних художників Рембрандта, К.Меньє, Т.Майера. Остання відома інформація про
зібрання наведена в одеському журналі “Театр и жизнь”. В ній йшлося про “унікальні полотна майстрів
Відродження” і названа загальна кількість колекції – майже чотириста картин. Для розміщення творів
художник надав один з своїх будинків. Однак музей так і не був відкритий. На думку В.Абрамова, причиною припинення роботи з його створення став переїзд Ганзена, у зв’язку з призначенням на службу
в Морське міністерство [2,27].
Величезна колекція з предметів, різних за часом, функціональним призначенням і видами мистецтва, належала І. І. Курісу (1840–1898), який в минулому очолював херсонське дворянство. Перші з
відомих даних про колекцію стосуються 1876 року, коли Херсонським товариством красних мистецтв
була організована виставка. 1884 року І. Куріс показав частину своєї колекції на VІ археологічному
з’їзді в Одесі. Великий список предметів з колекції І. Куріса вміщено у каталозі виставки 1888 року
Одеського товариства піклування про хворих дітей. Це книги з бібліотек “царських осіб і видатних людей”, історичні документи, перші видання творів О. Пушкіна, порцелянові вироби, а також живописні
твори Г. Гольбейна, А. Ван Дейка, Е. Мурильйо, Ф. Буше. Його багатим і різноманітним зібранням користувалися вчені для досліджень і публікацій. Після смерті мецената зібрання успадкувала вдова,
деякі роботи вона передала музею Товариства історії та старожитностей [3, 27].
Невеликі приватні зібрання Миколаєва мали здебільшого археологічні пам’ятки. Образотворче
мистецтво представлене окремими творами чи добором незначної кількості речей, що відповідали
інтересам власників, які не були колекціонерами в прямому розумінні.
Зібрання сім’ї Аркасів, було здобутком кількох поколінь цієї династії, відомої в Україні. Останній
її власник М. М. Аркас (1852–1909) – відомий діяч і популяризатор національної культури, представник
другої хвилі українського відродження. З 1907 року й до кінця життя М. Аркас очолював засноване ним
Миколаївське товариство “Просвіта”. Дбаючи про відродження національної культури, діячі “Просвіти”
регулярно влаштовували літературно-музичні вечори і виставки, на яких М.Аркас виступав з лекціями.
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На кошти М. Аркаса були побудовані і утримувались школи в селах Христофорівка та Стара Богданівка. Досліджуючи історію та культуру українського народу, митець збирав пам’ятки матеріальної культури, твори народного мистецтва. Відомо, що в його міському будинку була невеличка колекція козацьких портретів, зібрання західноєвропейського фарфору, зброя та, головним чином, археологічні
предмети античної доби [12, 21].
Колекція сім’ї мала кілька окремих зібрань. Основу її складали монети, пам’ятні медалі і жетони З.
А. Аркаса (1793–1867), археолога-любителя, історика Чорноморського флоту, знавця античних старожитностей [12, 19]. Іншу частину колекції складали античні предмети, знайдені під час розкопок на землях аркасівських маєтків, частково – в Ольвії. Започаткував її М. А. Аркас (1816–1881). Розкопки велися в руслі
робіт Одеського товариства історії та старожитностей, дійсним членом якого його було прийнято. Він також
досліджував відкриті в Ольвії залишки архітектурних споруд. Відомо, що частину ольвійських знахідок та
предметів з курганів поблизу маєтків дослідник передав музею Одеського товариства історії та старожитностей. Збирав М. Аркас документи, книги, карти, плани, пов’язані з історією заснування міст на землях
Північного Причорномор’я. Значна частина колекції розміщена в Херсонському історичному музеї. Ряд
предметів його спадкоємці передали 1914 року до історичного музею Миколаєва.
Висновки. Отже, меценатство на Півдні мало низку характерних особливостей, зумовлених розвитком археології краю, інтересом до збирання творів мистецтва і старовини, найтіснішими культурними контактами з європейськими центрами, організацією значної кількості пересувних і місцевих виставок, створенням громадських і приватних музеїв. А зацікавленість представників великого капіталу
розвитком культури сприяла створенню і діяльності Товариств красних мистецтв, їх тісному спілкуванню і дружбі з художниками.
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ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ ЖИТЛОВИХ
ПРИМІЩЕНЬ З ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ
Мета - розглянути питання комплексного формування житла. Необхідно виявити основні тенденції в житловому енергозберігаючому будівництві. Методологія дослідження полягає в застосуванні методу комплексного
функціонально-структурного аналізу, який включає натурні обстеження, аналіз літературних та Інтернет джерел,
порівняльний та статистичний аналіз попередніх досліджень та пропорційних систем, комплексний аналіз факторів впливу, графоаналітичний аналіз вихідних даних. Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень про
роль та вплив енергозберігаючих технологій на формування сучасного житлового середовища. Висновки. В
статті розглянуто питання формування дизайну інтер’єру житлових приміщень з енергозберігаючими технологіями. Сформовано перспективну модель формування інтер’єру житла, оснащеного спеціалізованим технічним обладнанням. В роботі детально проаналізовано можливі перспективні шляхи розвитку архітектури житла з енергозберігаючимитехнологіями.
Ключові слова: дизайн інтер’єру, енергозберігаючі технології, технологічне обладнання, національні
традиції, синтез мистецтв.
Семка Сергей Владимирович, профессор кафедры интерьера и визуально-информационной среды
Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств; Моради Пур Омид, аспирант Киевского
национального университета строительства и архитектуры
Формирование дизайна интерьера жилых помещений с энергосберегающими технологиями
Цель работы. Рассмотреть вопрос комплексного формирования жилья. Необходимо выявить основные
тенденции в жилом энергосберегающем строительстве. Методология исследования заключается в применении
метода комплексного функционально-структурного анализа, который включает натурные обследования, анализ
литературных и Интернет источников, сравнительный и статистический анализ предыдущих исследований и
пропорциональных систем, комплексный анализ факторов влияния, графоаналитический анализ исходных данных. Научная новизна работы заключается в расширении представлений о роли и влиянии энергосберегающих
технологий на формирование современной жилой среды. Выводы. В статье рассмотрены вопросы формирования дизайна интерьера жилых помещений с энергосберегающими технологиями. Сформирована перспективная
модель формирования интерьера жилья, оснащенного специализированным техническим оборудованием. В работе подробно проанализированы возможные перспективные пути развития архитектуры жилья с энергосберегающими технологиями.
Ключевые слова: дизайн интерьера, энергосберегающие технологии, технологическое оборудование,
национальные традиции, синтез искусств.
Sjomka Sergey, Professor of the Interior and Visual Informational Environment Department, National Academy
of Managerial Staff of Culture and Arts; Omid Moradi Pur, Postgraduate student of the Kiev National University of
Construction and Architecture
Purpose of the article is to consider the complex housing formation. Identifying the main trends in residential
energy-saving construction is necessary. The methodology of the study is to apply the method of complex functional
and structural analysis, which includes in-depth surveys, analysis of literary and Internet sources, comparative and
statistical analysis of previous studies and proportional systems, sophisticated analysis of factors of influence, graphanalytical analysis of output data. The scientific novelty of the work is to broaden ideas about the role and impact of
energy-saving technologies on the formation of a modern living environment. Conclusions. The article deals with the
issues of interior design of residential premises with energy-saving technologies. A promising model of housing interior
design, equipped with specialized technical equipment, has been formed. The paper analyzes possible prospective ways
of housing architecture development with energy-savingtechnologies.
Key words: interior design, energy-saving technologies, technological equipment, national traditions, synthesis of arts.

Постановка проблеми. Сучасні тенденції розвитку енергозберігаючих технологій висувають
вимоги до комплексного формування дизайну інтер’єру житлового середовища . Виникає гостра потреба в розробці базових рекомендацій щодо організації внутрішнього простору житла. Тема є досить
актуальною,оскільки до цих пір немає чіткого типологічного поділу і градації житла з енергозберігаючими технологіями та їх класифікації.
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Аналіз публікацій. Останнім часом науково-мотодологічних засадах формоутворення житлового середовища появилась велика кілкість наукових робіт з дослідження проблем проектування житло
середньої поверховості енергозберігаючими технологіями (Афанасьєва О. К., Бреговой А. М., Захидов
М. М., Кащенко Т. О., Смірнова С. Н. та інші.). Метою дослідження є аналіз розвитку дизайну інтер’єру
житлових приміщень з застосуванням енергозберігаючих технологій, виявлення особливості організації житлового простору шляхом виявлення спільних рис та відмінностей різних типів житла.
Виклад основного матеріалу. Формування внутрішнього простору безпосередньо впливає на
об’ємно-просторову композицію проектованої будівлі, оскільки форму диктує функція. Однак, у відношенні до енергозберігаючих технологій в сучасному житті такий функціональний вплив може бути як
зовнішнім, так і внутрішнім. Так, наприклад, зовнішнє енергоефективне обладнання безпосередньо
впливає на екстер’єр будівлі, а внутрішнє обладнання – на його інтер’єр.
Наукова новизна полягає в тому, що автор зробив спробу синтезувати конструкції та форму,
національні традиції та сучасні технології, колір і світло в єдине ціле засобами композиційностилістичної єдності.
Постановка проблеми. Вимоги нашого часу спонукають до постійного динамічного освоєння
нових технологій. Розвиток сучасного суспільства знаходиться в прямій залежності від рівня розвитку
науки і техніки. Сучасні нанотехнології стрімко увірвались в наше повсякденне життя, наповнюючи його новим змістом і новим предметно-матеріальним середовищем. Найбільшим чином це безпосередньо стосується архітектурного простору.
Сучасна архітектура, незважаючи на її стрімкий розвиток, не здатна в повній мірі забезпечити
ефективне використання тепла і енергії. Саме тому, останні десять – двадцять років вчені та інженери
все частіше говорять про можливість використання відновлювальної енергії (сонячної, вітрової, енергії
води та тепла землі). Активно це питання розглядається з середини ХХ століття, однак лише впродовж останніх 20-ти років вирішення енергетичних проблем людства стало можливим завдяки стрімкому розвитку науки і технології. Завдяки нанотехнологіям стало можливим значно зменшити параметри енергоефективного обладнання. Самі найменші за габаритами сучасні гаджети мають об’єм
пам’яті в декілька сотень разів більший, ніж перші супутники, запущені людством в космос.
Завдяки стрімкому розвитку технології останнім часом все частіше говорять про можливість створення енергоефективного житла з "нульовим циклом". Тобто йдеться про створення такого житлового
комплексу, який би максимально забезпечував енергоресурсами і утворював мінімальну кількість відходів.
Все частіше вчені говорять про створення розумного дому, в якому б всі технологічні процеси були
пов’язані в єдину систему та ефективно управлялись би одним невеликим кишеньковим гаджетом. Однак
постає проблема поєднання енергоефективних технологій та обладнання з меблями дизайну сучасного
інтер’єру. Дизайн інтер’єру житлових приміщень має враховувати ряд художньо-естетичних, соціальноекономічних, функціонально-планувальних, технологічних, конструктивних та ергономічних вимог. Саме
формування дизайну інтер’єру житлових приміщень з розміщенням в них енергоефективного обладнання і
буде цікавити нас в рамках цієї статті, оскільки специфіка цього обладнання (його робота і габарити) будуть впливати не лише на об’ємно-просторове вирішення будівлі, але й на виявлення його внутрішнього
простору [1].
Питання дизайнерського вирішення сучасного житлового простору тісно взаємопов’язане з розміщенням в будівлі енергоефективного обладнання та відповідних трансформованих меблів. Яким
же чином впливає специфіка сучасного енергоефективного обладнання на формування дизайну житлового середовища? По-перше, кожен вид енергозберігаючих технологій має свої особливості: використання енергії сонця потребує розміщення великої кількості сонячних радіаторів, зокрема на самій
будівлі; розміщення вітровихустановок
теж безпосередньо впливає на формування образу будівлі; розміщення геосистем та підводних установок теж частково впливає на загальне об’ємно-просторове вирішення. Відповідники подібного обладнання знаходяться і в середині будівлі і вимагають відповідної функціональнопланувальної організації та естетичного розміщення (Рис.1.).
В наш час проблема полягає в тому, що ідея енергозберігаючих технологій в архітектурі знаходиться в стадії активної розробки відповідних технологій. Іноді самі вчені та інженери не можуть дати чіткої відповіді, якими повинні бути основні елементи технологічного обладнання. Сучасні технології
окреслюють межі дослідження, але не дають поки що архітекторам загальної концепції розвитку будівель і споруд з енергозберігаючими технологіями. Саме тому необхідно в найбільш короткі терміни
визначити вимоги до функціонально-планувальної та об’ємно-просторової організації будівель і їх
приміщень, оснащених енергозберігаючим обладнанням. Крім того, проектувальникам необхідно враховувати сучасні вимоги до проектування житла та національні традиції, наявність місцевих будівельних матеріалів та місцевої проектно-будівельної бази, природно-кліматичних умов, оптимального провітрювання та вентиляції приміщень (Рис. 2.).
У дизайні інтер’єру сучасних житлових приміщень різних стильових напрямів широкого розповсюдження набули трансформовані меблі. Їх грамотне застосування дозволить економити та ефективно розподіляти внутрішній простір. З ергономічної точки зору трансформовані меблі та обладнання
дозволяють ефективно використовувати житлові площі в залежності від потреб.
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Рис. 1. Особливості традиційного житла Ірану
Житло з енергозберігаючими технологіями в залежності від складності обладнання може бути
як функціонально зоноване за допомогою меблів та обладнання. Національні та культурні традиції
можуть бути видозмінені завдяки синтезу традицій та новаторства в сучасній архітектурі. Так, наприклад, енергоефективне обладнання, електрощитові приміщення, бойлерні можуть поєднуватись з
елементами національної архітектури (арками, аркадами, ліпниною, кольоровими панно, вітражами,
елементами живопису та скульптури). Елементи спеціалізованого обладнання, електрощитові тощо,
можуть візуально бути заховані в структурі обшивки інтер’єру, елементах оздоблення, побутовій та
оргтехніці. Системи водовідведення та енергозабезпечення можуть бути об’єднані в єдину систему,
яка забезпечує максимальне використання тепла та енергії в приміщенні. В дизайні інтер’єру можуть
використовуватись спеціалізовані меблі, в яких може розміщуватись енергозберігаюче обладнання
мінімальних розмірів. В сучасних житлових будинках, які розміщуються в природно-кліматичних зонах
з жарким сухим та жарким вологим кліматом, є можливість особливо активно використовувати потенціал сонячної енергії (понад 60 відсотків), а також енергію вітру, води та землі. Всі ці технології передбачають як мінімум три особливі стадії отримання енергії: збір енергії, акумулювання енергії, передача
енергії на великі відстані; ефективне використання енергії. Всі ці стадії в будь-якому випадку передбачають наявність в будинку відповідного технологічного обладнання. Якщо збір і передача енергії – це
зовнішні функції, то її акумулювання та споживання – функції внутрішні і вимагають розміщеннявідпо-
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відного технологічного обладнання, яке повинно органічно поєднуватись зі звичайним побутовим обладнанням та меблями [3, 4].

Рис. 2. Архітектурно-проектні пропозиції житлових будинків для умов Ірану
В процесі аналізу зарубіжного та вітчизняного досвіду проектування енергозберігаючого житла
виявлено декілька основних напрямів у формоутворенні житлового простору. Головним критерієм
проектування житла майбутнього є суцільна економія матеріалів, тепла та енергії загалом по будинку.
Вчені намагаються довести ефективність експлуатації енергоефективного житла до 80 – 95% . Подібний житловий будинок повинен максимально забезпечувати себе теплом та енергією і максимально
переробляти відходи та сміття. Такий будинок називають будинком з "нульовим циклом" (рис. 1).
Щоб забезпечувати максимальну ефективність житла необхідно обладнати його великою кількістю спеціального обладнання, датчиків та сенсорів, які будуть забезпечувати м максимальну ефективність його життєдіяльності за допомогою єдиної програми управління та відповідного кишенькового
гаджета. Подібне управління будинком може дистанційно управлятись за допомогою смартфона, а
сам подібний будинок називають "розумний дім". "Розумний дім" може мати підлогу зі штучним підігрівом, регулювання теплопостачання, ефективний захист від крадіїв, пожежі абозатоплення.
В дизайні інтер’єру сучасних житлових приміщень досить часто використовується стильовий
напрям мінімалізму, який ставить собі за мету мінімальними архітектурними засобами досягти м максимальної естетичної виразності та комфортного проживання для мешканців. Для цього стильового
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напряму характерна невелика кількість меблів та обладнання та неперенасичення інтер’єру зайвими
елементами. Підбирається нюансна колористична гама в світлих тонах, здатна фоново об’єднати акцентні елементи в інтер’єрі – камін, кубус, диван, картини [4, 5].
Одним із близьких до процесу енергозбереження є стильовий напрям хай-тек. Його особливостями є наявність в інтер’єрі відкритих поверхонь, ідеологічно пов’язаних з концепцією високих технологій. Кольорова гама часто вирішується в інтонаціях темно-сірого та світло-сірого металіка. Цей стильовий напрям добре кореспондується з ідеєю поєднання технічних засобів з проектованими меблями
та обладнанням (рис. 2, 3).
Доречними в інтер’єрі житлових приміщень можуть бути синтез мистецтв, а також використання національних традицій в оздобленні і конструкціях. Можливо вивести в інтер’єр легкі дерев’яні балки та віконні отвори у вигляді стрілчатих арок. Перероблені і оновлені елементи декору в національному стилі разом з ліпниною стін та стелі можуть утворити чудовий мікс традицій та новаторства в
інтер’єрі. Для забезпечення інсоляції в основних приміщеннях, вони повинні бути орієнтовані на південний схід та південний захід, а планувальна схема приміщень повинна забезпечувати їх зручне наскрізне провітрювання [2, 3].
Згадані вище трансформовані меблі та обладнання дозволяють зекономити внутрішній простір та
ефективно використати їх в залежності від функціональних потреб. При цьому мають бути забезпечені
комунікаційні проходи між меблями згідно до ергономічних вимог. Як приклад можна привести звичайний
розкладний стіл, який може змінювати свої габарити завдяки трансформації і розміщувати від 4 до 12 осіб.
Комбінаторні можливості шафи-купе можуть поєднувати в собі декілька функцій: нижньої висувної шухляди для взуття; відкидної прасувальної дошки; шафи, яка трансформується в ліжко-диван.
Особливе значення в дизайні житлових приміщень має їх функціонально-планувальне зонування, в процесі якого виділяються спеціальні зони для розміщення енергоефективного обладнання. В
приміщенні це обладнання спрямоване на акумуляцію та використання тепла та енергії. Незважаючи
на те, що в сучасних умовах енергоефективні технології лише розвиваються, а обладнання ще досить
громіздке і займає великі площі в будинку, вже найближчим часом наукові дослідження дозволять
значно зменшити загальний об’єм подібного обладнання. Так, вже сьогодні є приклади створення "розумного дому", яким можна керувати дистанційно за допомогою кишенькового гаджета [4].
Функціонально-планувальне зонування квартири з енергозберігаючими технологіями повинно
передбачати, як мінімум, три основних і три додаткових обслуговуючих функціональних зони. Так, наприклад, в квартирі можуть бути запроектовані: вхідна зона, зона відпочинку, зона сну; зона приготування та прийому їжі. Як додаткові зони можуть виступати: зона зберігання речей; зона зберігання сухих продуктів (комора); зона енергообладнання та теплоустаткування. За умов стрімкого розвитку
нанотехнологій вимоги до подібних зон можуть бути послаблені, а площі, які вони займають, зменшені. Подібні перспективні тенденції повинен передбачати проектувальних та закладати їх в основу перспективного розвитку жилого фонду [3, 7].
Форма, фактура та колір сучасних житлових приміщень повинні бути взаємопов’язані природними
матеріалами, які будуть використовуватись в зведенні будинків. Досить популярним в наш час стало поняття
екодім. Воно передбачає використання природних матеріалів в процесі зведення стін і конструкцій перекриття, повторне використання елементів, які вичерпали свій основний ресурс. Важливим також є використання
природних матеріалів з деревини та каменю, великої кількості озеленення (живі перегородки, квітники, вазони з квітками). В сучасній архітектурі використовуються також прогресивні синтетичні матеріали (такі як поліуретан та нанобазальт), які за своїми якостями не поступаються природним матеріалам. Їх зовнішній вигляд,
міцність та текстура цілком нагадують природні аналоги (Рис. 3).
В структурі функціонально-планувального зонування житлового середовища можна виділити
спеціалізовані зони розміщення енергоефективного обладнання. Спеціалізоване обладнання може
бути трансформоване як і меблі, в яких воно знаходиться. Таким чином, в інтер’єрі приміщення
з’являються елементи дизайну меблів та обладнання, стилізовані під концепцію високих технологій
(хай-тек). Оздоблювальні матеріали можуть бути найрізноманітнішими: від різнокольорових штукатурок до декоративних навісних панелей зі штучного каменю [5].
Досить широкої популярності набули останнім часом перегородки з гіпсокартону та підвісні
стелі, в яких розміщуються освітлювальні прилади розсіяного та направленого світла.
Важливим є поєднання природного та штучного освітлення в інтер’єрі (верхнього, бічного та
комбінованого). Енергоефективне обладнання може бути як замаскованим, так і підкресленоакцентованим засобом архітектурної композиції (симетрії або асиметрії, нюансу або контрасту, ритму або метру, пропорціонування, супідрядності, синтезу мистецтв).
В дизайні інтер’єру житлових приміщень південних країн може додаватись національний колорит та
місцеві традиції. В країнах з жарким посушливим та жарким вологим кліматом використовуються місцеві будівельні матеріали, сонцезахисні панелі та проектування плану будівлі з внутрішнім двором для захисту від
сонця та кращого провітрювання приміщень. В зонуванні житлового простору міських квартир переважно
зникає розподіл на чоловічу і жіночу половину. Увага проектувальників більшою мірою зосереджується на
ефективності та комфортності житла, його компактності та мобільності. В забудові переважають лінійна та
периметральна планувальна схема, які в поєднанні з шаховою забудовою дозволяють забезпечити комфортне проживання сімей з різним соціальним статусом, різної кількості членів сім’ї. Для забезпечення комфорту
в приміщеннях в верхніх поверхах часто застосовуються куполи та вертикальні вентиляційні канали бадгіри
В процесі організації архітектурно-планувальної структури житлових приміщень виділено три основні функці-
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ональні групи приміщень: група основних функціонально-утворюючих складових; група другорядних функціонально-утворюючих складових; група допоміжних приміщень. На основі комплексного аналізу можна виділити три наступні основні принципи та прийоми архітектурно-планувальної організації приміщень з енергозберігаючими технологіями: принцип диференціювання функцій; принцип архітектурно-художньої
індивідуальності; принцип інформативності простору; принцип універсальності простору; принцип врахування місцевих традицій; принцип техніко-конструктивної відповідності. В даному випадку принципи проектування дозволяють сформувати загальний комплекс вимог до формоутворення. Так, наприклад, принцип диференціювання функцій визначає оптимальне поєднання переліку можливих функціонально утворюючих
складових, що формують взаємодоповнюючі і найбільш необхідні функції житла в Ірані. Принцип архітектурно-художньої індивідуальності відповідає за своєрідність, контекстуальність, філософське обґрунтування
проектних вирішень житлових будинків з енергозберігаючими технологіями. Принцип регіонального наслідування поступово і взаємопов’язано з оновленням архітектурно-планувального образу житлових будівель з
енергозберігаючими технологіями. Подібні принципи дозволяють сформувати блок вимог до функціональнопланувальної організації житлового середовища [1, 2].

Рис. 3. Архітектурно-проектні пропозиції житлових будинків для умов Ірану
Житлове середовище здатне синтезувати в своїй структурі відповідні функціональні зони різного призначення: передпокій, вхідна група, зона основних приміщень (загальна кімната), зона спальних приміщень тощо. Національні традиції в дизайні інтер’єру виявляються перш за все в оздобленні
та декоруванні інтер’єру, його колористичному вирішенні, композиції розгорток стін. В дизайні інтер’єру може використовуватись різна колористична гама, яка завдяки нюансу та контрасту може виявляти акцентні та фонові елементи інтер’єру. Енергоефективне обладнання може бути "сховане" в
різних декоративних елементах: світильниках, сидіннях, пристінних панно, офісному обладнанні. Велика кількість елементів інтер’єру може використовуватись не лише для декорування інтер’єру, але й
для розміщення елементів енергоефективного обладнання (електрощитових, бойлерів, розподільчих
вузлів тощо).
Принцип диференціювання функцій житлового середовища реалізується за допомогою наступних прийомів: забезпечення оптимального функціонального балансу житлових будівель з енергозбе-
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рігаючими технологіями; структурування вертикальних та горизонтальних комунікаційних зв’язків між
різними функціонально-утворюючими складовими; забезпечення оптимального функціонального балансу системи "енергоефективне житло" з розміщенням основних елементів обладнання на фасадах
будівлі та в середині [6, 7].
Висновки. Згідно до проведеного аналізу можна зробити висновок, що енергоефективні технології значною мірою проникають в наше повсякденне життя. Особливо питання енергоефективності
стосується сучасного житла.
В рамках енергозабезпечення можна виділити декілька функціональних зон: збору, акумулювання, зберігання та передачі теплової та електроенергії. Збір та передача енергії та тепла можуть
здійснюватись в безпосередній близькості від будинку, а акумулювання та споживання енергії та тепла здійснюється в самому будинку. В наш час це досить громіздке обладнання, але скоро технології
дозволять значно зменшити габарити технологічного обладнання. В умовах південних країн (наприклад Ірану) проблема енергозбереження вирішується шляхом синтезу національних традицій та новітніх технологій. В країнах з теплим посушливим кліматом необхідно вирішувати питання енергозабезпечення, але й питання ефективного провітрювання та вентиляції, оптимальної інсоляції та
сонцезахисту.
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ОСОБЛИВОСТІ АРАНЖУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙ
З РЕПЕРТУАРУ A CAPELLA ГУРТУ PENTATONIX
Мета дослідження пов’язана з аналізом особливостей аранжування композицій з репертуару а capella
колективу "Pentatonix", для якого притаманний власний стиль, проявом якого є створення інтерпретаційних творчо перероблених версій відомих хітів. Методологія дослідження полягає у використанні аналітичного та компаративного підходів щодо виявлення специфіки аранжувань гурту. Наукова новизна полягає у тому, що вперше в
українському музикознавстві здійснюється звернення до аналізу діяльності відомого американського a capella
гурту "Pentatonix" та робиться спроба виявити причини популярності колективу, які полягають у наявності творчого підходу у створенні інтерпретаційної версії пісні при її аранжуванні. Висновки. Гурт "Pentatonix" є колективом,
що демонструє в своїй практичній діяльності високий рівень професійної майстерності. Характерною ознакою
стилю колективу є створення цікавих інтерпретацій відомих хітів, що проявляється у поєднанні оригінальної версії
пісні та власного авторського матеріалу. Подібний підхід доповнюється якісним та вправним інтонуванням, майстерним володінням голосовим апаратом та відчуттям узгодженості ансамблю. Прорахована драматургія композицій, які зазвичай виходять за межі куплетної форми, сприяють створенню форми другого плану.
Ключові слова: а capella, "Pentatonix", аранжування, пісня, гурт.
Тормахова Вероника Николаевна, кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры академического хорового и инструментального искусства Киевского национального университета культуры и искусств
Особенности аранжировки композиций из репертуара a capella группы Pentatonix
Цель исследования связана с анализом особенностей аранжировки композиций из репертуара а
capella коллектива "Pentatonix", для которого характерен собственный стиль, проявлением которого является
создание интерпретационных творчески переработанных версий известных хитов. Методология исследования
заключается в использовании аналитического и сравнительного подходов при выявлении специфики аранжировок группы. Научная новизна заключается в том, что впервые в украинском музыковедении осуществляется
обращение к анализу деятельности известной американской a capella группы "Pentatonix" и делается попытка
выявить причины популярности коллектива, которые заключаются в наличии творческого подхода к созданию
интерпретационной версии песни при ее аранжировке. Выводы. Группа "Pentatonix" является коллективом, демонстрирующим в своей практической деятельности высокий уровень профессионального мастерства. Характерным признаком стиля коллектива является создание интересных интерпретаций известных хитов, что проявляется в сочетании оригинальной версии песни и авторского материала. Подобный подход дополняется
качественным и умелым интонированием, мастерским владением голосовым аппаратом и ощущением согласованности ансамбля. Просчитана драматургия композиций, которые обычно выходят за пределы куплетной формы, способствуют созданию формы второгоплана.
Ключевые слова: а capella, "Pentatonix", аранжировки, песня, группа.
Tormakhova Veronica, Ph.D., Associate Professor, Assistant Professor of Academic Choral and instrumental
Arts Department, Kyiv National University of Culture and Arts
Features of arrangements of songs from the repertoire of a capella band Pentatonix
The purpose of the article is to analyze the peculiarities of the arrangement of compositions from the
repertoire and the Capella of the Pentatonix collective, which has its style, the manifestation of which is the creation of
interpretive unique creative versions of known hits. The research methodology is to use analytical and comparative
approaches to reveal the specifics of the arrangements of the group. The scientific novelty is that for the first time in
Ukrainian musicology an appeal to the analysis of the well-known American captain group "Pentatonix" is being
conducted and an attempt is made to find out the reasons for the popularity of the group, which consists in the existence
of a creative approach in creating an interpretive version of the song when it is arranged. Conclusions. The band
"Pentatonix" is a team that demonstrates a high level of professionalism in its practice. A characteristic feature of the
team's style is the creation of exciting interpretations of famous hits, which is manifested in a combination of the original
version of the song and its own author's inserts. This approach is complemented by high-quality and skillful intonation,
mastery of the vocal apparatus and a sense of consistency of the ensemble. The dramaturgy of compositions, which
usually goes beyond the form of the verse, is calculated, contributing to the formation of the secondplan.
Key words: a capella, "Pentatonix," arrangement, song, group.

Актуальність дослідження. В музичній культурі сьогодення достатньо велике значення відводиться розвитку естрадної музики. Велика стильова строкатість та розповсюдженість створюють чимало матеріалу для наукових розвідок. Серед існуючих в даний момент виконавських складів, одним з
популярних та таких, що демонструють високий рівень розвитку є a capella колективи. У вітчизняному
просторі їх діяльність здебільшого представлена творчістю академічних хорів та декількома камерними ансамблями, що працюють у естрадному напрямку. Натомість в американському просторі подібні
колективи є надзвичайно розповсюдженими та наявними фактично у навчальних закладах усіх рівнів
підготовки – коледжах, університетах. Аналіз аранжувань одного з провідних популярних американських a capella колективів "Pentatonix" є актуальним завданням, вирішення якого сприятиме усвідомленню шляхів трансформації музичного матеріалу в процесі виконавської інтерпретації.
© Тормахова В. М., 2018
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Попри те, що існує ряд розробок, присвячених дослідженню естрадної музики, діяльність даного колективу ще не здобула наукового обґрунтування. В роботі такого автора, як Тед Піс здійснюється
аналіз специфіки джазових композицій, як в теоретичному, так і практичному вимірах. В розробках
американського дослідника Т.Такахаші та вітчизняної авторки Н. Дрожжиної розкриваються особливості естрадного мистецтва початку XXI століття. Питання становлення джазового мистецтва та розкриття окремих аспектів взаємовпливу різних культур, яке відбувається в ньому, представлене в працях Дж. Колліера та В. Конен.
Мета дослідження полягає у аналізі особливостей аранжування композицій з репертуару а
capella колективу "Pentatonix", для якого притаманний власний стиль, проявом якого є створення інтерпретаційних неповторних творчо перероблених версій відомих хітів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Колектив "Pentatonix" є одним з цікавих та перспективних сучасних американських a capella колективів. В ньому п’ять учасників: Скотт Хоінг – головний вокаліст
гурту, тенор, Мітч Грассі – контртенор, Кірсті Мальдонандо – сопрано, Аві Каплан – бас (на даний момент
пішовзгурту)таКевінОлусола–бітбокс.Секретйогопопулярностіполягаєутому,щоцегуртзізмішаним складом,
де найвищий голос – жіночий, який іноді заміщується співом контртенору, а найнижчий – чолові- чий.
Таким чином залучається до перегляду як чоловіча, так і жіноча аудиторія. Власне а capella колективи
надзвичайно характерні для американського культурного простору. Фактично в кожному навчальному закладі наявні такі гурти. Їх доцільність зумовлена тим, що вони не потребують інструментів, зазвичай голоси
добре сполучаються, а єдине, що необхідне – це людський голос, підсилений мікрофоном. Подібний склад
розрахований на широку слухацьку аудиторію, може налічувати досить багато учасників (від 4-х до 20-ти),
але незалежно від кількості співаків різних партій рідко буває більше п’яти-шести. Учасники подібних колективівможутьвикористовуватибітбокс,різнізвуковіефектитатанцювальнірухи.
Традиція подібних колективів походить від таких жанрів, як госпел та спірічуел, що є частиною
традиційної культури США. "Різнобарвні жанри негритянської музики засновані на одних і тих же принципах і художніх прийомах, що дозволяли американським неграм створювати будь-які необхідні їм музичні форми" [2, 25]. У сучасних протестантських церквах використовується госпел спів, який побудований за принципом діалогічності. Дж. Колліер відмічає, що основою діалогічності, закладеної в них,
була трудова пісня, яка часто супроводжувала важку та монотонну роботу, після неї хазяї дозволяли
влаштовувати змагання, коли обирались два співака, а інші їм підспівували. Так само діалогічними
були спірічуели. Через те, що більшість негрів та інших прихожан у XVIII ст. були неписьменними,
текст Біблії для них промовлявся по фразам, які вони потім повторювалихором.
Варто відзначити, що практика створення чоловічих вокальних колективів мала в якості своїх
витоків не лише госпел та спірічуел, але й "перукарські квартети" (barbershop quartet), які були надзвичайно поширеними в США, починаючи з 20-х років XX століття. Зародження таких колективів розпочалось у період рубежу століть, а в музичному відношенні вони увібрали риси культури білого та чорношкірого населення. Час розквіту був зумовлений підтримкою Society for Preservation and
Encouragement of Barbershop Quartet Singing in America ("Товариства для збереження та заохочення
квартетів перукарського мистецтва в Америці", 1938). "Бойз бенди кінця 1990-х – початку 2000-х років
мають музичні корені, що сходять до перукарських квартетів, які виникають в середині XIX століття з
афроамериканської традиції, як і блюз, джаз та госпел" [7,24].
Власне ще одним фактором популярності колективу є його багатоетнічний склад, що виступає
своєрідним уособленням символу єдності американської нації, яка так само складається з представників різного походження – афроамериканців, європейців, вихідців зі Сходу та т.п. Варто відмітити, що
ця етнічна різнобарвність зазвичай проявляється в музиці. В. Конен, аналізуючи специфіку музичної
культури США відмічає строкатість її фольклору, який власне вбирає усю різноманітність населення.
"Можливо, ні в одній країні світу музичний фольклор не відрізняється такою строкатістю, як в Сполучених Штатах. По суті, тільки тут і проявляються особливості тих етнічних груп, що утворюють багатонаціональне населення США, які, якщо судити з літератури, мови, побуту, суспільного устрою, повністю асимілювалися і підкорилися загально американським традиціям" [4, 5].
Репертуар "Pentatonix" відрізняється великою стильовою широтою. Учасники гурту звертаються до пісень, що мають різну стильову природу та творчо їх переосмислюють. В повній мірі до творчості гурту можна віднести слова В.Конен, якими вона відмічала здатність музики бути виразником епохи
та втілювати ключові смислообрази. "Мистецтво володіє унікальною здатністю відтворювати дух доби
в належних лише йому одному формах. Нерідко воно передчуває наближення суспільного перелому
до того як зовнішні події занотують літописці" [3, 87]. В їх репертуарі багато кавер-версій сучасної попмузики, також шлягерів естради XX століття, як-от Рея Чарльза, Елвіса Преслі, Майкла Джексона, а
також цікаві обробки класичних творів, власні композиції, фольклорні пісні різних народів світу. Варто
відмітити, що сучасне естрадне мистецтво не можливе без існування таких категорій як "шлягер", "хіт",
"зірка", адже багато гуртів стають відомими саме завдяки появі нових версій вже відомих хітів. "Музичне мистецтво естради сьогодні є не тільки сферою мистецтва, а й сферою роботи глобального шоубізнесу, який пропонує світу "універсальний формат" створення і сприйняття музики – "шлягер", що
виконується "Зіркою"" [1, 45]. Колектив створює досить багато відеокліпів, які демонструють складні та
цікаві образи, пов’язані з переосмисленням хітових творів.
Досить нестандартним та креативним підходом колективу є використання віолончелі в деяких
композиціях. Подібне рішення зумовлене тим, що один з виконавців, а саме – Кевін Олусола – поєднує спів у групі, гру на віолончелі в академічній манері та відтворення бітбоксу. В цьому він виступає
як новатор, адже досить складно поєднувати бітбокс та гру. Проте подібний прийом сприяє популярності гурту, адже залучення бітбоксу відповідає провідним тенденціям сучасності. В певних піснях учасники гурту використовують тембр віолончелі задля того, щоб створити додатковий контрапункт до
голосів чи посилити басову лінію.
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Характерним прийомом, який використовують виконавці при створенні аранжувань, є перевтілення відомих хітів. Вони досить часто звертаються до надзвичайно популярних композицій, але замість того, щоб відтворити їх без змін у їх оригінальному вигляді зі збереженням стилю та авторського
тексту (як мелодичного, так і гармонічного), вони створюють цікаві інтерпретації. Сутністю їх підходу є
додавання власних фрагментів, які зазвичай розміщуються у вступному розділі до композиції, відтінюючи та доповнюючи її. Також подібні "вставки" можуть проходити у якості рефрену в межових точках форми – після приспіву, створюючи форму другого плану, на кшталт форми рондо. Так само власні фрагменти "Pentatonix" використовують у брейках між куплетами, оновлюючи та освіжаючи
звучання, ламаючи стандартні пісенні схеми та форми. Таким чином виникає дещо неочікуване, те, що
відразу привертає до себе увагу. Проте, варто відмітити, що подібні "авторські вставки" "Pentatonix" за
музичним матеріалом є не гіршими ніж музичний текст оригінальних композицій. Між первинним текстом та їх авторським матеріалом немає конфлікту, а скоріше є доповнюючий контраст. Для них немає
жодних меж стосовно вибору матеріалу, який вони творчо інтерпретують – це може бути як "Богемська рапсодія" гурту "Queen", попурі з композицій гурту "Daft Punk", пісня Каньє Уеста чи музика з балету
П. Чайковського. "На даний момент група хоч і належить до категорії "акапелла", але так і не має, якого-небудь певного напряму, оскільки на її творчість впливають різні напрямки музики всіх країн. Гурт
виконує свої композиції в жанрах поп, електро, дабстеп, хіп-хоп, реггі та багатьох-багатьох інших" [6].
Досить характерним проявом творчого підходу колективу до аранжування є пісня "Сarol of the bells"
(обробка пісні "Щедрик" М. Леонтовича, яка стала надзвичайно популярною з англомовним текстом в американському просторі). Композиція починається з матеріалу, який проводиться з елементами імітаційної поліфонії, швидко переходячи в гомофонно-гармонічну фактуру, створюючи своєрідний вступ до композиції, після якого є зв’язка-перехід між вступом та основною частиною – темою "Щедрика". Ця зв’язка має яскраво
виражене танцювальне начало, після якої основна тема "Щедрика" сприймається більш полегшено та також
починає випромінювати танцювальність, а не магічну ритуальну повторність, притаманну давнім шарам фольклору. Після кожного проведення куплету вставна зв’язка повторюється та здобуває власного розвитку. До
неї додається уривок, який має танцювальний характер та доповнює її в часовому та образному відношенні.
Після останнього куплету пісні йде повторення вступу до неї, який побудований на авторському матеріалі
колективу. Саме за його рахунок починається гальмування руху та додається більше вокально-розспівне
начало, а не рухливо-танцювальне, внаслідок чого посилюється поліфонічне начало. Таким чином утворюєтьсяобразно-тематичнаарка,якаобрамляєпісню.Данийваріантпіснієнадзвичайнопопулярним,щодосягається за рахунок використання розміру 6/8 замість 3/4, в якому йде оригінальна версія пісні, що надає їй
більше танцювальності. В пісні колектив використовує мажоро-мінор, замість мінору, в якому написано обробку М.Леонтовича.
Як уже було зазначено, колектив часто обирає відомі шлягери в якості репертуару, проте це можуть
бути не лише естрадні хіти, але й академічні. Так цікавим є інтерпретаційний підхід в номері "Танок Феї Драже" з балету "Лускунчик" П. Чайковського. Виконавці розпочинають композицію з відтворення шуму повітря,
хуртовини, створюючи зимовий настрій, після чого розпочинається спів а капелла. Проводиться тема без
використання перкусійних прийомів, причому виконавці намагаються максимально передати звучання симфонічного оркестру – відтворюючи піцикато струнно-смичкової групи, легато дерев’яних духових. При цьому
зберігається фактура, специфіка голосоведіння, наявних у Чайковського. Змін зазнає тональність, яка понижується, порівняно з оригінальною, що обумовлено вокальними можливостями співаків. У репризі відбувається динамізація тексту за рахунок того, що додається бітбокс. Посилюється танцювальність, вибудовується кульмінація за рахунок віртуозних секвенцій, відтворених людськими голосами, після якого звучить
найвищий звук композиції, оброблений за допомогою електроніки, що створює дещо фантасмагоричний образ. Після цього змінюється композиція, яка після цього починає здобувати більше рис авторського матеріалу колективу, що побудований на основі елементів, видобутих з тексту Чайковського. Основний мотив побудований на початковому ритмічному мотиві композиції, що за своєю природою є активним, затактовим. За
інтонацією він передає відчуття непевності, хвилювання. Завдяки поліфонічній фактурі багато цих мотивів
нашаровуються, посилюється динаміка і створюється нова кульмінаційна зона, яка вже переносить нас до
сучасності і вже немає прямих відсилань до тексту Чайковського. Спільним з початком є лише ритмічний малюнок мотиву, який стає домінуючим у останньому розділі композиції, де на нього накладається бітбокс, що
передає ритмічну структуру маршу. Після кульмінації звучить генеральна пауза, після якої, як і на початку,
йде матеріал першого речення композиції версії "Pentatonix", нагадуючи з чого все розпочиналось. Таким
чином створюється образно-тематична арка.
Пісня "Love again", що є авторською композицією гурту, присвячена висвітленню теми кохання –
тих страждань, що приносить нерозділене кохання та того, як хочеться повернути колишні почуття та навчитись кохати знову. Розпочинається пісня зі вступу, в ньому у хоральному викладі співають всі учасники
гурту про те, яким є смак болю, спричиненого розставанням. Після цього йде перший приспів, в якому мелодичну лінію співає контртенор, оповідаючи історію кохання. Всі інші учасники в цей час створюють акомпанемент в типовій фактурі – бас, бітбокс, гармонічні голоси в танцювальному ритмі. Їх функція полягає у
створенні тла до соліста та підкресленні основних ключових слів в тексті пісні. Поступово середні голоси
набувають більш мелодизованого характеру, перетворюючись на контрапункт, окрім бітбоксу. У приспіві
відбувається певне теситурне підвищення, що створює більш експресивне та напружене звучання, яке
підкреслює вербальний текст з риторичним питанням: "як навчитися кохати знову?".
Вся мелодія пісні побудована на мінорній пентатоніці. Якщо у заспіві іноді використовуються
прохідні звуки, що належать однойменному мінорові, то у приспіві домінує мінорна пентатоніка з характерними стрибками від першого тону до п’ятого, від п’ятого до сьомого. В комплексі з мінорною домінантою і плагальними зворотами, створюється звучання, що притаманне народному музикуванню.
Мелодія демонструє зв'язок з блюзовим мелосом, а гармонія – з фольклором Східної Європи (плагальні звороти, мінорна домінанта, мажоро-мінор).
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У другому заспіві зміни стосуються фактури, в якій збільшується роль контрапунктів, що додають більшу спрямованість руху. Після другого заспіву, який продовжує історію, знову йде приспів, де використовується ритмічний малюнок, що представляє поліритмію до основної мелодії. Цей прийом притаманний для
стилю гурту. Це досить часто використовується у приспівах гуртом, коли підкреслюється слабка доля, залучається значна кількість синкоп і складних ритмічних малюнків, які виконуються декількома учасниками. Перший пласт – це ритм ударних, другий – ритм мелодії, третій – ритм гармонічного супроводу, які фактично є
незалежними один від одного. Розшарування ритму призводить досить органічно до брейку, в якому домінує
ритмічне начало. Брейк складається з двох частин, де першу виконує бас соло на фоні бітбоксу, що імітує
скретчінг – прийом, типовий для клубної музики та діджейських сетів. Кінець брейку – його друга частина –
складається з імітування і повторення основної фрази "Love again", яку співає весь гурт, поступово піднімаючись в теситурному відношенні. Відбувається кульмінація, після якої наступає пауза, а згодом знову звучить
матеріал вступу, який повністю повторює і вербальний текст, і музичну складову. Потім знову повторюється
вступ, який поліфонічно поєднується з мелодією приспіву. Відповідно вступ постає в якості контрапункту, а
приспів – у ролі основної теми. Завершується пісня проведенням приспіву, який закінчується на терцієвому
тоні тонічного тризвуку, стаючи своєрідним початком нової майбутньої історії. Дана авторська мініатюра
("Love again") включає різні типи фактури, поєднання гомофонно-гармонічної з імітаційною поліфонічною,
цікаві ритмічні знахідки, як-от ритмічний брейк, має нестандартну куплетну форму з елементами форми другого плану. В певному сенсі пісня має три основні теми – вступу, заспіву та приспіву, кожна з яких є уособленням трьох різних образно-емоційних станів, які змагаються між собою.
В композиції, побудованій як попурі з пісень "Daft Punk", використовуються різні хіти, як ті, що
були написані на початку творчості французького гурту, так і найпопулярніші у сьогоденні. Для творчості гурту "Daft Punk" притаманне використання таких стилів, як: хауз, електроніка, диско, EDM. Їх
музика характеризується превалюванням ритмічного начала та використанням голосу в обробці, яке
надає більш фантастично-синтетичного звучання, символізуючи симбіоз людського начала та штучного інтелекту. Зазвичай їх композиції побудовані на коротких часто повторюваних мотивах з уривчастими закінченнями та постійним ритмічним малюнком. Вони легко запам’ятовуються, є танцювальними
та мають нескладні тексти. Всі ці риси учасники гурту "Pentatonix" спробували поєднати у попурі. Зазвичай, для розвитку мотивів використовуються багато прийомів. Тед Піс перераховує наступні: "В
основі мотивної композиції лежить розробка мотивів і різні маніпуляції з ними: повторення, секвенції,
обернення, виконання мотиву в зворотному порядку, виконання обернення в зворотному порядку,
зміщення, гармонізація, перегармонізація, аугментація, дімінуція, модуляція, усічення і т.п." [5, 174].
Фактично всі вони використовують учасниками гурту. Широко застосовуються ритмічні остинато, голоси також використовуються з додаванням електронної обробки. Але замість драм-машин, всі ритмічні
малюнки та перкусійні ефекти будуються за допомогою голосів. Також в партитурі колективу наявна
поліритмія, яка досягається за рахунок одночасного проведення мелодії, партії барабанів (бітбокс) та
середніх гармонічних голосів, які виконують функцію ритмізованого контрапункту, що складається з
внутрішньотактових та міжтактових синкоп, які, наче своєрідний риф, тривають до восьми тактів. Хоча
гармонія є нескладною, проте вражає майстерність, з якою "Pentatonix" поєднують різні пісні французького гурту. Найчастіше використовуються тризвуки та їх обернення, проте при застосуванні коротких
тривалостей учасники гурту не втрачають інтонаційної вірності та відчуття ансамблевості. Основою є
відчуттянестримногоруху,якийнеспиняєтьсянінамить,протеневикликаєвідчуттяодноманітності.
Висновки. Гурт "Pentatonix" є колективом, що демонструє в своїй практичній діяльності високий
рівень професійної майстерності. Популярність гурту зумовлена надзвичайно якісним підходом до
аранжувань. Характерною ознакою стилю колективу є створення цікавих інтерпретацій відомих хітів,
що проявляється у поєднанні оригінальної версії пісні та власного авторського матеріалу. Подібний
підхід доповнюється якісним та вправним інтонуванням, майстерним володінням голосовим апаратом
та відчуттям узгодженості ансамблю. Прорахована драматургія композицій, які зазвичай виходять за
межі куплетної форми, що сприяє створенню форми другого плану.
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STEM-ПІДХІД: ІНТЕРПРЕТАЦІЯ У ДИЗАЙН-ОСВІТІ
Мета – окреслити предметне поле STEM-підходу у дизайн-освіті. Методологія дослідження. Застосовано компаративістський метод до порівняння "мистецької" парадигми дизайн освіти та її розуміння як художньотехнічного проектування з врахуванням науково обґрунтованої інженерної практики. Наукова новизна. Дослідження розвиває наукові підходи до концептуального розуміння дизайн-освіти, а відтак до моделювання освітньої
програми підготовки дизайнерів, що відрізняється від тих, що застосовуються на сучасному етапі. Обґрунтовано
інтерпретації у дизайн-освіті основних концептів STEM-підходу і доведено методологічну доцільність застосування його у дизайн-освіті України. Висновки. Пропозиція STEM-підходу як інноваційного на всіх рівнях освітньої
практики є актуальною для подолання певних наукових та освітніх суперечностей, пов’язаних із домінуванням
"мистецької" парадигми у підготовці дизайнерів. Основні концепти, запропоновані у STEM-підході, такі як інженерія, наука, технологія, математика, є на концептуальному рівні обґрунтованими у системних наукових дослідженнях вітчизняних вчених і можуть слугувати теоретико-методологічним підґрунтям подальшого розвитку STEMпідходу у практиці дизайн-освіти.
Ключові слова: STEM-підхід, дизайн, освіта, художньо-технічне проектування.
Цивин Михаил Наумович, кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры дизайна Института рекламы
STEM-подход: интерпретация в дизайн-образовании
Цель работы – определить предметное поле STEM-подхода в дизайн-образовании. Методология исследования. В работе применен компаративистский метод для сравнения "художественной" парадигмы дизайнобразования и его понимания как художественно-технического проектирования с учетом научно обоснованной инженерной практики. Научная новизна Проведенное исследование развивает научные подходы к концептуальному
пониманию дизайн-образования, а следовательно – и к моделированию образовательной программы подготовки
дизайнеров, отличающиеся от применяемых на современном этапе. Обоснованы интерпретации в дизайнобразовании основных концептов STEM-подхода и доказана методологическая целесообразность применения его в
дизайн-образовании Украины. Выводы. Предложение STEM-подхода как инновационного на всех уровнях образовательной практики является актуальным для преодоления определенных научных и образовательных противоречий, связанных с доминированием "художественной" парадигмы в подготовке дизайнеров. Основные концепты,
предложенные в STEM-подходе, такие как инженерия, наука, технология, математика, есть на концептуальном уровне обоснованными в системных научных исследованиях отечественных ученых и могут служить теоретикометодологическим основанием дальнейшего развития STEM-подхода в практике дизайн-образования.
Ключевые слова: STEM-подход, дизайн, образование, художественно-техническое проектирование.
Tsyvin Michael, Ph.D., Associate Professor, Design Department, Institute of Advertising
STEM-approach: interpretation in design education
The purpose of the article is to define the subject field of the STEM-approach in design education.
Methodology. A comparative method is used to compare the "artistic" paradigm of design education and its understanding
as an artistic and technical design taking into account scientifically sound engineering practice. Scientific novelty. The
conductedresearchdevelopsscientificapproachestotheconceptualunderstandingofdesigneducation,andconsequently
– to the modeling of the educational design training program, which differs from those used at the present stage. The
interpretations in the design education of the main concepts of the STEM-approach are substantiated, and the
methodological suitability of its application in the design education of Ukraine is proved. Conclusions. The proposal of the
STEM-approach as innovative at all levels of educational practice is relevant for overcoming certain scientific and
educational contradictions associated with the dominance of the "artistic" paradigm in the training of designers. The basic
concepts proposed in the STEM-approach, such as engineering, science, technology, mathematics, are at the conceptual
level grounded in system scientific research of domestic scientists and can serve as a theoretical and methodological basis
for further development of the STEM-approach in design-educationpractice.
Key words: STEM-approach, design education

Актуальність теми дослідження. Розвиток терміносистеми вітчизняного освітнього простору у
напрямі появи іншомовних термінів, семантична структура яких не завжди відображає характеристики і
властивості позначуваного об’єкта, є прикметою сьогодення. Увійшов до обігу у педагогічному середовищійставактуальнимуосвітньомупросторіакронімSTEM(Science,Technology,Engineering,Math,або
Наука,Технології,Інженерія,Математика)тапохіднівідньогоSTEAM,STREMтаін.Долаючисемантич- ні й
мовні бар’єри, педагогічна спільнота активно реагує на нові терміни, організовуючи круглі столи,
конференції, обговорення, утворюючи формальні та неформальні групи для спілкування, розглядаючи
інноваційні перспективи національної освіти при впровадженні STEM та гендерні аспекти STEM-освіти.
STEM-підхід визнано актуальним на державному рівні, що проявилось у Наказі МОН України від
29.02.2016№188проутворенняробочоїгрупизпитаньвпровадженняSTEM-освітивУкраїни.
Безперечною є необхідність оновлення підходів до сучасної освіти, розвиток її інноваційної
складової, спрямованої на критичне мислення, на інженерні та конструкторські підходи, які ґрунтуються на наукових дослідженнях і математичних розрахунках, що, власне і закладено у акронімі STEM.
Фактично це підхід, який, відповідно до зазначених концептів, кілька десятиліть тому мав назву "на уково-технічна творчість" і, безперечно, не є новим методологічним підходом до навчання та виховання
для вітчизняної педагогічної науки і практики, а, швидше, добре забутим "старим". З метою уникнути
технократичності та засвідчити у явному виді творчу компоненту процесів у STEM-проектах, у середи© Цивін М. Н., 2018
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ну акроніма було додано мистецьку складову – A (Art), внаслідок чого утворився STEAM (Science,
Technology, Engineering, Art, Math) – підхід, сутність якого фундатор цієї освітньої ініціативи Д.Якман
позначила як "…наука і техніка, які інтерпретуються шляхом інжинірингу і мистецтва і всі вони ґрунтуються на елементах математики" [1].
Актуальність STEM-підходу до навчання не викликає сумнівів, однак проблема бачиться нами
не з точки зору внесення мистецької компоненти до техніко-технологічних, наукових і математичних
проектів та підходів, а навпаки – інтеграції до мистецької освіти (такою в Україні вважається, зокрема, і
дизайн-освіта) зазначених STEM-компонент. Власне, інтерпретації потребує зміст концептів STEMпідходу до змісту дизайн-освіти в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Введення до наукового обігу і до практичної діяльності
освітніх закладів STEM/STEAM-підходів спонукає дослідників до розгляду різних аспектів їх впровадження та розвитку. Так, у праці О.Барна і Н.Білик [2] висвітлено етапи реалізації напряму STEM у системі загальної середньої освіти, яку пропонується здійснювати через певну інтеграцію традиційних
навчальних предметів і курсів математики, фізики, хімії, біології, географії, астрономії, технології на
кожному з етапів навчання. Н.Весела [3] пропонує створити національну політику STEM-освіти, запровадити пошуково-дослідницькі підходи при викладанні навчальних дисциплін і розробити стандарти
STEM- орієнтованого освітнього контенту. Аналізуючи стан та напрями розвитку STEM-освіти
О.Кузьменко [6] робить висновок, що STEM-освіта – це сучасний освітній феномен, що означає підвищення якості розуміння студентами дисциплін, що відносяться до науки, технології, інженерії та математики, мета якої – підготовка студентів до ефективних змін для вирішення нових завдань та проблем
(в тому числі через поліпшення навичок високоорганізованого мислення) і розвиток компетенції в
STEM-освіті, тобто розвиток STEM-грамотності.
Визнаючи STEM/STEAM перспективними формами інноваційної освіти, педагоги застерігають:
".. щоб ми не перетворили STEAM на чергову профанацію … Така освіта – це засіб, інструмент для
досягнення мети, а не тренд, який повинен бути скрізь і всюди" [10].
Згадані та інші наукові дослідження є принципово важливими для вироблення концептуальних
та методологічних підходів до розуміння міжпредметної інтеграції концептів STEM-підходу у цілісну
систему в навчально-виховному процесі закладів освіти всіх рівнів. Такого ж виявлення концептуальних і методологічних підходів потребує і застосування STEM-концептів у дизайн-освіті.
Мета дослідження – окреслити предметне поле STEM-підходу у дизайн-освіті.
Виклад основного матеріалу. У предметних дослідженнях сутності й змісту дизайн-освіти акцентується на тому, що сфера дизайнерської діяльності є мистецьким явищем, а концепція дизайносвіти в Україні спрямована на різнобічну підготовку фахівця, який має вирішувати проблеми гармонізації предметного середовища життєдіяльності людини [5].
Так, у праці О.Фурса [14], у процесуальній моделі ступеневої підготовки майбутнього дизайнера у мистецькому навчальному комплексі інноваційного типу, змістом дизайнерської освіти визначено
засвоєння системи знань з художнього мистецтва.
Слід зазначити, що на "інженерну" складову дизайн-освіти також звертається увага дослідниці
й зазначається, що "інженерна" складова змісту дизайнерської освіти, залежно від об’єкта проектування, визначається переважно розрахунковим чи винахідницьким, конструкторським чи технологічним характером, може бути представлена загальним, конкретним, спеціальним інженерним знанням
або містити тільки його основи – технічні і мистецькі знання й уміння.
Однак, у вітчизняному науковому дискурсі та освітньому просторі "мистецька" парадигма дизайн-освіти бачиться домінуючою, про що свідчать і навчальні плани підготовки фахівців, і паспорт
наукової спеціальності 17.00.07 – Дизайн, у якому формула спеціальності представлена таким чином:
Дизайн – одна з теоретичних галузей мистецтвознавства (- виділено нами М.Ц), висвітлює соціально-культурні, композиційно-художні та технологічні закономірності формування гармонійного, естетично досконалого предметного середовища життєдіяльності людини, створення мистецьких об'єктів матеріальної культури, промислових виробів і творів дизайн-графіки.
Разом з тим, у дослідженнях [4 та ін.] конкретизуються підходи до розуміння дизайну і визначається що дизайн означає творчу проектно-художню діяльність, пов’язану з проектуванням предметного світу, метою якої є формування гармонійного предметного середовища, яке задовольняє потреби
людини, а також наголошується на такій його складовій як науково обґрунтована інженерна практика.
Відповідно до обраної точки зору на дизайн (дизайн – це мистецтво або дизайн – специфічний
вид проектної діяльності, що об'єднує художньо-предметне мистецтво і науково обґрунтовану інженерну практику), добирається зміст навчання у цій освітній галузі, у якому перелік дисциплін формується
відповідно до обраного підходу. Чинна парадигма – у освітньому просторі "дизайн – це мистецтво", а у
науковій спеціальності – "дизайн – це галузь мистецтвознавства" – впливає на структурування змісту
освіти, яке відбувається, виходячи з "мистецької парадигми" дизайн-освіти, що є, безперечно, доцільним і правильним з точки зору узгодження формул освітньої та наукової спеціальностей.
Однак, об’єктивна реальність свідчить, що дизайн – це не тільки творчий задум, малюнок, візерунок,
мистецтво композиції, витвір мистецтва, а й художньо-технічне проектування, з кресленнями, розрахунками,
побудовоюконструкційтаїхелементів.Причому,
увизначенні"художньо-технічне"обидвіскладовієнетількирівноправними–убагатьохвипадкахтехнічна(технологічна,конструкторська)єдомінуючою.
Для дизайну характерний органічний зв'язок технічної творчості з художньою, що визначає
особливості формотворення всього предметного середовища, отже дизайн, як сфера комплексної,
багаторівневої за функціями наукової та проектно-художньої творчості, тісно пов’язана з науковотехнічним прогресом, із розвитком найсучасніших технологій і матеріалів.
Розмірковуючи над теоретичними основами і специфікою дизайн-проектування, дослідники наголошують [9], що його успішність залежить не тільки від суб’єктивних якостей дизайнера (його уяв
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лення, художнього смаку), а й від проектного мислення, яке інтегрує в собі інженерно-технічну та художню творчість, складається з художнього та інженерного мислення і інтегрує природничі, технічні та
гуманітарні знання.
До складової проектного мислення входить конструювання як процес створення дизайнером
певного об’єкта, визначення його форми, розмірів, взаємного розташування і параметрів частин та
елементів конструкції об’єкта, способу їх з’єднання, вибору матеріалів окремих елементів та розробки
конструкторської документації.
У реальній діяльності, пов’язаній, приміром, із дизайном приміщення, це- 3D-візуалізація, плани, креслення, добір меблів, освітлення. Якщо йдеться про ландшафтний дизайн – це особливості
земельної ділянки, планування та облаштування газонів, водойм, патіо, установка малих архітектурних форм, дренаж ділянки та її автоматичний полив, вирішення проблем розташування із сусідніми
ділянками, тобто сполучення точної науки проектування із мистецтвом і талантом створення неповторного дизайну для клієнта[15].
При чому, дизайн-проект включає не тільки ескізну частину, яка враховує всі побажання замовника, а й будівельну складову та оцінку вартості запропонованого проекту. На таку "прагматичну"
складову дизайну яе культурно-мистецького явища вказують дослідники [11], зазначаючи, що дизайн
сьогодні є і економічним, ринковим явищем, функція дизайну виражається в моделюванні конкурентних ситуацій, передбачає ряд рішень – залежно від вимог споживчого ринку і можливостей замовника,
у створенні для цих ситуацій товарів і послуг, що мають цінові й споживчі переваги, які враховують
соціально-культурний та економічний рівень життя людей та їх прибутки.
Досліджуючи проблему професійного добору дизайнерів, З.Макар [7] наголошує на складності
самої професії дизайнера, яка інтегрує в собі наукове та інженерно-технічне знання із здатністю художньо-образної інтерпретації проектних ситуацій. Структуруючи зміст освіти дизайнера, дослідник доводить гіпотезу про те, що дизайнер повинен в основному циклі фундаментальних і професійних дисциплін здобути відповідні знання та уміння (при вивченні інженерно-технічних дисциплін) в межах
чіткого розуміння процесу конструювання та проектування, основ технологічної обробки матеріалів,
прикладної механіки, декоративно-захисних покриттів, нарисної геометрії, основ організації виробництва, і робить висновок, що сучасний дизайнер має бути всебічно підготовленим фахівцем, який поєднує в своєму професійно-художньому чутті знання з інженерно-технічної галузі.
У діяльності дизайнера взаємозв’язок наукового підходу до вимог проектування об’єкта й художня творчість утворюють дизайнерську діяльність у самостійну і специфічну сферу художньої творчості, а проектування виробів – в колективну творчість виробників, інженерів, дизайнерів та багатьох
інших спеціалістів.
У праці В.Прусак [11] поміж складових підготовки дизайнера визначено інженерно-технічну та
технологічну компоненти – засвоєння техніки та принципів конструювання, технологія матеріалів та
виробництва речей, обладнання та допоміжний інструментарій, чинні стандарти і технічні умови на
вироби; організаційно-технічну компоненту – оволодіння принципами і прийомами збирання, систематизації та використання інформації й проведення дослідницької діяльності зі спеціальності, організаційно-управлінські та економічні аспекти роботи підприємств, різних видів діяльності, проектноконструкторських організацій, питання безпеки життєдіяльності.
Розглянуті системні дослідження З.Макар і В.Прусак фактично по кожному із STEM-концептів
ілюструють результат STEM-підходу до моделювання освітньої програми підготовки дизайнерів.
Саме таке STEM-розуміння, відповідне результатам досліджень у галузі сучасної педагогіки та
STEM-підходу як інноваційному напряму в сучасній освіті, представлено, зокрема, на сайті "Львівської
політехніки" [8]. Поміж завдань діяльності майбутнього фахівця для різних профілів підготовки виділимо ті, що вкладаються в основні концепти STEM. Зазначено, що бакалавр за спеціальністю "Дизайн":
● готує вихідні дані для складання технічних завдань на проектування дизайн-об’єктів в галузяхграфічногодизайнуйдизайнусередовища,таприймає участьускладаннітехнічногозавдання;
● виконує розрахунково-графічну частину з усіх розділів проектування об’єктівдизайну;
● організовує (здійснює) аналіз передпроектної ситуації, здійснює фотофіксацію, збір і систематизацію додаткових матеріалів, перевіряє наявність маркетингових досліджень. Формує пакет
документів, які містять необхідну інформацію для організаціїдизайн-процесу;
● координує дію інженерних підструктур, які беруть участь у проектуванні, веде облікову, звітнудокументацію;
● засобами комп’ютерного забезпечення створює ескізи та віртуальну інформаційну модель
будь-якого дизайн-об’єкту (двовимірні об’єкти засобами Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Corel Draw
тощо) та дизайну середовища (тривимірні об’єкти засобами ArchiCAD, SketchUp Pro, AvtoCAD,
MarbaCAD, 3ds MAX), виконує на основі вказаного комп’ютерного забезпечення основні робочі креслення і види дизайн-об’єктів, розробляє окремі вузли та конструктивнідеталі;
● готує демонстраційні та рекламні матеріали для презентації результатів дизайнерського
проектування;
● бере участь у складанні завдань на проектування для інженерів-сумісників та співпрацює з
ними, узгоджує проектні рішення з замовниками та суміжниками, отримує експертизу державних органів нагляду, проводить аналіз, контроль і оцінку якості виконаних проектнихробіт;
● організовує роботу над груповим проектом за допомогою сучасних технічних і програмних
засобів дизайнерського проектування, здійснює операції у мультимедійному просторі фірми, Інтернеті,
використовуючи текстові, графічні таHTML-редактори.
Наукова новизна. Дослідження розвиває наукові підходи до концептуального розуміння дизайн-освіти, а відтак – і до моделювання освітньої програми підготовки дизайнерів, зорієнтованої на
врахування інженерної складової у практичній професійній діяльності дизайнера. Обґрунтовано інтер-
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претації у дизайн-освіті основних концептів STEM-підходу і доведено методологічну доцільність застосування його у дизайн-освіті України.
Висновки. Пропозиція STEM-підходу, як інноваційного на всіх рівнях освітньої практики, є актуальною для подолання певних наукових та освітніх суперечностей, пов’язаних із домінуванням "мистецької" парадигми у підготовці дизайнерів.
Основні концепти, запропоновані у STEM-підході, такі як інженерія, наука, технологія, математика, є на концептуальному рівні обґрунтованими у системних наукових дослідженнях вітчизняних
вчених і можуть слугувати теоретико-методологічним підґрунтям подальшого розвитку STEM-підходу у
теорії й практиці дизайн-освіти.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ
БАЛЕТМЕЙСТЕРА-ПОСТАНОВНИКА В ІСТОРИКО-АНАЛІТИЧНОМУ АСПЕКТІ
Мета дослідження – розкриття ролі та значення мистецтва балетмейстера-постановника як рушійної
сили розвитку світової хореографічної культури. Методологія дослідження спирається на загальнонаукові методи аналізу і синтезу, а також історико-порівняльний, аналітичний та культурологічний. Наукова новизна. В історичному контексті еволюції хореографічного мистецтва, поступу й оновлення хореографії, розвитку балетного
мистецтва загалом та балетного театру зокрема простежено значення мистецтва балетмейстера–постановника
як провідної галузі. Висновки. Балетний театр – це синтетичне мистецтво створення візуально-музичних образів.
Але синтез у балетному мистецтві досягається лише завдяки неординарності художнього мислення та широкому
світогляду балетмейстера-постановника. Нові тенденції і художні течії передусім народжувалися в роботах хореографів-практиків, а вже потім з'являлися теоретичні обґрунтування та декларації новітніх естетичних принципів.
Від мистецтва балетмейстера-постановника залежить розвиток усіх жанрів хореографічної культури, а також збагачення танцювальних форм і виразових засобівбалету.
Ключові слова: хореографічна культура, балетний театр, мистецтво балетмейстера-постановника, історичний контекст.
Шаповал Елена Витальевна, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств Украины,
преподаватель кафедры организации театрального дела им. И.Д. Безгина Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого
Теоретические проблемы изучения творчества балетмейстера-постановщика в историкоаналитическом аспекте
Цель работы – раскрыть роль и значение искусства балетмейстера-постановщика как движущей силы
развития мировой хореографической культуры. Методология исследования опирается на общенаучные методы
анализа и синтеза, а также историко-сравнительный, аналитический и культурологический. Научная новизна. В
историческом контексте эволюции хореографического искусства, развития и обновления хореографии, развития
балетного искусства в целом и балетного театра в частности прослежено значение искусства балетмейстерапостановщика, как определяющей отрасли. Выводы. Балетный театр – это синтетическое искусство создания
визуально-музыкальных образов. Но синтез в балетном искусстве достигается только благодаря неординарности
художественного мышления и широкому мировоззрению балетмейстера-постановщика. Новые тенденции и художественные течения прежде всего рождались в работах хореографов-практиков, а потом появлялись теоретические
обоснования и декларации новейших эстетических принципов. От искусства балетмейстера-постановщика зависит
развитие всех жанров хореографической культуры, а также обогащение танцевальных форм и выразительных
средствбалета.
Ключевые слова: хореографическая культура, балетный театр, искусство балетмейстерапостановщика.
Shapoval Olena, Ph.D. of Philosophy, Lecturer of I.D. Bezgin Theatrical Affairs Department, Kyiv National I. K.
Karpenko-Kary Theatre, Cinema, and Television University
Theoretical problems of studying the choreographer-director work in the historical and analytical aspect
The purpose of the article is to reveal the role and significance of the art of the directing choreographer asthe
driving force behind the development of the world choreographic culture. The methodology of the research is based on
the general scientific analysis and synthesis methods as means for identifying the conceptual aspect of the
choreographer-director art historical development in the process of mastering art studies, cultural literature, namely,
historical-comparative and cultural-logical. Scientific novelty. In the historical context of the choreographic art evolution,
theprogressandtheupdateofchoreography,thedevelopmentofballetartingeneral,andballettheaterinparticular,the

© Шаповал О. В., 2018

298

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв №2’2018
fateful value of the choreographer-director art as a defining field is traced. Conclusions. The ballet theater is a synthetic
art of creating visual and musical images. However, synthesis in ballet art is achieved only due to the extraordinary
artistic thinking and the broad outlook of the choreographer to the holistic perception and figuratively-metaphorical
reflection of reality. New trends and artistic currents primarily appeared in the work of choreographer-practitioners, and
then there were theoretical justifications and declarations of the most modern aesthetic principles. The development of all
genres of choreographic culture, as well as the enrichment of dance forms and expressive means of ballet, depends on
the art of thechoreographer-director.
Key words: choreographic culture, ballet theater, the art of choreographer-director.

Актуальність теми дослідження. Бурхливі зміни естетичних ідеалів та художніх орієнтирів у соціокультурному просторі на зламі ХХ-ХХІ століття, нові погляди на складні і суперечливі історичні процеси потребують переосмислення тенденцій розвитку театрального мистецтва, його складової – балетного театру, зокрема творчої діяльності балетмейстерів-постановників. Досягнення та перспективи
розвитку світової хореографічної культури визначає саме творчість балетмейстерів-постановників, а
тому її дослідження в багатьох аспектах – історичному, аналітичному, культурологічному – є актуальним для розвитку хореографічної науки і практики.
Мета дослідження – розкриття ролі та значення мистецтва балетмейстера-постановника як
рушійної сили розвитку світової хореографічної культури; на основі історичного підґрунтя довести, що
від мистецтва балетмейстера-постановника залежить розвиток усіх жанрів хореографічної культури, а
також збагачення танцювальних форм і виразових засобів балету.
Аналіз статей та публікацій. Віддаючи належне працям таких відомих науковців, як
В.Красовська, Ю.Слонимський, В.Ванслов, М.Загайкевич, Ю.Станішевський, Б.Хегерт, чиї ґрунтовні
розробки досліджують історичний аспект вивчення шляхів становлення балетних театрів, зазначимо,
що питання узагальнення основних історико-теоретичних підходів до балетмейстерського мистецтва
та його провідної ролі у розвиткові хореографічної культури ще й досі залишаються на периферії на укових інтересів мистецтвознавців і культурологів.
Наукова новизна дослідження. В історичному контексті еволюції хореографічного мистецтва,
поступу й оновлення хореографії, розвитку балетного мистецтва загалом та балетного театру зокрема
простежено доленосне значення мистецтва балетмейстера-постановника, як визначальної галузі.
Виклад основного матеріалу. Питання теорії мистецтва балету, зокрема присвячені діяльності
балетмейстера-постановника та специфіці його творчої діяльності, що забезпечує внутрішню єдність
та органічний синтез складових балетної вистави, організуюче її з середини на рівні системи жанрів,
взаємодії літературної, музичної, хореографічної драматургії, сценографії, костюмів, акторського виконання, треба розглядати як в кожній конкретній театрально-художній, так і в соціокультурній реальності певного історичного періоду.
Водночас теоретичний підхід до комплексного вивчення багатоаспектного функціонування балетного мистецтва висуває на перший план аналіз домінантної проблеми хореографічної культури –
мистецтва балетмейстера-постановника, автора балетної вистави, що створює цілісний, художньо
завершений музично–сценічний, постановочно-хореографічний твір, ініціюючи формування театрально–танцювальних систем, форм, жанрів, стильових особливостей балетного театру. Теоретичний аспект дослідження діяльності балетмейстера-постановника пов’язаний із структурно–функціональним
аналізом специфіки балетмейстерської творчості і виявленням естетичних особливостей складових
хореографічної культури. Водночас необхідно розглянути роль і функції балетмейстера-постановника
в становленні сучасного балетного театру, простежити еволюцію художніх принципів та виразовозображальних засобів постановочного мистецтва. Почавши свій шлях від придворних видовищ із фігурними танцями XVI ст. в Італії і Франції, вже у XVIІ столітті мистецтво танцю збагатилося здобутками
балетмейстера П.Бошана, який, спираючись на естетику класицизму, створив французьку школу “благородного”(класичного) танцю. А саме, розробив його основні позиції, техніку стрибків та обертань,
принципи побудови масових “фігурних” композицій, а також основи системи запису танцю, яку в 1700
р. видав у Парижі його учень танцмейстер і педагог Р.Фейє, назвавши її “Хореографія” [13,9].
Спираючись на балетмейстерські здобутки Бошана, балетний театр на початку XVIII ст. послідовно прагнув до самовизначення, до створення цілісної хореографічної вистави, зміст якої розкривався танцем і пантомімою без допомоги декламації та співу. Придворний французький балет з його визначеними балетмейстером–постановником Бошаном естетичними принципами і формами наприкінці
XVII ст. поширився по всій Європі, набуваючи власні риси в Італії, Німеччині, Росії й Англії [12,12].
На англійській сцені балетмейстерські ідеї Бошана одержали продовження і розвиток у постановках і теоретичних працях балетмейстера Д.Уівера, який в 1706 році переклав на англійську мову
трактат Фейє і в передмові до нього зробив першу спробу теоретично обґрунтувати значення діяльності балетмейстера-постановника, як автора балетної вистави, для розвитку сценічноїхореографії.
Теоретичні засади мистецтва балетмейстера–постановника та його ролі в створенні балетної вистави як синтезу літератури, музики, акторської гри, декораційного живопису по-різному, але послідовно
продовжували утверджувати видатні теоретики і практики хореографії Ф.Хільфердінг, Г.Анджоліні, Ж.Ж.Новерр, А.Бурнонвіль, прагнучі виявити закономірності формування і зростання ролі балетмейстерської
творчості у художніх трансформаціях сценічної хореографічної культури. Кожний з цих майстрів, розроб-
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ляв свої теоретичні концепції балетного театру, які ставали фундаментом реформаторських тенденцій і
ставали підставою виявлення нових художніх можливостей мистецтва балетмейстера-постановника.
Балетна вистава як самостійний мистецький феномен, основою якого є хореографічні засоби
виразності,одержалаґрунтовнетеоретичнеосмисленнявкапітальнійпраці“Листипротанецьібалети”
Ж.Ж.Новерра, виданий в 1760 р., в якій чітко і переконливо викладені новаторські погляди на естетику,
природу,особливостітаперспективирозвитку,внутрішнізакониіосновоположніпринципиєвропейськогобалетноготеатрутамистецтвабалетмейстера–постановника.Новеррзаклавтеоретичнізасадимистецтва балетмейстера–постановника як домінанту ґенези театрально–хореографічних форм, систем,
жанрів і стилів. Свій вагомий внесок зробив Новерр в розвиток і характерного танцю. Балетмейстерреформатор ратував за збагачення мистецтва хореографії національними рисами, наголошував на необхідностівивченнянароднихтанців,якібули,найогодумку,витокамитанцівсценічних[8].
Теоретичні концепції Новерра, присвячені насамперед принципам роботи балетмейстерапостановника, одержали подальший розвиток у друкованих мемуарах і нотатках окремих практиків й
істориків хореографії наступних століть, зокрема кінця XIX і XX ст. висловлювання яких розпорошені у
різноманітних спогадах, есе, критичних статтях. Що ж до наукових праць і теоретичних досліджень
узагальнюючого характеру в яких би розглядалися проблеми естетичної природи, ґенези, жанрової
структури, поетики, танцювальної лексики балетного театру і його домінанти – мистецтва балетмейстера-постановника – принаймні у вітчизняному мистецтвознавстві, зокрема у театрознавстві та музикознавстві, майже не існує.
Теоретичні засади наукового аналізу історії розвитку мистецтва балетмейстера-постановника,
завдання створення теоретичної бази для всебічного розкриття особливостей мистецької діяльності
представників балетмейстерської професії вимагає обґрунтування й уточнення основних термінів і
понять, потрібних для дослідження означеної проблеми. До них насамперед належать такі поняття,
що входять до структури визначення “балетний театр”, а саме: “балетна драматургія”, “балетна музика” як складова поняття “балетні жанри” та “балетне лібрето”, “балетна партитура” і “сценічно–
режисерський план” вистави, “театральність” як визначальна риса сценічноїхореографії.
Балетна вистава як художній синтез просторово–часових мистецтв, а саме: театрального живопису, скульптури, костюмів, театру, музики, літератури, в своїх образно–структурних компонентах
будується на основі балетної драматургії. Цей термін, введений до теоретичного арсеналу вивчення
балету ще Новерром, протягом трьох століть віддзеркалював різні аспекти еволюції балетного театру,
визначаючи одну з найважливіших структурно морфологічних одиниць хореографічної вистави.
Балетна драматургія як основа балетної вистави визначає музично–хореографічний розвиток
сценічної дії. Основою сценічних подій є конфлікт, закладений в сюжет, що відображує конкретні життєві ситуації, які визначаються лібрето балету, тобто його літературним першоджерелом. Дуже часто у
створенні лібрето, бере безпосередню участь майбутній балетмейстер-постановник, який допомагає
лібретисту інтерпретувати власний задум відповідно до специфіки балету. Балетмейстер-постановник
на основі літературного лібрето створює режисерсько-постановочний план, детально розписує події
лібрето на складові епізоди і номери музично–хореографічної дії, відповідно до структурних форм балетної вистави, а саме: на сольні варіації (танцювальні монологи) героїв, на дуети (діалоги), на ансамблеві сцени солістів та кордебалету [3, 16].
Поширений в спробах теоретичного осмислення проблем поступу балетного театру і розвитку
мистецтва балетмейстера-постановника термін "балетні жанри" визначає широкий спектр тематично
стильових особливостей та різновидів балетних вистав, їх видові риси, зумовлені зв’язками балету з
літературою та її художніми напрямками і творчими методами, з театром та його типологією, бо балетний театр є видом театрального мистецтва й орієнтується також на його жанрово–типологічні класифікації, а також і з музикою, бо її багатоманітні за жанрово–тематичним розгалуженням твори складають фундамент балетмейстерських рішень. Ці специфічні риси суттєво відбиваються на змісті,
структурі, формі, емоційних ознаках та стильових напрямках. Відповідно жанрових ознак літературних
творів, покладених в основу лібрето, балетні вистави “можуть бути епічними, ліричними, комедійними,
романтичними, героїчними. Однак ці різновиди майже не існують у чистому жанровому вигляді” [5, 25].
Виникають балетні вистави, в яких жанрові ознаки поєднуються.
Теоретичні засади дослідження складових, жанрових та стильових особливостей балетної вистави зумовлюють необхідність розглянути таке складне, багатоаспектне поняття, як балетний театр,
історикиіпрактикиякогодавалирізнівизначенняцьоготерміну.Чималобалетмейстерів–постановників
різнихепохйособливоXX-XXIст.проголошувалитапроголошуютьвласнімоделібалетноготеатру,деякізякихзаперечуютьнепохитніосновицьогоунікальноготеатральноговиду,асаме:музичнудраматургію,балетнелібрето,сценічнухореографічнудіютощо.Балетнийтеатр,
головною
рисоюякогоєтеатральність,пройшовшидовгийісторичнийшляхйувібравшитаперетворившидосвідсуміжнихмистецтв,
різних напрямів, стилів, форм, утвердив власну унікальність і самостійність універсальної природи художньої творчості балетмейстера-постановника яклідера балетного мистецтва.
Театральний синтез мистецтв, до якого належить і мистецтво сценічної хореографії та її складової – балетного театру – здійснюється у процесі інтерпретації і виконання твору, написаного композитором і поставленого балетмейстером, з використанням виразово–зображальних засобів хореогра-
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фії, музики, декорацій, пантоміми тощо. Причому цей багатоаспектний синтез здійснюється не шляхом
механічного "злиття" різних мистецтв, а завдяки універсальному характеру творчості балетмейстера і
“специфічних перетворюючих можливостей театрального, в тому числі й сценічно-хореографічного
мистецтва, вершиною якого є балетний театр” [6, 34]. Як твердив видатний реформатор театрального
мистецтва початку XX ст. англійський режисера Г.Крег, родоначальником драматургії і театру слід
вважати саме танцювальне мистецтво [7, 98]. Відомий російський режисер А.Таїров вважав, що саме
у балеті в найрафінованішому вигляді збережено дійову сутністьтеатру.
Поняття балетна музика – визначає дуже важливу складову музично–танцювального дійства
балету, композиторську партитуру, написану найчастіше у співпраці з балетмейстером постановником, яка і є музичною драматургією, з якої виростає пластично–танцювальна драматургія, що розкриває на сцені музичні образи, лейтмотиви і характери героїв, їх настрій, почуття, складну поліфонічну
структуру твору композитора [4]. Протягом усієї своєї історії музика неодноразово прагнула втілити
складні візуальні образи, передати притаманними їй засобами динаміку подій, сприяючи оновленню і
розширенню дійових форм балету та розвиткові балетмейстерської творчості. Симфонізація балетного театру й намагання балетмейстерів–постановників вирватися з пут детальної сюжетної конкретизації хореографічної дії спричинили звернення до метафорично–узагальнених форм театру. На хвилі
цієї естетичної тенденції й розпочався театр XX ст. і його модерні шукання, зокрема майстрів сучасного балету М.Фокіна, Дж.Баланчина, С.Лифаря, К.Голейзовського,Л.Якобсона.
Професор Бенгт Хегер, так характеризує суперечливі процеси політичного та культурного життя Європи 20-х років: "Етика рухнула, так як всі норми були знищені.[..].. балет, вийшов на "велику"
сцену і вів танець вперед.. [..]На танцюючій сцені, все мистецтва об'єдналися, щоб створити одне, загальне мистецтво, яке повинно було відображати увесь відчай реального життя і прагнути пошуку
майбутніх маршрутів" [10, 7].
Для мистецтва балетмейстерів-постановників, реформаторів балетного театру XX ст., його багатоаспектних пошуків, що увібрали перетворені традиції класичної спадщини і романтизму, відкриття
мистецького декадансу, модернізму й авангардизму, характерне органічне поєднання театральновидовищного начала й хореографічного симфонізму.
На межі ХІХ та ХХ століття, загострився антагонізм між академічним балетом і сучасним танцем, який спирався на систему "тілесної виразності", розробленої у Франції теоретиком сценічного
руху Франсуа Дельсартом. В Америці, йому дали назву – "модерн" танець, засновницею якого вважається Марта Грехем, яка виходила з таких положень, які багато в чому суперечать таким, на яких ґрунтується класичний танець [9, 60]. Але, починаючи з 50-х років, все більше хореографів, наприклад,
Дж.Баланчин, Г.Тетлі, Д.Батлер, Дж.Тріслер, "розробляючи власну техніку, враховували і досягнення
танцю класичного. Настав новий етап – етап взаємозбагачення [9,70].
В процесі інноваційних шукань балетмейстерів-постановників формуються нові жанри і види
сучасної хореографічної культури, а кожне мистецтво щоразу в синтезі з іншими мистецтвами поновому виявляє свою особливу естетичну сутність. В сучасних пошуках балетмейстерівпостановників, які вбирають досвід модерну і постмодерну, поширених в європейській культурі, відбуваються процеси активізації взаємодії між різними видами мистецтв, передусім домінуючими для певної історичної доби.
На кожному історико–культурному етапі розвитку суспільства синтез мистецтв, зокрема в балетному театрі, має свою специфіку, кожний окремий історичний період соціокультурної і театрально–
художньої реальності супроводжується взаємодією або взаємо відторгненням певних видів і жанрів мистецтв, внаслідок якого виникає новий мистецький синтез, зближенням різних художніх шкіл, напрямів,
утворенням якісно нових традицій на ґрунті творчого досвіду попередніх поколінь й освоєння здобутків та
експериментів сучасних митців різних поколінь, несхожих почерків, уподобань й особистостей” [2, 179].
Балетний театр другої половини XX ст. визначали багатовекторні інтеграційні процеси, активна
взаємодія і взаємозбагачення хореографічних культур різних країн і народів, усе більш відчутним впливом
найновіших художніх течій та пошуків балетмейстерів–постановників, які завдяки вбирали експерименти і
досвід багатоманітних постмодерністських течій хореографії. Балетмейстери все активніше зверталися до
сучасної модерної музики й використання пластичної поліфонії та принципів хореографічно–симфонічної
драматургії, до виразових засобів кіно (монтаж, рапід, крупний план), скульптури (позування, образні ремінісценції), телебачення (мозаїчність, кліповість, непередбачуваність документалістики), до незвичної танцювальної лексики, за принципом хепенінгу (один з напрямків постмодернізму), в якій дія розгортається
алогічно, випадково, часом несподівано навіть для самих постановників.
Видатний балетмейстер сучасності М.Бежар, говорячи про вплив на балет мистецтва постмодернізму, писав: “Постмодернізм використовує все, що може бути прийнятним для масового глядача
[..] Справді, в постмодернізмі важко відрізнити серйозні знахідки одних митців від комерційних підробок інших, оригінал від пародії, талант від бездарності. Але в той же час постмодернізм має й позитивні ознаки. Він долає властивий модерну поділ на елітарне й масове мистецтво і йде не від людини, а
до неї, наближає елітарне мистецтво балету до широких мас, до глядачів” [1, 137]
Балетмейстерами–постановниками кінця XX- початку ХХІ ст. значні художні хореографічні цінності створені в стилі постмодернізму саме тоді, коли вони знаходили точки дотику з академічним ба-
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летом. Вплив естетичних засад постмодерну по–різному відчували і відомі балетмейстери–
професіонали з класичною освітою. Про це свідчили неординарні постановки талановитих митців, серед яких М.Бежар, Дж. Баланчин, П. Тейлор, Д. Ноймаєр, І. Кіліан, П. Бауш, М. Каннінгем, У.Форсайт,
М. Ек, К. Т. Тарп, А. Прельжокаж, М. Морріс, Б.Ейфман.
Проте всі ці багатовекторні і суперечливі процеси не одержали теоретичного узагальнення й
наукового аналізу в західноєвропейському мистецтвознавстві, де існує немало науково–дослідних
центрів та інститутів зі спеціальними відділами хореології і балетознавства, хоча в деяких дослідженнях підкреслюється повна залежність поступу хореографічної культури від творчості балетмейстера–
постановника, називаючи його хореоавтором. Термін "хореоавтор", що визначає професію балетмейстера–постановника, одноосібного автора хореографічного тексту балетної вистави і танцювальної
композиції, в науковий обіг увів балетмейстер і дослідник теорії й історії хореографії Серж Лифар в
своєму історико-теоретичному дослідженні "Histoire du balet" [11].
Висновки. Балетний театр – це синтетичне мистецтво творення візуально–музичних образів.
На протязі століть балетний театр активно вбирав, узагальнював і перетворював досвід суміжних мистецтв, зокрема музики, образотворчого мистецтва, літератури і драматургії, а також синтезував різні
танцювальні жанри, створюючи нові, прогресивні. Але синтез у балетному мистецтві досягається лише завдяки неординарності художнього мислення та широкому світогляду митця, здатності балетмейстера–постановника до цілісного сприйняття і образно–метафоричного відображення реальної дійсності. Причому, досить часто спочатку нові тенденції і художні течії народжувалися в роботах
хореографів–практиків, котрі, переборюючи трафарети і заскнілі канони йшли нелегкими дорогами
сміливих експериментів, а вже потім з'являлися теоретичні обґрунтування та декларації новітніх естетичних принципів. Саме тому від мистецтва балетмейстера–постановника залежить розвиток усіх жанрів хореографічної культури, а також збагачення танцювальних форм і виразових засобів балету.
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СТИЛЬОВІ ПАРАДОКСИ ВИЯВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО МЕНТАЛЬНОГО ЛІРИЗМУ
У МУЗИЧНІЙ АВТОРСЬКІЙ ТВОРЧОСТІ ХІХ - ХХ ст.
Метою дослідження є виявлення внутрішньо стильових протиріч в українському ментальному ліризмі, які
зумовили природність збереження традицій салонного піанізму в Україні, що склали основу фортепіанного модерну
в музиці ХХ ст. Методологічні засади дослідження – інтердисциплінарний мислительно-стильовий компаратив і
культурологічно-герменевтичний аналіз музично-мистецьких виявлень творчості у продовження позицій Т.Адорно,
О.Лосєва, досліджень О.Сокола, О.Маркової, О.Муравської та ін. Наукова новизна роботи визначається теоретичною самостійністю історичного ракурсу розгляду мистецьких процесів у добу романтизму, вперше в музикознавстві
виділена спорідненість "протосимволізму" Ф.Шопена і Т.Шевченка, що направляла стильові орієнтації українського,
фортепіанного у тому числі, мистецтва, зумовлюючи певні анігілюючі протиспрямованості традицій романтизму і
модерну у творчості українських майстрів ХХ століття. Висновки. Протиріччя розвитку фортепіанного мислення ХІХ
сторіччя мали безпосереднє втілення в Україні, серед представників якої в піаністичній сфері виділяються найбільшою мірою М.Лисенко, В.Пухальський, в Західній Україні – К.Мікулі. З названих митців, М.Лисенко та К.Мікулі безпосередньо визначилися в руслі салонної гри, а що стосується В.Пухальського, то в класі Т.Лешетицького він отримав
"серединний" щодо салонності й філармонічності орієнтир. Таким чином, українські майстри органічніше дотримувалися засад салонного піанізму, ніж це демонстрували купкисти в Росії та прихильники Ліста в Німеччині, оскільки тут
мала глибокий національний сенс помісна культура. Тому на порозі ХХ сторіччя фортепіанна техніка в Україні тяжіє
до відродження салонної фортепіанної клавірності, яка, в силу об’єктивних історичних обставин, вже не протистоїть
оркестральності, але в поліклавірному обсязі "втягує" останню як свою складову.
Ключові слова: український ліризм, стильові парадокси фортепіанного виявлення ліризму, музична авторська творчість, оркестральне фортепіано, салонний піанізм.
Шевченко Лилия Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент Одесской национальной музыкальной академии им. А.В.Неждановой
Стилевые парадоксы выявления украинского ментального лиризма в музыкальном авторском
творчестве ХІХ-ХХ в.
Целью данного исследования есть выявление внутренне-стилевых противоречий в украинском ментальном лиризме, которые определили естественность сохранений традиций салонного пианизма в Украине, составивших
основание фортепианного модерна в музыке ХХ века. Методологические основания исследования – интердисциплинарный мыслительно-стилевой компаратив и культурологически-герменевтический анализ музыкальноартистических выявлений творчества в продолжение позиций Т.Адорно, А.Лосева, исследований А.Сокола,
Е.Марковой, О.Муравской и др. Научная новизна работы определяется теоретической самостоятельностью исторического ракурса рассмотрения художественных процессов в эпоху романтизма, впервые в музыковедении выделенная родственность "протосимволизма" Ф.Шопена и Т.Шевченко, которая направляла стилевые ориентации украинского, фортепианного в том числе, искусства, обусловливая определенные аннигилирующие противонаправленности
традиций романтизма и модерна в творчестве украинских мастеров ХХ века. Выводы. Противоречия развития фортепьянного мышления ХІХ века имели непосредственное воплощение в Украине, среди представителей которой в
пианистической сфере выделяются в наибольшей мере Н.Лысенко, В.Пухальский, в Западной Украине К.Микули. Из
названных мастеров, Н.Лысенко и К.Микули непосредственно определились в русле салонной игры, а что касается
В.Пухальського, то в классе Т.Лешетицкого он получил "срединный" относительно салонности и филармоничности
ориентир. Таким образом, украинские мастера органичнее придерживались основ салонного пианизма, чем это демонстрировали кучкисты в России и приверженцы Листа в Германии, поскольку здесь имела глубокий национальный
смысл поместная культура. Поэтому на пороге ХХ века фортепианная техника в Украине тяготеет к возрождению салонной фортепианной клавирности, которая, в силу объективных исторических обстоятельств, уже не противостоит
оркестральности,новполиклавирномобъеме"втягивает"последнююкаксвоюсоставляющую.
Ключевые слова: украинский лиризм, стилевые парадоксы фортепианного проявления лиризма, музыкальное авторское творчество, оркестральное фортепиано, салонный пианизм.
Shevchenko Lilia, PhD in Pedagogical studies, associate professor of Odessa National A.V. Nezhdanova
Academy of Music
Stylistic Paradoxes of the Discovery of the Ukrainian Mental Lyricism in Music Author's Creative
Activity of the XIX-XXCenturies
Purpose of Research. The purpose of the research is to find out the intrinsically-stylistic contradictions in
Ukrainian mental lyricism, which is determined by the naturalness of conservations tradition in salon piano play in
Ukraine that are the basis of piano modernist style in music XX century. Methodology. The methodological basis of the
study is the interdisciplinary reflective-stylistic cомparison and culturological-hermeneutic analysis of the music-artistic
manifestations of creative activity, following the of positions of T. Adorno, A. Losev, studies of A.Sokol, E.Markova,
O.Muravskaya and others. Scientific Novelty. The scientific novelty of the work is the theoretical independent point of
view of the history foreshortening of the consideration of the artistic processes in epoch of the Romanticism. The author
is the first in musicology who has chosen relationship of "antisymbolism" F. Chopin and T. Shevchenko, which directed
thestylisticorientationofUkrainianpianoincluding,art,conditioningcertainannihilationcontrarietyintraditionofthe
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Romanticism and Modernist style in creative activity of the Ukrainian masters of XX century. Conclusions. The
contradictions of the development of the piano thinking XIX century had a direct entailment in Ukraine. We can name
among its representatives the following figures M. Lysenko, V. Puhalskiy, in Western Ukraine K. Mikuli. M. Lysenko and
K. Mikuli were defined as the salon playing, whereas according to T. Leszetyckii, V.Puhalskiy belonged to the class of
the "middle" comparatively salon and philharmonic type. Thereby, Ukrainian masters naturally kept of the bases of
salonpiano playing, than Russian ones and the followers of F.Liszt in Germany. They had a deep national sense estate
culture. Finally, in XX century the piano technology of the Ukrainian gravitates to rebirth salon key type of pianosounding,
which, on the strength of objective history circumstance, did not withstand orchestra type. It included the latter.
Key words: Ukrainian lyricism, stylistic paradoxes in piano demonstration of lyricism, musical author's creative
activity, orchestral pianoforte, salon piano playing.

Стильові парадокси виявлення українського ментального ліризму у музичній авторській творчості ХІХ-ХХ сторіч
Актуальність дослідження зумовлена затребуваністю на сьогодні розробкою національної творчої спадщини – заради органіки розбудови національного образу мислення України в умовах активного державотворення і обмеженістю державної підтримки академічної мистецької сфери.
Метою дослідження є виявлення внутрішньо-стильових протиріч в українському ментальному
ліризмі, які зумовили природність збереження традицій салонного піанізму в Україні, що склали основу
фортепіанного модерну в музиці ХХ сторіччя.
Виклад основного матеріалу. Соціальний "український ліризм" [8] в мистецькій сфері потрапляє у спеціальне співвідношення з фаховою вираженістю музики як втіленням художньо доцільних
стильових переваг. І органічно це звертає до романтичного світовідчуття як виявлення ліричного виражального принципу, щоправда, в повноті засвоєння раціоналістично-класичної спадщини передуючих романтизму століть. Не забуваємо, що утворення української нації здійснилося на межі Середньовіччя і Ренесансу, а "золотий вік" козацької доби XV-XVI сторіч відзначений причетністю до унікального
феномену Польської державності вказаного періоду, коли на засадах Ягеллонського правління Жеч
Посполита була єдиною в Європі країною, в якій на рівних в державному управлінні представлені були
православна, католицька конфесії і певною автономією користувалися протестанти.
Тим самим, тільки в Великій Польщі вказаних століть (яка складалася із земель Литви, РусіУкраїни і саме Польщі, населення яких представляли, у більшості, православні русичі, литовські аристократи й католики поляки та простолюдини-литовці) на рівні релігійно-державної структури реалізувалася повнота ренесансного двоєвірування як домінуючого культурного індексу вказаного соціуму.
Велич такої Польщі висунула знакову фігуру Миколая Коперніка, сповідання вчення якого коштувало
життя Дж.Бруно і відречення Г.Галілея, тоді як сам творець концепції геліоцентризму приїжджав у Рим до
Папи Римського, спілкувався з ним, не маючи ніяких загроз щодо наукових і віросповідальних позицій.
Натхненна "вільність України" епохи розквіту лицарського самоствердження козацтва, яка породила саме специфіку українського способу мислення й пісенної енергії національного мистецтва,
здійснена була в межах державної конфесійно-суспільної зрівноваженості, що компенсативно розширяла культурно-мистецьку сферу у національному самоствердженні. Дещо подібне знаходимо в Італії,
яка в ті ж часи не існувала як держава, формально представляючи складову Священної Римської імперії германської нації на чолі з німецькими правителями.
Але ідея збереження римсько-романського внеску у створену "германським генієм" держави
ставила в автономне положення носіїв культурного римського спадку. А це й стало ґрунтом формування "італіки" ("Анталії щасливої"), яка вже від XII-XIII століть в особах Данте й Петрарки заявила
свою культурно-мистецьку самостійність і яка на вершині Високого Ренесансу XV-XVI сторіч формувала культурні шляхи усієї Європи. При цьому Італія не мала державно-воєнної вибудованості, але, спираючись на понадгнучку політику католицького папства в протистоянні й одночасно в солідарізації відносно Православ’я (Флорентійська унія 1437 р. й ін.), тримала торгівельно-культурні зв’язки всієї
Європи й позаєвропейських володінь останньої. Щодо України, то саме епоха "козацької доби" в межах Жечі Посполитої виявляє натхненне уявлення про Вільність, яку поетично оспівував Т.Шевченко:
Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними…
…Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, маганати
Нас порізнили,розвели.
А ми б і досі такжили…
("Полякам" [9,256-257])
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З наведених слів поезії Шевченка ясно, що жадана вільність визначалася не державною автономією по відношенню до Польщі, але соціальним статусом козака (православного шляхтича, лицараболярина) в межах Жечи Посполитої. А порушення козацьких вольностей обернулося і для Польщі, і
для України катастрофою, однією з трагічних кульмінацій якої стала Гайдамаччина, образно втілена у
поемі Шевченка "Гайдамаки". Воїнська слава Запорізької Січі та багатство пісенності, вирощене релігійно-духовним зосередженням на вірності Православ'ю, стали зразком доблесті Служіння Вітчизні і
Церкві, визвавши наслідування у гуситів (див. поему Шевченка "Іван Гус"), повагу Галікан і високу самоповагу, що надихала нащадків ідеалами національного втілення.
Ясно, що приведена аналогія Україна – Італія не охоплює повноти самостійних національних
утворень у кожній з названих націй. Але досвід культуро- й мистецтвотворчості народів, "пасіонарна"
(за Л.Гумільовим [3]) енергія яких виливалася поза державно-будівної активності, заслуговує на увагу
– у разі компенсативного виявлення психології колективного суб’єкту нації, що тяжіє до суперетнічних
поєднань, що не завжди виявляє державно-творчі результати. Аналогія – доля чеської нації у XVIII-XIX
століттях, коли саме мистецьке піднесення (“Praha Regina Musica” у XVIII сторіччі, батьківщина польки
та Сметани – Дворжака у ХІХ ст.) зумовило національне визнання, державний статус якого виявився
народженням Чехословаччини у 1918році.
Із сказаного випливає те, що національне самовизначення не завжди рівномірно охоплює
державно-будівні й морально-релігійні, творчо-мистецькі обрії, а результатом такої нерівномірності
можуть бути певні незбіги мислительних епохальних типологій у національних виявленнях, як то засвідчує мистецька історія України. В роботі І. Присталова докладно розглядається шлях українського
мистецтва до романтизму і як висновок зазначається:
"Аналіз матеріалів виступів і записів звучання кращих оперних голосів України засвідчили, що
національна значущість співу, яка зумовлює художній сенс артистичного самоствердження вокалістів,
затверджена усвідомленням ними патріотично-клятвеного тонусу у якості стрижньового комплексу у
множинності змістовних накопичень кожного конкретного сценічного образу" [6, 151].
Такий висновок пояснюється дослідником посиланням на специфіку творчого методу романтизму, сформульованого як "романтична іронія" і в якому клятвенно-гімнічно виражений у музиці пафос
ствердження накладається на іронічно подавану ідею-образ. Так складається художньо-штучно видаване Преображення, що є суттю церковної акції тої ж назви в містичному вимірі ХристиянстваПравослав’я. Названий автор констатує:
"У ряді праць романтизм визначається як художній напрямок, як стиль… І. Солєртинський наполягав на тому, що ‘романтизм – не тільки стиль, але і світогляд’… У ряда дослідників зустрічаються
характеристики романтизму як метода – і це стосується робіт Е. Курта, Р. Реті, С. Скребкова… Вперше спеціальну розробку романтизму як виду художньої міметичної творчості ‘наслідування життя’ знаходимо у Г. Гегеля; він широко інтерпретує поняття романтизму як того, що має різноманітні історичні
форми до того, як романтизм був втілений класикою романтизму 19 віку... Для Гегеля готика і готична
архітектура зокрема втілювала романтичне бачення світу; більше того, християнська релігійна ідея
знаменувала для нього романтичну ‘напруженість’ душевного устрою, яка виводить на культ лицарської та церковної етики у романтичному мистецтві" [6, 26].
Посилаючись на Х.Рімана, І.Присталов слушно відмічає узагальнення щодо "німецької" специфіки
романтичного світосприйняття взагалі. І далі пише: "Такий підхід акцентує не стільки стилістичні, скільки методологічні аспекти розуміння романтизму, бо йдеться не стільки про план вираження (стиль), скільки про
висунення теоретичної ідеї, яка визначає породжуючий механізм романтичного світобачення: ‘дематеріалізація’, підхід від ‘подолання матеріального’. В цьому відношенні стилістично-методологічна прикмета даного
художнього напрямку як ‘романтична іронія’ … засвідчує вказаний ‘дематеріалізуючий’ принцип: романтична
іронія як та, що не заперечує пафосності викладення. А таке трактування явно ‘дематеріалізує’ іронічний погляд на світ, оскільки буттєвим виявленням іронії є – нищення пафосу" [6, 26-27].
І далі цитований автор розробляє виділений принцип романтичної іронії на вокальне виявлення, бо саме оперний вокал складав сутність романтичного музично-художнього втілення:
"Для вокалістів останнє має принциповий зміст, оскільки романтична іронія ніколи не сягає іроніїосміяння, що відриває звуковедення від повновісної кантилени: романтична музика, навіть у її ‘архідемонічних’ вираженнях, стверджує пафос співу на ‘опертому диханні’. І якщо Кюлеборн у арії № 10 із 2-ї дії опери Е. Гофмана ‘Ундіна’ демонструє ‘неможливі’ ходи прихованого двохголосся заради демонстрації своєї
‘нелюдяності’, драматична сутність якої в оперному варіанті постає на межі смішного, все ж ‘утримується’
на висоті пафосного звернення як месника за свавілля невірного коханця своєї дочки Ундіни" [6, 27].
У разі зацікавленості нашого дослідження у вимірах лірики, специфічної для романтичного підходу
в мистецтві, згідно знайденим параметрам художньої методології виділеного напрямку, відзначаємо:
1) індивідуально-суб’єктивну “зафарбованість” предмету романтичного мистецтва як “романтичної іронії”, тобто волюнтаристичне поєднання якостей, несумісних в позахудожньому світі, і виправданих виключно ліричною монологічністю подання цихобразів;
2) ієрархічну співвіднесеність основних цінностей предмету романтичного погляду на світ, в якомунайвищоюціноюзначеннявиділенийпафосохопленняіронічноїнедовіридобуттєвоїсторонижиття
зарадизахопленняідеальним,тобтоліричнубагатоскладовістьмонологічноговикладеннятвору;
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3) особливого роду мистецько-культурну штучність романтичного погляду на світ, підкреслюваний його німецькою ґенезою, тобто національною психологією, в бутті-побуті відміченою особливого
роду розсудливістю, яка являє антитезу щодо індивідуалізму лірично-монологічного принципу художньоговираження;
4) бідермайєрівсько-реалістичну, протосимволічну навантаженість мистецьких виявлень України у романтичному ХІХ сторіччі (С.Гулак-Артемовський, Т.Шевченко, М.Лисенко та ін.), стилістичні
ознаки яких йшли з дотичністю до романтизму, але ніякою мірою не поринаючи в антиномії романтизму, хоча б із неможливості приймати егоцентризм авторського самовираженняостаннього.
Суттєвість збереження понадіндивідуалістичної позиції в наближенні українського ліризму душі
до романтичного світобачення демонструє, перш за все, Т.Шевченко, геній якого визначив самоідентифікацію із збиральною символікою Кобзаря. Порівняємо подібне, але принципово одмінне тяжіння
до ототожнення Ф.Ліста з історичним Фаустом, аж до поселення у Веймарі, на батьківщині вченогомага, з обговоренням синонімічності перекладу прізвища композитора (Liszt – list – веселий, удачливий) і близької по значенню латинської шанобливої версії прізвища Фауста (Доктор Фаустус), наявності друга-супутника Вагнера у останнього і у автора "Фауст-симфонії" іт.п.
Адже особистість Фауста демонструвала егоцентризм життєво-творчої ідеї – і це цілком співпадало з індивідуалістським францісканством у Вірі Ф. Ліста. І такого роду віросповідальний індивідуалізм склав дещо принципово відмінне від соборного вибору Шевченка, при тому що послідовна релігійність не відзначала його всіх життєво-творчих переваг. І одночасно безсумнівною постає ліричність
шевченківського кобзарства, явна дотичність до романтичного демонстративного всеохоплюючого
артистизму життя і творчості.
Усвідомлення національної самобутності торкання романтизму у Т.Г.Шевченка виступає надзвичайно яскраво у порівнянні з такою знаковою фігурою романтичного світобачення і одночасно етнічно-культурно співвідносною з шевченківським кобзарством – виступає Ф.Шопен. До речі, українському досліднику, поляком за походженням, І.Белзі належить оригінальна концепція творчості генія
польської музики як думної [2]. Як знаємо, саме польським дослідникам належить виділення явища
думи як жанру київсько-князівського літературного походження [4]. Дума стала атрибутом творчого
вираження кобзарів – але її високий аристократизм висловлення й музичного подання зовсім не вичерпували репертуар кобзарів. Генетично кобзарство – це лицарсько-боярське "хождіння у народ", з падінням соціального статусу козацтва у XVIII сторіччі і з комерціалізацією кобзарського ремесла склалося його "спрощення" як символічної складової цього особливого роду Служіння своїй нації й Вірі.
Із сказаного випливає, що визнання, за Белзою, думності Шопена вказує на аристократичнообрану позицію композитора-артиста, патріотично-гордовито (а duma польською – гордість) заявляючого свою особистість в солідарності з нацією. А от кобзарство Шевченка демонструє не особистість
як таку, але ревність в національному служінні; не забуваємо, що саме гра на кобзі складала атрибуцію козака, тоді як на бандурі грали представники старшини, не менш полковника (в цьому відношенні
запорізьке козацтво було "армією трубадурів", бо лицарями-гравцями/співцями були не окремі особи,
але всі представники цьоговоїнства).
Порівняння суто патріотичної націленості у творчості Ф.Шопена і Т.Шевченка дозволяє усвідомити єство саме української специфіки і одночасно констатувати збіги підходу, що йдуть від
слов’янсько-кельтської спорідненості вказаних великих співців свого народу. Що стосується французької, кельтської за расовою ознакою, складової крові Шопена (француз за батьківською кров’ю), то це
має свої аналогії в родинній традиції Шевченка: його мати за дівочим прізвищем Бойко вказує етнонім
бойїв, які щедро розселилися на слов’янській землі, визначивши назву Богемії для старочеської країни. Можливо, ті кельтські вкраплення надали вражаючої портретної й поведінкової подоби Шевченка –
до П.Верлена, поета-символіста й революціонера, що трагічно загинув в боях за Комуну у 1872 р.
Відомо, що в біографії Шевченка, як і у названих польського й французького митців, особливо
активну роль відіграли стосунки з жіночим оточенням. Але, відмітимо, побутєві множинні й не бездоганні в моральному плані зв’язки з представницями прекрасної статі живили еротичні складові образів
Верлена, але ніяк не торкнулися творчих втілень жіноцтва у Шопена і Шевченка, які усвідомлювали
себе представниками саме слов’янських націй. Цнотливість обох у втіленні жіночих постатей у творчості вражаюча, тим більш, вона виділяється у живописних полотнах Шевченка, у якого явним виступає
вплив К.Брюллова, його вчителя по Академії, але еротичні асоціації, які проступають у Брюллова,
особливо в його італійських нарисах, зовсім відсутні у Шевченка. А в поезіях Кобзаря материнська лінія явно домінує над іншими виявленнями жіночості, співпадаючи з культом жінки-матері в українській
церковній й фольклорній традиціях.
Певні материнські акценти у феміністичних торканнях образного розкладу Шопена також мають місце – і особливо це стосується мелодійних спирань, за Я. Вєнцовським, на духовні побутові мелодії про ніжність Богоматері до "Єзуса малюсенького" в різдвяних співах, про любов матері до трьох
дочок, що визначили знамениті шопенівські мелодичні образи, у тому числі у "драматичних" Етюдах
типу ор.25 № 7 cis-moll, №№ 4, 11 a-moll [10, 517-530].
Нагадуємо, що найкрасивіша лірична тема з Першої балади Шопена, усвідомлюваної як відбиття подій-образів "Конрада Валєнрода" А.Міцкевича, присвячена, безумовно, єдиному жіночому пе-
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рсонажу, який виділений в поемі: матері Конрада, що серцем розуміла правоту сина і не відрікалася
від нього і вірила в бездоганність патріотичного його служіння. І все ж пошана Дівочості як такої у Шопена проявилася в персоніфікації Польщі як його Прекрасної Далекої Коханої, зближуючись, тим самим, з замилуванням жіночим-дівочим в Західній церкві (пор. з синонімізацією образу Сольвейг й Вітчизни у Г.Ібсена-Е.Гріга таін.).
Для Т.Шевченка рідна Україна – це Вітчизна-Мати, материнська сутність жіночості для українського менталітету є превалюючою. Навіть любовні відносини, втілені терміном "кохання", вказують на
перетини любові і турботи-опіки (пор. з російським "любить-жалеть", що не тотожне українській любові-коханню, але певною мірою також вказує на материнський аспект любовного виявлення). Культ материнства буквально пронизує творчість Кобзаря, стверджуючи специфіку східно-слов’янського бачення жіночого образу.
Із сказаного ясно, що ліризм мислення і Ф.Шопена, як представника західно-слов’янського культурного феномену, і Т.Шевченка, уособлюючого східно-слов’янський ментальний тип світобачення,
уникає суто індивідуалістичного виявлення, принципово минаючи автобіографічні позиції життєвих
стосунків із жінками і цнотливо у творчості зосереджуючись на національній ідеї жіночості, дівоцтваматеринства у польського Майстра, превалюючи материанства в українського віршотворця.
І все ж, індивідуалізація втілення жіночих образів виявлена у творах Ф.Шопена, перш за все,
піаністичною жіночістю "легкої" гри салонного типу, яка породила концепцію ноктюрновості (причому, у
фільдівському виявленні цього жанру, а не в драматично-баладному переломленні у самого Шопена)
артистичного типу автора Мазурок, як це зафіксував Р.Шуман в п’єсі "Шопен" в "Карнавалі" ор.9. І сама "надстатева" позиція творчого виявлення складала індивідуальну ознаку – поряд з "маскулінним"
зосередженням у фортепіанних звучаннях друга-суперника Ф.Ліста.
Мужній характер шевченкової Музи не має сумнівів, але кобзарство як втілення Служіння, виокремлювало типове-понадособистісне у творчому самовизначенні, більш того, виділяючи слізний
принцип самоствердження (див.підрахунки слів-термінів у поезіях Шевченка, здійснене в дослідженнях О.Сокола, згідно яких слова "сльози", "плакати" й відповідні синоніми буквально наповнюють шевченківську лексику), при цьому ніяк не торкаючись біографічно-особистісного обґрунтування тієї слізності і плачів. Відмітимо те, що салонна "польотність" шопенівської піаністики, відсторонена від
театральних драматизмів-контрастів на користь від церковності похідної м’якої замилуваності виразу,
сльози-плачі подає у "доторканості", але не в "заглибленні печалі".
"Плачі" Шевченка відповідають тим критеріям національної традиції оплакування-уславлення героїв, що сформувалася від давнини і втілювалася в києво-княжій поезії співцями-сказителями рівня Бояна
"Слова о полку Ігоревім" чи Садко билинних композицій. І одночасно вони відбивають соціальний контекст
їх творчого буття, реагуючи не стільки на персонально-авторські особистісні ознаки, скільки на актуальні
для національного буття ідеї, зміст якої на рівні високої абстракції формулювався терміном "Сподіваної
Волі", а в підсумку реалізації маємо: "…І на оновленій землі/ Врага не буде супостата,/ А буде син, і буде
мати / І будуть люде на землі…" [9, 430]. Алюзивно викладеним виступає Царство Боже на землі, надособистісний ліризм уславлення якого складає святая святих поезій Шевченка.
Із сказаного виходить органіка виконання традиції в національно-поетичному мисленні Кобзаря, на тлі якої "хвилястою лінією" проступає оновлення, а новаційна значеннєвість виступає в іпостасі
сьогохвилинно забутого Вічного.
Приведені апеляції до мислительних типологій шевченківського Кобзарства мають значення
не тільки у функції усвідомлення національного тла традиції, але у спрямованості до розуміння самої
новаційності, оскільки вірші Шевченка укладалися більшою мірою в жанрові грані поем, тобто суто літературної форми, показової для віку романтизму і аж ніяк не для строфічності дум. І в межах романтичного ж століття вибудовувалася, здавалося б, така новаційна для України лінія мистецького втілення, як фортепіанна творчість, тобто майстерність гри на генетично німецькому інструменті.
Ретроспективний огляд літературної, учбово-методичної й наукової спадщини, присвяченої питанням
гринафортепіанойпідготовцімузикантів-піаністів,дозволяєвиділитивцьомупроцесікількаперіодів.
Підсумковим в характеристиці напрямків розвитку мистецтва фортепіанної гри виступають
спостереження Д. Андросової: "Так, закладена Віденською школою двоспрямованість фортепіанного
стилю (моцартівська клавірність і бетховенська фортепіанна оркестральність) була доведена до антиномії в романтизмі в першій половині ХІХ ст. (зокрема, в протистоянні ‘легкого’ піанізму Ф.Шопена і
‘оркестрального’ Ф.Ліста), виходом з якої стало відстранення творчого паритету ‘легких’ и ‘тугих’ інструментів на користь останніх: лістівська ‘атлетична’ гра в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. склала засновки фортепіанного академізму. В піанізмі ХХ в., представленого іменами О.Скрябіна, Б.Бартока, А.
Шнабеля, Г. Гульда та інших, типова для епохи романтизму фортепіанна оркестральність поступається місцем поліклавірному за своєю основою фортепіанному звучанню" [1, 4].
Відповідно "фемінізована" салонна манера Фільда-Шопена відповідала принципам ліричного
самовираження артистів, тоді як "маскулінний", "силовий" піанізм Ліста був органічним втіленням театралізованого (драматичного) мистецького підходу.
Наукова новизна роботи визначається теоретичною самостійністю історичного ракурсу розгляду мистецьких процесів у добу романтизму, вперше в музикознавстві виділена спорідненість "прото-
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символізму" Ф.Шопена і Т.Шевченка, що направляла стильові орієнтації українського, фортепіанного у
тому числі, мистецтва, зумовлюючи певні анігілюючі протиспрямованості традицій романтизму і модерну у творчості українських майстрів ХХ століття.
Висновки. Вказані протиріччя розвитку фортепіанного мислення ХІХ сторіччя мали безпосереднє втілення в Україні, серед представників якої в піаністичній сфері виділяються найбільшою мірою
М.Лисенко, В. Пухальський, в Західній Україні К.Мікулі. З названих М.Лисенко та К.Мікулі безпосередньо вибудувалися в руслі салонної гри, в цьому плані перший з вказаних був достойним провідником
позицій Лейпцігської школи (вчився у знаменитого К.Рейнеке, блискучого представника бідермайєрівської стильової позиції [5, 342-343]), тоді як другий, Мікулі, представляв безпосередньо шопенівський
"легкий"-"польотний" стиль. Що стосується В.Пухальського, то в класі Т.Лешетицького, учня К.Черні,
який явно "пом’якшував" оркестральні тенденції свого великого вчителя Л.Бетховена, він отримав "серединний" щодо салонності й філармонічності орієнтир; і не остання роль тут належала напуттєві
С.Монюшка, який в свій час передрік велике майбуття юнакові з України і який сам уособлював найліпші лінії польського бідермайєра [7].
Таким чином, українські майстри органічніше дотримувалися засад салонного піанізму, ніж це
демонстрували купкисти в Росії та прихильники Ліста в Німеччині, оскільки тут мала глибокий національний сенс помісна культура, природньою складовою якої було фортепіанне музикування на зразок
салону. Тому на порозі ХХ сторіччя, на базі відродженого інструментального мистецтва Франції в особах К.Сен-Санса, С.Франка, К.Дебюссі, М.Равеля та інших великих майстрів, фортепіанна техніка тяжіє до відродження салонної фортепіанної клавірності, яка, в силу об’єктивних історичних обставин
вже не протистоїть оркестральності, але в поліклавірному обсязі "втягує" останню як свою складову.
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ANALYSIS OF THE INTERACTION OF ARTISTIC TECHNOLOGIES
IN THE THEATRICAL AND CONCERT ACTIVITY OF UKRAINE IN THE CONTEXT
OF MODERN SOCIO-CULTURAL PROCESSES
The рurpоsе оf тhе research is to study modern tendencies of formation and interaction of traditions and
innovations of the national contemporary Ukrainian art as a basis for the transformation of artistic technologies in the
theatrical and concert activity. The dynamics of the formation of the latest artistic technologies used in theater and
concert activity of Ukraine is considered. The methodology of the research is based on socio-cultural, introspective,
retrospective methods, as well as methods of systematization and analysis of the formation of the latest artistic
technologies used in theatrical and concert activity of Ukraine. The basis of the research is the comprehensive analysis
of scientific and theoretical works, which combines dialectical approach with a synergetic paradigm. Factors influencing
the formation and development of artistic technologies in new socio-cultural conditions of understanding and
systematization of the processes taking place in contemporary theatrical and concert activities are generalized.
Scientific novelty consists in studying the dynamics of the formation of the latest artistic technologies used in theatrical
and concert activity of Ukraine. The peculiarities of the development of contemporary Ukrainian art as the basis for the
transformation of artistic technologies in theatrical and concert activities of Ukraine are analyzed in detail. Conclusions.
The use of artistic technologies in theater and concert activities reflects the dynamics of the formation and transformation
of image sound design on the stage. The study of the influence of artistic technologies in its massive forms on a person
becomes more and more relevant in the society of knowledge, when the factors of global informativeness and coverage
of the broadest recipient circles play a decisive role in the artistic and communicativeprocesses.
Keywords: artistic technologies, folklore festivals, new artistic forms, theatrical art, theatrical and concert
activity, musical culture, formation of artistic image.
Вінічук Артем Олегович, аспірант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
Аналіз взаємодії мистецьких технологій у театральній і концертній діяльності України в контексті
сучасних соціокультурних процесів
Метою дослідження є аналіз сучасних тенденцій формування та взаємодії традицій та інновацій сучасного українського мистецтва як основи трансформації мистецьких технологій в театральній та концертній діяльністі. Методологія дослідження базується на соціокультурному, інтроспективному, ретроспективному методах, а
також методах систематизації та аналізу формування новітніх мистецьких технологій, що використовуються в
театральній та концертній діяльності України. Основу дослідження формує комплексний аналіз науковотеоретичних праць, в яких поєднано діалектичний підхід із синергетичною парадигмою. Узагальнені фактори, що
впливають на формування та розвиток художніх технологій у нових соціально-культурних умовах у розумінні та
систематизації процесів, що відбуваються у сучасній театральній та концертній діяльності. Наукова новизна полягає у дослідженні динаміки формування новітніх мистецьких технологій, що використовуються в театральній та
концертній діяльності України. Детально проаналізовано особливості розвитку сучасного українського мистецтва
як основи трансформації мистецьких технологій в театральній та концертній діяльністі України. Висновки. Використання мистецьких технологій у театральній та концертній діяльності віддзеркалює динаміку формування і трансформації звукового оформлення образу на сцені. Вивчення впливу мистецьких технологій в його масових формах на людину набуває все більшої актуальності в суспільстві знань, коли чинники глобальної інформативності й
охопленості найширших реципієнтних кіл відіграють визначальну роль у мистецько-комунікативних процесах.
Ключові слова: мистецькі технології, фольклорні фестивалі, нові художні форми, театральне мистецтво,
театральна та концертна діяльність, музична культура, формування художнього образу.
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Анализ взаимодействия художественных технологий в театральной и концертной деятельности
Украины в контексте современных социокультурных процессов
Цель работы – анализ современных тенденций формирования и взаимодействия традиций и инноваций
современного украинского искусства как основы трансформации художественных технологий в театральной и
концертной деятельности. Рассмотрена динамика формирования новейших художественных технологий, используемых в театральной и концертной деятельности Украины. Методология исследования базируется на социокультурном, интроспективном, ретроспективном методах а также методах систематизации и анализа формирования новейших художественных технологий, используемых в театральной и концертной деятельности Украини.
Основу исследования формирует комплексный анализ научно-теоретических работ, в которых объединены диалектический подход с синергетической парадигмой. Обобщенные факторы, влияющие на формирование и развитие художественных технологий в новых социально-культурных условиях в понимании и систематизации процессов, происходящих в современной театральной и концертной деятельности. Научная новизна заключается в
исследовании динамики формирования новейших художественных технологий, используемых в театральной и
концертной деятельности Украины. Детально проанализированы особенности развития современного украинского искусства как основы трансформации художественных технологий в театральной и концертной деятельности
Украины. Выводы. Использование художественных технологий в театральной и концертной деятельности отражают динамику формирования и трансформации звукового оформления образа на сцене. Изучение влияния художественных технологий в его массовых формах на человека приобретает все большую актуальность в обществе знаний, когда факторы глобальной информативности и охвата широких реципиентных кругов играют
определяющую роль в художественно-коммуникативных процессах. Ключевые слова: художественные технологии, фольклорные фестивали, новые художественные формы, театральное искусство, театральная и концертная
деятельность, музыкальная культура, формирование художественного образа.
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Relevance of the research topic. One of the means of expressiveness of the acoustic environment in
a theatrical and spectacular setting is the use of innovative technologies that combine reverb with a new
algorithm for modern sound modeling software. The study of artistic technologies in contemporary art
processes is perhaps the most complicated and at the same time not the most interesting problem, but the
complexity of systematizing all the processes taking place in modern theater and concert activities does not
eliminate the need to identify the factors of this process. Transformation of artistic technologies, which
appeared in theater and concert activities, definitely require further scientific reflection and systematization.
The analysis of the theory of theatrical art in its various aspects, from the repertoire, the
characteristics of individual types of theater to the forms of implementation of the artist on stage are studied
by such scientists, namely: A.Medvedev, L. Protsik, A. Afchell, A.Mudrenko, O.Melnichuk, O .Matola and
others. Other specific types of art are studied by O. Chorna, S.Stoyan, O.Romanovskaya and others. The
theoretical basis for the development of the specifics of artistic technologies in the sound-making process is
being actively developed and the following scientists use the following computer technologies: E. Artemyeva,
P.Buleza, N. Belyavina, O. Grinberg, O. Danchuk, E. Denisova V. Dyachenko, O. Zharkova, R.Zaripova, J.
Xenakis, M. Lindberg F. Manuri, A. Mukhi, N. Ocheretovsky, I.Pyaskovsky, M. Stroppi, I. Stravinsky, O.
Sokolov, P. Hindemita, L. Hillera, A.Shnitke , O. Shchetynsky and others. The works of N. Bakhmutova, M.
Borisova, A. Ermakova, B. Larina, V. Odintsova and L. Ogienko are devoted to the research of subtext in
artistic dialogue. The following scientists are investigating the peculiarities of the development of the tone of
expressiveness of electronic musical instruments in new socio-cultural conditions: O. Biguus, S.Vitkalov,
E.Kushch, O.Moysyuk, O.Romanov, O.Suprun, I.Stepanyuk, T.Smirnov and others.
The purpose of the article is to analyze the current trends in the formation and interaction of
traditions and innovations of the national contemporary Ukrainian art as the basis for the transformation of
artistic technologies in theater and concertactivities.
Presentation of the basic material. The concert is one of the types of public performances in which
music, literature, choreography, pop music is involved in one form or another. Concert sound in many
contemporary situations is closely linked with theatrical techniques of the stage mode of the concert, on
which are the best examples of theatrical culture. Just as the theatrical leadership entered the concert
venue, the sound of a concert work is closely connected to the technique of theatrical sound. The
development of audiovisual technologies that have led to the emergence of new genres, thus contributing to
the updating of the content of the musical work, plays an important role in theatrical concert activity. In the
monograph of Yuriy Bogutsky, Nadiya Korableva and Anna Chmil "New cultural reality as a socio-dynamic
process of human creation through roles" emphasizes that “New technologies are built on the use of
languages: cybernetics, computer science, programming and they became the environment that constitutes
a social person" [2,26].
One of the areas used in theater and concert activity is the organization of the interactionoftheimage
with music in accordance with the program of the work or annotated sound
engineerofvariousimages.Oneoftheproblemsarisinginthestudyoftheprinciplesoforganizingthetransferofinforma
tionisthecorrespondenceofthecontentofthestatementtoitsform.Thisdirectlydependsonthelevelofperceptionand
understandingofinformation.ThescientistG.Pocheptsov,analyzingtheworksofD.Kellner,notes,"Thespectaclesar
emediadesignersthatarebeyondtheusualanddailyroutine,becomingpopularmedia events and capturing the
attention of the media and the public ... Media plays aretechnologicalmediaevents, where media forms – TV,
print media or the Internet – they treat events in spectacular
ways"[5,131].FamousscholarsI.Yudkin,O.Beregov,O.Onischenko,E.Kovalenko,I.Bermes,O.Oliynykemphasize
thattheuseofartistictechnologiesmadeitpossibletogetabrightstagedesignoftheballetcreated by the American
scene designer Semen Pastuk and the American
costumedesignerGalinaSolovyova."Theplaylooksatthetrendsofpostmodernism,whichhasrecentlyspreadinallbr
anchesofcultureandart.Thecombinationofheterogeneousstyles,thecitationofthelongforgotten(inculturalscience
, this phenomenon is called "souvenir"), filling the old form with new
content,oftenparodyingclassicalworks,translation.Acombinationofdifferentchoreographicandmusicalstylescanl
eadtothe
creation of original stage forms and solutions "[3,157-158].
Extending the line of research of artistic technologies in theater and concert activity, reflecting the
dynamics of the formation and transformation of sound design of the image on the stage, we can distinguish
two technical directions – this is "projection" and "total installation". The first one involves video-mapping (3D
mapping), when an actor is in a white wall and is projected onto an image. The second involves a small
platform-space, which involves the floor and walls, and which also affects the video projection. In the second
direction, the actor is in the virtual world. Dublin team MIDASpaces works with video-mapping and interactive
digitized space. His productions will immediately trigger several senses of sight and hearing. In modern
dance, 3d-projection, visualizing sounds intertwine. One of the most famous practitioners of new media art is
a Dutchman, Klaus Obermeier. He experiments as a media artist, choreographer, and composer. His
performances are shown on the main world festival and theater venues. He works with the best Dutch
dancers, as well as composer for Kronos Quartet. The work can be labeled as an interactive dance and
media performance created jointly with Ars Electronica Futurelab. Taiwanese team Anarchy Dance Theater
together with the design studio for new technologies Ultra Combos made a 3d performance called "Seventh
Sense". Australian Chunky Moves Dance Team works with site-specific installations. That is, the software
they use, Kalypso, allows you to apply the projection and camera in living space, as well as to monitor the
moves of dancers. Avant-garde productions of the choreographer Guido Obarzanek explore the tension
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between the rational world, in which we live and the richness of our imagination. The Japanese artist
Nobuyuki Hanubusa moved from VJing to choreographic studios. The peculiarity of his work is that he
translates technique of motion graphics into dance, adding traditional and contemporary elements of
Japanese culture and martial arts. To date, Nobuyuki Hanabusa is the leader of the Enra team. The team
consists of talented professionals: dancers, masters of martial arts and jugglers. The choreographer and
artist Yuzo Ishiyama, with the help of new media and dance, is exploring the human body, which is
surprisingly not lost in the era of constant digital virtual innovations. The artist claims that the human body as
an information interface becomes more and more important today. The artist, Edna Orozko, works with
dance, video, animation, literature, light and music as a creator and producer, and she invites dancers,
composers and technical performers to specific projects. According to the scientist G.Pocheptsov, "New
technology tends to take old technology as its content, thus, the new technology fills any current archaism
like Plato did with dialogue. He was part of the old oral culture "[8, 12]. Oleksiy Kuzhelny, artistic director of
the theater "Suzir'ya" emphasizes that "Our theater is a theater-salon. Today we have discovered the
smallest scene in Europe – 21st place for spectators. . This is a completely different way of communication
between the actor and the viewer "[4, 77].
In the context of various directions and aspects of this problem, the role of self-expressing person in
image shaping plays a significant role. According to scientists, the peculiarities of the development of artistic
technologies in the new socio-cultural conditions are audiovisual culture. According to scientists Y.Bogutsky,
N. Korablev and G. Chmil "Roles are self-expression of a person in the world, a visible form of its intentions,
and therefore can not be interpreted in terms of the classical tradition, that is, as a subject or as an object,
but is being designed as the intersection of the subject and the object at the same time. The analysis of roles
as they are represented in the cultural, social experience, forms an image of role reality that functions below
the level of reflection "[2,158]
Scientists O. Afanasyev, L. Vinogradova, M. Glushko, V. Gnatyuk, O. Dy, M.Dmitrenko, S.Kitov,
I.Franko, V.Khmel and others investigated the genre nature, content, specifics of images and motifs. The
most ancient examples of Ukrainian theatrical art are Cossack folklore. It should be noted the increasing
occurrence of scientific developments aimed at the study of national self-identification, based on the
comprehension of national interests. The scientist L. Korniy notes that "... using folk sources, composers
were focused mainly on urban folklore, song-romance. Creation of the first samples of romantic instrumental
genres is connected with the assimilation of the achievements of the Western European instrumental music
"[5, 17]. Continuing this opinion, the scientist S. Lyudkevich notes that "the central idea at that time was the
idea of an image of the people and their past and present; in the center of attention there is the human
feature, his inner world, intimate feelings. Particular importance was attached to the national identity of art.
All this was characteristic of Ukrainian musical romanticism "[6,287].
Today, the folklore campaign promotes cultural exchange between individual nations, ethnic groups
and public associations. Each year in Ukraine there are various multidimensional festivals, concerts, in which
the country's unique cultural space is preserved, integrates new artistic forms, creates a special
communicative space that supports real social and cultural relations, as well as removes the tensions of
socio-political contradictions. The festival can be both regional and international. The status of the festival
exceeds the status of other events of the cultural life of the city, region or country where it is held. This is
mainly influenced by the temporal and spatial characteristics of the festival. Galina Kon'kova analyzing the
work of the Kharkiv Theater of Folk Dance, "The Testament," argues that "The testament is a real theater of
folk dance, in which each room is a kind of mini-play with clear drama, the development of the" inner plot"
and bright actors. By the way, the drama of the performance itself – the concert is based on purely theatrical
laws: from the exposition – an expanded choreographic suite based on folk rituals of Slobozhanshchyna
("Extraordinary Engagements") and the Ukrainian Polissya ("Because of the mountains-mountains"), due to
the gradual growth of the young creative energy, humor, zeal in the "Rings", "Parubotskie jokes", "Omelka",
and the explosive culmination of the final scene (the hawk-suite "Ukrainian Festive" from the cycle of the
"Celebration of the Dnieper") ... Boris Kolnoguzenko with his group revived Cossack dance "Gonta", which
150 years ago was common in Ukraine[4.45].
It is the artistic technology that enables artistic, even eccentric style on the stage and concert stage
to be realized. For the first time there was a phenomenon of graphic notation that is visualization of sound
images. Modern instrumental theater using artistic technologies expands the limits of performance gesture
and skill. In the opinion of the scientist O.Perepelitsya, he "... had the features of theatricality, bulge and
significance. The new music artist is building a specific gesture script for each particular piece. The executive
gesture is processed in the same way as the musical text of the work "[7, 31]. Leader of the Kharkiv Opera
House, People's Artist of Ukraine Volodymyr Lukash gave the second life to the theatrical production "The
Wizard", which lasted more than five hours. "This performance has been living on the stage of the theater for
sixteen years. Critics talked about the modern reading of the score." [4,21
Oleksandr Kurius, head of the musical part of the Kyiv drama and comedy theater winner of the Kyiv
Pectoral Prize, argues that "in my work on the musical concept of the performance, I want to simulate the
situation, in which action takes place, to find its psychological intonation and the sound field that arises
between the characters. The important thing for me is the genetic memory of the viewer: because the viewer
is in the middle between the action on the stage and his own memory space "[4, 60].
Thanks to the new artistic technologies in the XXI century a new kind of theater "Forum-theater"
appeared. The main idea of the forum-theater is to show the society the need for each person's participation
in building a better future and to explain to people that improving their lives and changing the social situation
in the country depends on them. Technology can effectively change the situation in local social groups and
their spectrum can be very wide: at present, this method is successfully applied in working with children and
young people, representatives of various social strata and professional communities. The technology of
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representations involves the active participation of viewers in the performance along with the actors, the
search for alternative solutions to problems and gaining experience of active manifestation of personal
initiative. The most commonly used multimedia projectors in Ukraine are Barco (Belgium), Casio (Japan)
Panasonic (Japan), Projection Design – (Norway). The emergence of digital arts has led to new artistic
genres and forms. Today, this technique works in more than 100 countries of the world, because there is not
only a need for a fairer and more democratic world, but also the desire of people to participate in the creation
of such a society. Today, methods for obtaining an image using projection technologies are used to create
modern large-scale multimedia installations, 3D-mepping, designing content on any surface. The technology
of video-messaging (video-mepping, video-imaging, 3D-mepping, projection mepping, projection show,
projection display (3D mapping) – a 3D projection, is used to create the illusion of a three-dimensional virtual
space, in which one can easily create and modify one entourage to the other without the use of complicated
and expensive scenery. Staking is used to increase the brightness of the final image, by applying two
projected images to each other, thus, the brightness of the image is doubled The two Optoma EH7700
ProScene projectors, each of which have a luminance of 7500 ANSI lumens, can give a brightness of up to
15,000 ANSI lumens, a projector with a jumper function that allows you to perfectly create images from
multiple projectors and set up an identical color transfer, Arc Function Correction allows projectors to adjust
the image and design it on a concave and convex surface without distortion, such as the Epson EB-G7900U
Full HD Projector (Technology: LCD: 3 x 0.76 "P-Si TFT, Resolution: WUXGA (1920x1200), Brightness:
7000 ANSI lm, Contrast: 50000: 1, 4K Support, Possibly projection point at an angle from 0 ° to 360 °,
HDBaseT interface). The main advantage of the proprietary Wings VIOSO software is the ability to
automatically stitch the projected image, combine projections, and also calibrate the geometry and
brightness of the image on the projected surface. Within a few minutes, you can adjust the projection to any
surface (building, car, scene, natural landscapes, etc.), using the automatic setting via USB or Ethernet
camcorder. The Wings Vioso software has an advanced functional for design and deformation of the image,
which allows you to easily adapt the show to the projection surface. Projection surface can be any, ranging
from ordinary or concave screens to spheres, 3D models and even to completely unusual surfaces, for
example, rocks. The Wings AV system is a comprehensive hardware and software solution for creating,
editing, playing content and managing any show. The system allows you to control all audio-visual systems
at a concert, theater, create multimedia installations in museums, 3D display shows, etc. For the first time in
the theater space, sound, light, pantomime, theater of shadows, circus, puppet theater, and so on. In
conjunction with the sound and video, designed from the operator's cabin, as in the cinema, plastic action,
the actor's language is not loaded, special meaning is filled. This sense exists on the brink of abstraction and
tactile associations, enhanced musical and video images. This is a new way of influencing the viewer, where
plastic combines not only music, but also media technology that enhances audio-visual impact. The main
stages of the development of musical-plastic combinations are coexistence, interdependence, mutual
adaptation and mutual influence. In this regard, "Teul Theater TEULIS" pays considerable attention to the
problems of the development of artistic technologies. He proves that all imaginations can be realized with the
help of the shadows of the human body, and the stunning visual effects every time shock the audience.
Professional use of the Panasonic PT-EX12KE projector for dynamic design of the scene helps to create the
desired mood and complements the picture and enlivenes the action. All this makes it easy, with no extra
cost for scenery accompanying the performance. Today, the practice of using powerful projectors (16-20
thousandlumen) in the design of the scene is becoming more widespread. And this is not surprising: at the
cost of little effort and in the presence of artistic vision, any scene, any performance can be enriched with an
additional impression, thanks to the dynamic projection on the stage backstage. The projection creates an
atmosphere, a mood, enriches the presentation with colors and images. (BenQ projection equipment is
traditionally used in laser shows through the example of the LU9715, LU9235 models. Well-known editors V.
Yaremenko and Y. Stanishevsky created a libretto for the "Figaro Wedding" performance in Kyiv. The main
role belonged to the conductor-director of the play O. Baklan. The artistic technologies used to create the
musical image were used in the performance. Well-known scholars I. Yudkin, O.Be-regova, O. Onischenko,
E. Kovalenko, I. Bermes, O. Oliynyk in the collection of scientific works "Art and Life" emphasize that "the
ballet master conductor has very carefully worked out a considerable amount of musical material, Many bills
and proofs, connections and noise effects were made (eg, singing birds, etc.). It was decided to move away
from the operatic score, leaving only the overture of the opera of the same name. Apparently, the directors
were guided by the fact that the audience, familiar with the Mozart opera, will look for a choreography
illustration of the content "[3,160]. As a result of the use of artistic technologies in the performance of V.
Yaremenko, a transformation of the image took place, where the classical and genre choreography,
pantomime used in the antique comedy del arte was used. Talented artists of the National Opera showed the
complete possession of technique and artistry. The image of Figaro is very close to the image of the merry
barber of Basil from the ballet "Don Quixote". Later, this dance part was successfully danced by the ballet
soloists A. Gur, E. Lagunov and M. Sukhorukov [3,164].
Correct organization of sound space can revive the production of the play, makes it interesting and
exciting, transfers the place, time and circumstances of action emphasizing important and critical points. With
a wide selection of microphones, the sound engineer can solve all kinds of artistic tasks posed by the
director. In the theatrical practice all kinds of microphones – dynamic, condenser, radio microphones and
others – are used. In the sixth decades of the twentieth century, the theater of improvisation appeared, in
which the theatrical performance took place without a predetermined scenario, the actors constantly
improvised. Another area of theatrical art was the theater of fact, which arose in the fifties of the twentieth
century, but became the most popular the next decade. The political engagement of the society in the six
decades of the twentieth century made popular performances which, in a reporter's manner, reproduced
contemporary authentic events of political or social life. The popular director of the theater was German
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director Peter Weiss. The theater achieves its aesthetic goal only, when what it offers viewers is intrinsically
important to them, if the life depicted in the play worries them and if the issues raised on the stage have a
direct or indirect significance for the spiritual development of society. In 1958, at Brussels EXPO exhibition
the troupe of the new theater presented the staging of "Lamenta Magisma" or "Magic Lantern" by the director
Alfred Radok and stage designer Josef Sloboda. The combination of theatrical production, highly artistic
choreography and cinematic projection was a real innovation. Since then, "Latin Magic" remaines one of the
most popular theaters in Prague. The Prague Laden Magisma Theater is a unique experiment of the
National Theater, which celebrates 58 years of existence in 2017. At the heart of representations is a
combination of actions that occur simultaneously on the stage and on a multimedia screen. For the first time
in the theater space, sound, light, pantomime, theater of shadows, circus, puppet-theater, and so on is
combined. In conjunction with the sound and video, designed from the operator's cabin, as in the cinema,
plastic action, the actor's language is not loaded, special meaning is filled. This sense exists on the brink of
abstraction and tactile associations, enhanced musical and video images. This is a new way of influencing
the viewer, where plastic combines not only with music, but also with media technology that enhances audiovisual impact. From 18 August to 4 September 2017, the International Summer Festival of the New Circus
and the Summer Theater took place in Prague, where technologies of modern large-scale multimedia
installations, 3D-mepping, Wings Vioso for design and deformation of the image were used. The problem of
foresight, which is culturally always available in a word, has certain advantages, since in this approach one
must also take into account intuition, that is, the product of culture as a society and a separate person.
These aspects of a word from the standpoint of culture of communication and participation of the culture
itself in communication are purely formalized, generated by the information society [1,10].
Conclusions. Successful theaters of the world have been using the projection techniques for the
design of theatrical performances for a long time. Obviously, they have only won from this, because the
theater is a living organism that is developing and responsive to the needs of today's demanding and
somewhat discerning spectator. The basis of modern theatrical art is the use of new approaches using
artistic technologies in theatrical and concert activities in recreating traditional folk culture. Musical image of
the play is created in the director's imagination not at once. The creative idea of the director often goes a
difficult way. In the process of working on the performance, when meeting with the composer, artist, sound
director and actors, his musical plan may change. Art technologies should come into action as a natural and
essential element and help to reveal the idea of a play or a concert. The development of new information and
communication space in theatrical and concert activities, where the artistic market is internationalized, has
become a necessary form of organization of artisticevents.
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SIGN-SYMBOLIC NATURE OF FOLK COSTUME (ON EXAMPLE OF A BELT)
Purpose of Research. The purpose of the article is to research and generalize the role of the transformational
processes of ceremonies of the life cycle of the Ukrainians by the studying such a component of clothing as a belt and the
determination of its significance for culture. Methodology. The methodology of the research includes the systematic, historical
and integrated approaches to the study of socio-historical, ethnographic and cultural-artistic phenomena. Scientific Novelty.
The scientific novelty consists in analysing the belt as the key element of man and woman costumes of various historical
periods of Ukraine and important symbol of Ukrainian folk culture, its role in the system of rituals, customs and traditions.
Conclusions. Thus, the belt as one of the types of decorative folk art was the household instrument as well as the ornament
and the symbol of the belonging to Christianity. The material and technique of creation of belts, showed the social status, class
affiliation, material condition and gender peculiarities. The belt with its unique sign and symbolic system played the important
roleinthecustomsoftheUkrainians(maternity,wedding,ceremonial).Ithelpedpeopletomoveintheirlives.
Key words: belt, folk garments, men's costume, women's costume, ritual, symbol of Ukrainian culture.
Долеско Світлана Валеріївна, аспірант Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв
Знаково-символічна природа народного костюма (на прикладі поясу)
Метою статті є дослідження та узагальнення інформації щодо трансформаційних процесів у обрядах
життєвого циклу українців через таку складову одягу, як пояс; з’ясування його значення для культуротворчості.
Методологія дослідження включає принципи системності та історизму, комплексний підхід до вивчення соціально-історичних, етнографічних та культурно-мистецьких явищ. Наукова новизна полягає в аналізі поясу не лише
як знакового елементу вбрання чоловічого та жіночого строю різних історичних періодів України, а й насамперед
як важливого символу української народної культури, та в з’ясуванні його ролі у системі обрядів, звичаїв та традицій. Висновки. Пояс, як один із видів декоративного народного мистецтва, виконував не тільки побутове призначення, а й був прикрасою і елементом приналежності до християнства; матеріал, техніка створення поясів і
способи підперізування мали значні регіональні відмінності та свідчили про соціальний статус, класову приналежність, матеріальний стан та гендерні особливості; пояс, з його унікальною знаково-символічною системою, відігравав важливу роль в обрядовості українського народу (наприклад, родильній, весільній, обрядовій) як важливий
елемент, що допомагав людині переходити з одного життєвого етапу на інший.
Ключові слова: пояс, народне вбрання, чоловічий костюм, жіночий костюм, обрядовість.
Долеско Светлана Валеріївна, аспирант Национальной академии руководящих кадров культуры и
искусств
Знаково-символическая природа народного костюма (на примере пояса)
Целью статьи является исследование и обобщение информации о трансформационных процессах в ритуалах жизненного цикла украинцев через такую составляющую одежды, как пояс; определение его значения для культурообразования. Методология работы включает принципы системности и историчности, комплексный подход к изучению социально-исторических, этнографических и культурных явлений. Научная новизна статьи заключается в
анализе пояса не только как знакового элемента одежды мужского и женского строя различных исторических периодов Украины, а в первую очередь как важного символа украинской народной культуры, и в определении его роли в
системе обрядов, обычаев и традиций. Выводы. Пояс, как один из видов декоративного народного искусства, выполнял не только бытовые функции, но и служил украшением, а также элементом принадлежности к христианству; материал, техника создания, способы опоясывания имели значительные региональные различия и свидетельствовали о
социальном статусе, классовой принадлежность, материальном положение и гендерных особенностях; пояс, с его
уникальной знаково-символической системой, играл важную роль в обрядах украинского народа (например, родильном,свадебном)какважныйэлементпомощилюдямперейтиизоднойжизненнойфазывдругую.
Ключевые слова: пояс, народные костюмы, мужской костюм, женский костюм, обрядность.

Formulation of Problem. The process of studying a national costume and its evolution is impossible
without the analysis of the following components: shirts, trousers, skirts etc. A belt is one of the most
beautiful elements among them. In our opinion, the belt should be studied more properly. It allows us to
analyse its development, the chronology and its regionaldivision.
Analysis of Recent Researches and Publications. The analysis of the scientific sources proves that
many researchers have devoted their works to the belt as the element of the national garments whereas they
have not made any general conclusions. The works of K. Mateyko, T. Nikolayeva, O. Kosmina, M. Bilan, G.
Stelmashchuk deal with the folk costume. Many researchers such as Y. Smolii, V. Zaichenko, L. Tchaikovsky
and O. Schkolna analyse various types of the belts, which are used in different regions of Ukraine. The belt
as a part of the rites, devoted to the life cycle has been studied by the famous Ukrainian scholars
(P.Chubinsky, H. Vovk) and modern scientists (M. Maerchik, Z. Bosik, E. Denysenko). In addition,
O. Levkievska and M. Drahomanov showed the belt as the sign of theprotection.
© Dolesko S., 2018
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Purpose of Research. The purpose of the article is to research and generalize the role of the
transformational processes of ceremonies of the life cycle of the Ukrainians by the studying such a
component of clothing as a belt and the determination of its significance for culture.
Main Part. First of all, we should note about the various archaeological sources, which point out that
the belt has been the integral part of the men's garment. For example, we can see the belt as the important
element of the man’s clothes on the Kernosiv idol of the Eneolitic period [3], on silver figures of the
Martynivsk treasure with the illustrations of the Eastern Slavs of VI – VII centuries [18, 348] and the
Scythians on numerous archaeological finds [5, 8]. The scientists found the belts mostly in the Old Slavic
men’s burial places. There were the remnants of the leather belts, which were narrow and had copper or
silver buckles, tips and bronze plates [15, 64-65].
The absence of archaeological evidence of the existence of women's belts allowed the researchers
to assert that only men used the belts. In his work "Industry of the Ancient Russ" M. Aristov writes – "The
golden and silver belts belonged to the expensive accessories of the riches of ancient Russ. Men only had
belts. They were silk, leather with forged metal plates, tips and other embellishments". In addition, the author
also tells about the significance of the belt in the rite of the sacrament: "the man should be tightened and
without the coat" [14, 141-143]. The belt as the important element of clothing is mentioned in the Bible. This
fact explains the role of the belt in religious Christian ceremonies. The Lord, ordering Moses to create
garment for his brother Aaron and his sons, told also about the belt. Moses should put on the garment for
their glory and beauty. Then he should anoint and sanctify them (Exodus 28). The Ipatiev Chronicles
described how Prince Volodymyr’s ambassadors had not liked the Muslims because they had prayed without
belts [14, 142].
In the XIII-XV centuries, the belt continued to be an important social characteristic, the confirmation
of feudal dignity, the ornament of clothes of nobles. Gold or gilded, decorated with pearls and cornelian belts
were the expensive heritage. They were often listed in the descriptions of the estates [15, 64-65]. The Ipatiev
Chronicles retained the story about Volodymyr Vasilkovich, the Prince of Volyn, who got ill and delivered his
property"…his father’s gold and silver belts and his own ones" to the poor people [6,903-938].
In the period of the development of the feudal political system, clothing began gaining the specific
national features and characteristics that were manifested in the materials, styles, colours, embellishment
and their using. It was caused by the formation of the ethnic group and new production opportunities, living
conditions, trade development and fashion. The latter was under the influence of the ideological and
aesthetic tastes of the elite socialgroups.
In the XVI century, a kuntush, the men's and women's coats, were in fashion. They should be girded.
Therefore, they became the separate artistic element and got the name "kuntush belts". The most part of
them was from China, Turkey and Persia. In the first half of the XVII century, the so-called "persian
workshop" produced the belts in Ukrainian territories. The first belt workshop appeared in Brody in the middle
of the XVII century. At that period the belt manufacture was opened in Stanislav. It got its popularity by the
production of the belts of the "Istanbul" type, which were woven two-sided for burial and wedding
ceremonies. The belt workshop also was opened in Slutsk. Its belts have been known as the "Slutsk belts"
[20, 21].
The Slutsk belt is a piece product, which is a polychrome cloth, hand-woven with silk or golden
threads. Its dimensions vary between thirty – forty centimeters in width and two – four and a half meters in
length (very rarely, narrower or shorter ones) [20]. According to the compositional structure, the Slutsk belts
are divided into three groups – one-sided (one-facial waistband without the division of the central axis), twosided (two-facial waistband without the division of the central axis or with it) and four-sided (two-facial
waistband with the division of the central axis on each sides).
The ornamental motifs of the Slutsk belts are mostly phytomorphic. They are characterized by the
following elements of the Chinese-Persian-Turkish weaving: peonies, lotuses, cloves, narcissuses, tulips and
peach flowers. The ornamental composition of the belts consisted of the middle part and the ends ("heads"),
which had the specific ornaments. The narrow strips decorated the edges of the belt [20; 1, 23].
The folk clothing of XIX – early XX centuries is the significant page of the material and spiritual
culture of the Ukrainians. It is characterized by the richness of forms, the beauty of artistic ornaments.
Naturally, these features concern the belts, which have been the important components of the men's and
women's garments.
AttheendofXIXcentury,thehome-madewoollenbeltswerethemostwidespread.Theywerepaintedwith red and
green colours. At the beginning of XX century the manufactured belt replaced them, whereas they preserved the
elements of ancient forms. For example, there was the belt production in Krolevets. The belts had transverse stripes
of various bright colours, which looked like as the linen ("kalamaika") ones of the eastern origin with the fringe. Later,
such "fringe" appeared in the Krolevets towels, which were used as the belts, mainly in the Chernihiv province. [10].
The people, who lived in towns, used the gold and silver belts. They consisted of the
differentsections,whichwereembellishedwithpreciousstones[7;16,47].
The local originality of the folk traditional belts of the late XIX – early XX centuries was determined by
materials, sizes, techniques of their production, ornamentations and colours. The belts were wool, linen,
hemp, cloth and leather. The riches also used raw silk of various colours, silver and gilt filaments [15, 66].
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The home-made waistbands were woven without a weaving loom. People wove them using various
techniques. One of the oldest techniques, preserved until XIX century, was the called "mesh". The belts were
knitted with six or eight pieces of wool. They were the longest belts (more than 3 m. in length and 0.5 m in
width). Dressing them, people had to twist them in the narrow strip. Sometimes, the belts were the
combination of the weaving and knitting, which made the artistic effect [15, 66].
The "edges" (kraika) was one of the most popular types of belts in Ukraine. The rich ornaments
characterizedit.Thesimplyoneshadthelongitudinallystripedtwo-sidedpattern,whereasthecomplex
oneswere
accompanied by the diverse single-deck ornament (width 3-15 cm, length – approximately 3 m). The ends of the
belts were embellished with pompons. Men's belts were wider than women's ones [16, 70-71, 116]. Polesia
"edges"werewovenwithcolouredwoollenthreads(mainlyinred,yellow,greenstripes)[12,22-23].
The tchoomaks had their own special leather belt, which was entitled "chinkotora". It was the double
belt with one (narrow) or two buckles (wide), which looked like a long bag. It contained the pockets for the
money and tobacco. A knife or other tools for the road could be hung on it [16, 132-133].
In the Middle Dnieper region, the most widespread kinds of the home-made belts were "edges"
(narrow) and "mesh" (wide) [15, 66]. They were red with large colorful pompons. In Poltava region, the belts
were red and green with longitudinal stripes, various in width and coloures with geometrised flora ornaments
[11, 104-105].
In the Dnieper region, men dressed narrow leather belts, which were very long. Their parts were
embellished with metal buttons and thin tin and brass plates [15, 68].
At the Cossack times, the imported Persian and linen (kalamaika) belts, ornamented with silk,
prevailed among the fellows in Slobidska Ukraine. They were long with pompons. The man could tie up the
belt around himself. Its ends were hidden in different way. It depended on the social class (cossacks and
peasants) of the man. It was the indispensable rule, and served as the sign of the Cossacks or peasantry
[16, 132-133].
The belts of Ekaterinoslav weaving were widespread among the women's clothing of the Sothern
regions of Ukraine. Being woven with coloured wool, they looked like a tightly knocked narrow long strip,
embellished with geometric ornaments. They had the long multi-coloured fringe. Men wore the home-made
or manufactured wide woollen belts of red, blue or green colours [11, 125, 130]. At the beginning of XX
century, in the workers' regions, people began sewing shirts with dark satin. Such shirts were worn over
narrow trousers and tied up with a narrow girdle, a silk red lace, or a military belt with a buckle [16,145].
In Polesia and Podilia regions, the men's belts of the factory production were popular. Their colours
were various tones of green and red, embellished by the stripes. The ends of these belts were ornamented
by the fringe [12, 22; 11,69].
In Polesia region, both men and women wore wide red belts with predominantly geometric ornaments
andlongstripes.InsomevillagesofZhytomyrPolesia,onlymencouldwearblackbelts[12,22,46].
The men of Polesia and Volyn regions preferred the leather belts, fastened on a metal buckle and a
thin strap, sewn on top of the opposite end of the buckle. It was embellished with embossed geometric
ornamentation. Such belts were called "belt with wallet". The wallets were fixed on them. In addition, men
hung a knife chain [16, 158, 173; 11, 30; 12, 22-23, 32].
In addition, the man’s monochrome red and striped belts with blue linen and white cotton threads of
home weaving were popular in Volyn region. They had fringes at the ends of the same threads (24 cm in
width and 2.5 m in length). The man tied it up twice around himself and put the ends in the front. Women's
belts ("edges") were mainly home-made weaving with longitudinal stripes of red, yellow, lilac, blue, green,
brown woollen and white cotton threads [17, 298-299; 11, 30].
Analysing the Carpathian region (Boykivshchyna, Lemkivshchyna, Opillya, Pokuttya, Gutsulshchyna,
Bukovina), we should note that a wide beautiful ornamented belt-cheres was the symbol of the men's power,
beauty, will and the ancient hierarchic. It was the only element of clothing, which was embellished extremely
magnificent, especially in Transcarpathia, Boykivshchyna, Pokuttia and the mountainous regions of
Bukovina. There were incrustations, using of metal buckles and plates [16, 212,284].
The Ornaments were embossed on the skin, decorated with buttons, simple and "decorated" plates.
At Pokuttia, men used a "big strap" with five "cheprags" [12, p. 84]. Boikys tied up with a belt of black, rarely
red colours with three buckles. The belt was fastened with a cloth or a handkerchief [16, 212, 225, 258].
There was a large belt in Pokuttia region. It was made of a folded double solid leather, which was
used as a bag for a wallet and a knife [12, 84]. In addition, the men and women wore home-made colourful
wide belts, ornamented with a large number of woollen fringe that emphasized the large white areas of the
regional garments [16, 274].
In the Boykivshchyna, the accessory of women's clothing was a woven red narrow belt, sometimes
with the addition of a green colours. The belts were made with long fringe at the ends. Fabric belts are
mainly made with black and white threads [16, p. 213,218].
The Hutsuls woved a non-wide belt. Multicoloured threads were used for the basis. Its pattern
includes such motifs as diamonds, triangles, squares. The colours were typical for the traditional costume.
Special belts-"edge" of the Kosiv region, woven from wool, were characterized by the geometric ornaments
with accented white [16, 227, 237].
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The Lemkos used to the narrow leather belt on the holidays. Moreover, they wore the "yugas", which
was a wide, embossed pattern with a leather strap that fastened on two buckles. There were places for
money, tobacco and matches [12, 96]. The women preferred the belts of the factory monochrome silk. They
were an integral element of the skirt (zapaska), which was embroidered in the same way as the belt. The
embroidery of flowers was carried out by coloured silk [16, 248].
In Bukovina, the wide woolen belt were popular. They usually had decorations the diamond-shaped
design. [16, 258]. In Zacarpathians, men preferred a wide girdle with four buckles – yugas, whereas women
used embroidered colored, cotton belts [16, 286, 290].
A specific feature of the men’s garments of Lviv citizens was a tall leather girdle, fastened to
fourrows of buckles. Sometimes, the belt was so wide that it shaded the three lower rows of the hinges [16,
205].The classics of Ukrainian literature to trace their characters turned to the description of their clothes.
The belt played a great role among them. Ivan Nechuy-Levytsky in his work "Kaidash family" wrote: "He is
worn the simple clothes: <...> Only a bright red and beautiful Odessa belt makes him differ fishermen" [9].
Panas Myrnyi repeatedly took his characters in the linen (kalamaika) belts and wrote about it,
emphasizing the higher social and material status of the heros. For example, to show the readers how city
men differ from the peasants, the author mentioned the words of his character of "Devil Has Made Me
Confused": "And the young men in the city are better than in the village. ... all are worn with the linen
(kalamaika) good belts..." [8].
At the considered periods, the belt was also the instrument to express aesthetic views. It has been
the important functional and decorative element that has emphasized the festivity or spirituality of the
complex and created a holistic artistic image.
According to folk customs, to appear on people without the belt meant to be ashamed [16, 213, 218].
In general, in the oral folk art of the Ukrainians, the absence of a belt testified to belonging to the "dark"
world. Only demons and mermaids were not tied up [2]. The absence of the belt is fixed in the rites,
concerned the cult of nature, its life cycles, for example, on the holiday of Ivan Kupala. The belt semantics
was closely associated with the idea of fertility, sexual power and childbearing [11,4]
Probably, we can meet this boundary value in the names of the working home –made belt – the edge,
which means "border" or "end". The perception of it as a border manifested itself in the rites, associated with the
first expulsion of cattle after winter. The ritual of passing the cattle through the belt had to ensure the return and
unityofthelivestock withhousingandtoprotectitfromthewildanimals.InSlobidskaUkrainethecattlehadtogo through a
locked chain or red belt. The synonymic semantics of the belt and keys is presented in the different
carols:thegoldenbeltwiththegoldenkeysaretheattributeofthegoddessoftheSun[11,4].
In the triad of "birth-life-death", the belt occupies a mediocre position and has a welcoming, life
semantics: the introduction of the child into life, inclusion in the society, the formation of marital relationships,
fertilization, sexual numbers and etc. [11, 4].
M. Mayerchic describes the role of the belt in the birth of a child: "The belt was the "key" that locked
or opened the child path. The belt / towel is often used in a maternity rituals during hard accouchement. Its
stretching from door to table simulated the road and tried to make easier the birth" [4]. The fastening of the
belt on the child was confirmed by her human, cultured status [11, 4].
During the burial, people had to take off the belt from the dead. The wedding red belts, which were
tied up on top of the garment played the most important role. Such belts had a symbolic-protective meaning.
The towel often could replace the belt. Its ornamentation symbolized the continuation of the genus (tree of
life). Similar tracery we can see in the embroidery of the festive belts [11, 4].
The belt was the main element of the men’s wedding garments in Ukraine. For example, in the Kyiv
region the young wore a shirt with a woven red, yellow or green belt whereas in the Slobidska Ukraine, the
men used the red one. The green or red belts with the fringe at the ends were widespread in the Zhytomyr
region. In the eastern regions of Polesia we could meet the woven blue, green or red belts whereas in the
south of Ukraine people traditionally used the red ones [16, 128, 140, 145, 165]. In the Western Podolia the
bride wore a wide belt whereas she used the Krolevets towel in the southern regions of Poltava, Slobidska
Ukraine and Chernihiv [16, 128, 140, 190].
Conclusions and Perspectives of Further Development. Thus, the belt as one of the types of
decorative folk art was the household instrument as well as the ornament and the symbol of the belonging to
Christianity. The material and technique of creation of belts, showed the social status, class affiliation,
material condition and gender peculiarities. The belt with its unique sign and symbolic system played the
important role in the customs of the Ukrainians (maternity, wedding, ceremonial). It helped people to move in
their lives. In addition, the women's belts were always woven. It allows us to state that at the Aeneolithic and
Scythian epochs, women also wore the woven belts, which have not saved to our times.
In our opinion, the belt as the key element of the Ukrainian folk culture should be analysed more
properly in the context of its role in the Ukrainian customs and folk medical practices.
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ЕТНОДИЗАЙН ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ НАУКОВИХ УЯВЛЕНЬ
ПРО УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ СТИЛЬ: початок ХХ століття
Метою статті є дослідження процесу формування уявлень про український національний стиль образотворчостівсоціокультурномупросторіУкраїнипочаткуХХстоліттянаосновіаналізунауковихпозиційпровідних
учених
і
митців-практиків доби. Методологія дослідження полягає у застосуванні комплексного історико-культурного підходу, методів порівняльного аналізу, зіставлення і узагальнення. Це дало змогу виявити специфіку формування концепції українського національного стилю в контексті європейських тенденцій національного романтизму тих літ. Наукова новизна полягає у спробі виявити шляхи осмислення місця і ролі етнодизайну як складової українського
національного стилю в науково-творчому співтоваристві України означеного періоду. Охарактеризовано погляди
представників української науки про мистецтво щодо історично сформованих відмінних ознак національного етнодизайну та напрямку його сучасного розвитку як складової українського стилю. Виявлено внесок М.Біляшівського,
К.Широцького, В.Щербаківського, В.Кричевського та інших у процес розв’язання проблеми. Висновки. Обговорення
сутності і параметрів національного стилю образотворчості в українському суспільстві початку ХХ століття відбувалося з опорою на давню спадщину і сучасні досягнення етнодизайну. Теоретична розробка концепції українського
стилю відіграла важливу роль у розвитку національної самосвідомостідоби.
Ключові слова: етнодизайн, український національний стиль, національний романтизм, народні художні
промисли.
Сиваш Илона Олеговна, аспирант Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств
Этнодизайн как составляющая формирования научных представлений о украинском национальном стиле: начало ХХ века
Целью статьи является исследование процесса формирования представлений об украинском национальном стиле в социокультурном пространстве Украины начала ХХ века на основании анализа научных позиций
ведущих учёных и художников-практиков эпохи. Методология исследования состоит в использовании комплексного историко-культурного подхода, методов сравнительного анализа, сопоставления и обобщения. Это дало
возможность выявить специфику формирования концепции украинского национального стиля в контексте европейских тенденций национального романтизма тех лет. Научная новизна состоит в попытке выявить пути осмысления места и роли этнодизайна как составляющей украинского национального стиля в научно-творческом сообществе Украины означенного периода. Охарактеризованы взгляды представителей украинской науки об
искусстве относительно исторически сформированных отличий национального этнодизайна и направлений его
современного развития как составляющей украинского стиля. Выявлен вклад Н.Биляшивского, К.Широцкого,
В.Щербакивского. В. Кричевского в процесс разрешения проблемы. Выводы. Обсуждение сущности и параметров украинского национального стиля изобразительного искусства в украинском обществе начала ХХ века осуществлялось с опорой на давнее наследие и современные достижения этнодизайна. Теоретическая разработка
концепции украинского стиля сыграла важную роль в развитии национального самосознания эпохи.
Ключевые слова: этнодизайн, украинский национальный стиль, национальный романтизм, народные
художественные промыслы.
Sivash Ilona, Postgraduate student, National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts
Ethic-design as a composition formation of scientific concepts on ukrainian national style at the
beginning of the 20th century
The purpose of the article is to study the process of forming ideas about the Ukrainian national style in the
sociocultural space of Ukraine at the beginning of the 20th century by an analysis of the scientific positions of leading
scientists and artists-practitioners of the era. The methodology of the research consists in using a complex historicalcultural approach, methods of comparative analysis, comparison and generalization. The mentioned issue made it
possible to identify the specifics of the formation of the concept of the Ukrainian national style in the context of the
European tendencies of national romanticism of those years. The scientific novelty consists in an attempt to reveal
ways of understanding the place and role of ethnic-design as a component of the Ukrainian national style in the scientific
and creative community of Ukraine of the specified period. The views of representatives of the Ukrainian science of art
about the historically formed differences of the national ethnic-design and directions of its modern development as a
component of the Ukrainian style are described. The contribution of N. Bilyashivsky, K. Shirocki, V. Shcherbakivsky was
revealed. V. Krichevsky in the process of resolving the problem. Conclusions. The discussion of the essence and
parameters of the Ukrainian national style of fine arts in the Ukrainian society of the beginning of the 20th century was
based on the ancient heritage and modern achievements of ethnodizaina. The theoretical development of the concept of
the Ukrainian style played an essential role in the development of national self-awareness of theera.
Keywords:ethnic-design,Ukrainiannationalstyle,nationalromanticism,folkartisticcrafts.

Актуальність теми дослідження. Кожне покоління прагне осмислення свого існування в складних взаємозв’язках теперішнього з минулим, звертаючись до вічних цінностей. І для кожного народу
однією з таких цінностей була, є і завжди буде національна культура в різних її проявах. У наш час
утвердження в Україні національної самосвідомості, як ніколи актуальним є збереження і розвиток
своєї мови, своєї культури. Провідну роль у цьому процесі відіграє формування єдності художнього
© Сиваш І. О., 2018

319

Мистецтвознавство

Сиваш І. О.

світогляду народу, розбудова українського національного стилю в різних галузях мистецтва. Необхідність повноцінного національного відродження нині обумовлює доцільність поглибленого вивчення
українського досвіду минулих часів у цій справі. Зокрема, ідеться про формування системи уявлень
про національний стиль українського мистецтва в суспільстві початку ХХ століття, який сприймається
історією тогочасного національно-культурного відродження. Отже, дослідження даної проблеми є дійсноактуальним.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблема формування уявлень щодо українського національного стилю в теорії та практиці образотворчого мистецтва висвітлюється в працях низки українських
учених: Є. Антоновича, В. Чепелика, М. Селівачова, О. Ноги, М. Палієнко, Т. Кари-Васильєвої і З. Чегусової, Л. Соколюк, В. Ханка, М. Криволапова, І. Удріс, Г. Скляренко та ін. Разом з тим, поза увагою
науковців залишились окремі аспекти системного дослідження питання в його історичному розвитку.
Зокрема, ідеться про визначення представниками української інтелігенції початку минулого століття
ролі народного декоративно-ужиткового мистецтва у справі формування концепції українського національногостилю.
Метою статті є аналіз процесу формулювання й популяризації відмінних рис і визначення самодостатності українського етнодизайну в контексті формування наукових уявлень про особливості
українського національного стилю та критеріїв його функціонування в теорії мистецтва та художній
практиці в Україні початку ХХ століття
Виклад основного матеріалу. ХІХ століття ознаменувалось активними соціальними подіями,
визначними успіхами в галузі науки і бурхливим розвитком промисловості, що супроводжувалось у
багатьох країнах національно-демократичними та національно-визвольними рухами. Європейська художня культура розвивалася під впливом означених політичних, економічних, національно-релігійних
чинників. Зокрема, значну роль в соціокультурному розвитку відіграє активне зростання в результаті
індустріальної революції масового виробництва, що видозмінює середовище проживання тогочасних
європейців. Все ширші верстви населення, передусім міського, отримують можливість забезпечити
собі бажаний комфорт. Разом з тим, стандартизація у сфері промислового випуску виробів ужиткового
мистецтва призводила до певного нівелювання художньо-естетичних якостей предметного оточення
людини [ 11, 163]. Формування світового предметного ринку також обумовлювало перестановку акцентів на користь відносної універсальності продукції. Дана ситуація вступала в суперечність з притаманним багатьом європейцям тих літ прагненням утвердження національної самодостатності – в тому
числі у сфері художньої культури.
Проти такого знеособлення життєвого простору починають виступати представники мистецького життя. Як альтернативу пропонувалося сконцентрувати увагу на підтримці кустарного виробництва, твори котрого, на відміну від промислового, мають особливі форми, відмінні у кожній країні національні стилістичні ознаки. Водночас, така підтримка допомагала кустарям конкурувати з дешевшими
товарами масового виробництва [1, 234]. Окреслені позиції обумовили в низці європейських країн суспільне зацікавлення національними стилями – передусім у галузі архітектури та ужиткового мистецтва. Цей процес активізується в останній третині століття і відбувається в контексті пошуків міжнародним мистецьким співтовариством нового художнього стилю, що забезпечував би цілісність художньопредметного середовища. Цей стиль під різними назвами – ар-нуво, сецесіон, югендстиль, сецесія,
модерн тощо – успішно розвивається у Франції, Бельгії, Австрії, Німеччині, Шотландії, розповсюджуючись значною мірою і в інших регіонах.
У країнах Східної та Північної Європи під впливом геополітичних змін і зростаючого національного піднесення формується прагнення визначити власну культурну ідентичність. У пошуках параметрів сучасного національного стилю художня інтелігенція тут звертається до народних мистецьких традицій у межах розквіту національного романтизму як характерної прикмети тих літ [11, 165-166].
Національний романтизм простежується у творчості архітекторів і дизайнерів Норвегії, Швеції, Фінляндії. Надихаючись традиціями народної архітектури й етнодизайну, використовуючи національну
символіку декору, Е. Саарінен, Г. Гезеліус, А. Ліндгрен, Г. Мунте, Л. Кіндсарвік та інші у своїх творах не
відмовляються, разом з тим, від ідей ар-нуво.
Визначальним явищем у соціокультурному просторі Польщі к. ХІХ – п. ХХ століть стало формування закопанського стилю. Попри певну персоніфікацію, оскільки його натхненником і значною мірою творцем був С. Віткевич, закопанський стиль багатьма сучасниками сприймався як повноправний
національний польський стиль архітектури і декоративного мистецтва і активно підтримувався краківським артистичним товариством [14, 53]. Опираючись в своїх проектах на традиційні форми споруд і
предметів домашнього вжитку татрянських гуралів, Віткевич з однодумцями розробив цілісний художній напрямок, реалізований, зокрема в таких спорудах як вілли "Під ялицями" і "Колиба", відповідно
умебльованих. Закопанський стиль вплинув на пошуки національних форм у Словакії, Угорщині, інших
регіонах. У Росії в межах пошуку неоруського стилю розвивається діяльність таких художніх осередків
як Абрамцево, Талашкіно, де докладались зусилля до розбудови на сучасному рівні традиційних художніх промислів.
ВУкраїнівостанньомудесятиліттітакожспостерігаєтьсяактивізаціязусильповиявленнюпрові- дних
ознак національного стилю образотворчості, який означався тоді переважно як український стиль.
Головним чинником цього процесу було, безумовно, зростання національної свідомості середукраїнсь-
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кого населення, прагнення утвердити свою самостійність і незалежність, що детермінувало бурхливий
розвиток різних галузей українознавства, зокрема досліджень мистецьких досягнень як символу національної неповторності. Сформувати узагальнені уявлення про зовнішні ознаки та внутрішню сутність
українського національного стилю на основі осмислення зібраної з різних епох та регіонів України інформації однаково прагнули і митці-практики і науковці-теоретики, представники українського мистецтвознавства [7, 199]. Передусім, як і в інших країнах, йшлося про архітектуру та етнодизайн.
Обговорення прикметних рис українського архітектурного стилю розпочалося ще в 1890-х роках
переважно у львівській періодиці. На території України у складі Російської імперії повноцінні пошуки в
теоріїтахудожнійпрактицірозпочинаютьсявпершірокиХХстоліття.Значноюміроюцебулопов’язано
зпоявоюствореногоВ.КричевськимпроектубудинкуПолтавськогоземстватайогоуспішноюреалізацією
[7, 218-219]. Ця споруда стала певним віддзеркаленням і водночас каталізатором формування відповіднихуявленьнаосновіактивноїдискусії,щорозпочинаєтьсящевперіодобговоренняпроекту.
Півтора десятиліття різнопланових досліджень дозволили сформулювати провідні конструктивно-художні ознаки творів архітектури, що сприймались саме як прикмети українського національного
стилю.Детальноаналізувалисяпам’яткимурованоїтадерев’яноїархітектуриминулогоінаосновіінтерпретаціїрисісторичнихспорудбуливизначеніпараметрисучасногоукраїнськогоархітектурногостилюз
врахуванням окремих тенденцій модерну. Ця гігантська праця була здійснена завдяки активним зусиллямнизкиукраїнськихархітекторівінауковців-мистецтвознавців.Наполегливорозв’язувалипоставлену
проблему О. Сластьон, В. Кричевський, М. Філянський, О. Новицький, Г. Лукомський. О. Варяницин, К.
Бич-Лубенський, Г. Коваленко, М. Шумицький та інші. В переліку елементів, що надавали своєрідності
спорудамУкраїни,чільнемісце,надумкубільшостіавторів,займалаособливаформадвернихтавіконнихпрорізів.Цятрапецієподібнаформа,реалізованавбудинкуПолтавськогоземства,згодомчастовикористовувалася в цивільних спорудах різноманітного призначення в різних регіонахУкраїни.
Не менш важливою складовою концепції українського національного стилю в ті часи сприймалось
народне декоративно-ужиткове мистецтво. У декоративній творчості ще в публікаціях ХІХ ст. автори вбачають найяскравіше виявлені риси національної неповторності. Так, Ф. Вовк у доповіді на ІІІ Археологічному з’їзді в 1874 році під символічною на той час назвою "Відмінні риси південно-руської орнаментики" трактував орнамент як провідну ознаку українських національних художніх форм [1, 188-189]. Ця ж думка чітко
простежується в опублікованому О. Косач (Оленою Пчілкою) через два роки альбомі "Український народний орнамент". Авторка системно наголошує – і переконливо доводить свою тезу – на виключній своєрідності українських орнаментів [5]. Дана праця викликала схвальні відгуки не лише в українському, а й європейському середовищі: не випадково М. Біляшівський через 30 років зазначає, що з приводу цього
збірника в Парижі були читані лекції в Academie des Beaux Arts [2, 45]. Опосередкованим доказом значимості опублікованого в альбомі О. Косач матеріалу може служити і критична рецензія в пітерському журналі "Зодчий". Її авторові не сподобалося категоричне заперечення дослідницею спорідненості українських
узорів з російськими й утвердження їх глибокої самобутності [9, 21].
До названих робіт в 1870-х – 1890-х роках долучаються праці П. Литвинової, М. Сумцова, С. Кулжинського, дописувачів часопису "Киевская старина", дослідників регіональних особливостей українського
народного мистецтва Полтавщини, ініційованих місцевим земством. Вони знаменують становлення одного
з провідних напрямів вивчення українського етнодизайну, а саме історичного розвитку різних його галузей
як підґрунтя до формування модерних параметрів українського національного стилю.
Дослідженням історії українського народного мистецтва на початку ХХ століття фахово займається низка провідних науковців. Неодноразово звертається до улюбленої теми М. Біляшівський, висвітлюючи і загальні риси української орнаментики і характерні ознаки окремих видів народного мистецтва. Зокрема, заслуговує на увагу участь вченого у виданні тритомної праці під орудою журналу
"The Studio", присвяченої європейському "селянському" мистецтву. Розділ Біляшівського у 3 томі різнобічно висвітлює твори українського народного мистецтва як складову загальнонаціональної культури [10, 82-83]. Значну увагу дослідженню етнодизайну приділяють Г. Павлуцький, О. Сластьон, М. Макаренко, В. Модзалевський, Є. Кузьмін, К. Широцький, брати В. і Д. Щербаківські та інші [13].
Простежуючи походження українських художніх форм у текстилі, вишивці й ткацтві, кераміці, виробах
із металу та різьбі по дереву, їх зв’язки з аналогічними творами ужиткового мистецтва інших народів,
автори незмінно доходять висновку щодо самодостатності українського етнодизайну, його дійсно
українського національногостилю.
Дослідження національних особливостей українського декоративного мистецтва минулого в
контексті параметрів українського національного стилю сприяло розв’язанню низки актуальних питань.
Серед них – проблема визначення національної символіки, що активізувалась у ті роки. У дискусії щодо національного кольору України як державної емблеми обговорювалися дві пропозиції – малиновочервоний і жовто-синій кольори. К. Широцький, обстоюючи другий варіант, звертається до аналізу різних фольклорно-етнографічних матеріалів [12]. Але чільне місце належить характеристиці одягу, предметів домашнього вжитку, малярських творів з висновком, що від козацьких часів синій та жовтий
кольори зустрічаються всюди: на корогвах, шитві, одязі, церковних речах тощо. Розгляд творів українського етнодизайну дає підстави вченому аргументовано визначати жовто-сині кольори в якості відмінного знаку нації.
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Прикладом успішного звернення до історичних взірців народного мистецтва в якості джерела
натхнення для реалізації сучасних творів в українському національному стилі може служити й внутрішнє оздоблення будинку Полтавського земства. Зокрема, йдеться про орнаментальні розписи інтер’єрів будинку, виконані М. Самокишем. У розробці орнаментики митець опирався на зразки узорів,
зібрані ним разом із С. Васильківським на уславленій виставці 1902 року в Харкові, у музеях і приватних збірках. Інтерпретація мотивів орнаментів декоративно-ужиткового мистецтва в живописному
оздобленні надає приміщенням будинку дійсно романтично-національного забарвлення [8, 122].
Важливою лінією в питаннях презентації народного мистецтва як складової й, певною мірою,
чинника формування поглядів щодо українського національного стилю в мистецтві стало з’ясування
сучасного стану етнодизайну та обговорення шляхів його розвитку в контексті провідних соціокультурних тенденцій тих років. Як специфічний вид образотворчості, що поєднує, як і архітектура, утилітарні
та художні якості, етнодизайн, дотримуючись базових традицій, безумовно еволюціонував, відповідно
до загальних художньо-стильових змін і модних тенденцій конкретної доби. Як зазначено вище, активні зміни в соціально-економічних умовах, культурному житті Європи досліджуваного періоду обумовили потребу певної кореляції підходів до функціонування народного мистецтва в соціумі, де все більш
значну роль як споживача відігравало міське населення. Ця ж тенденція спостерігається і в українському соціокультурному просторі. Певне згасання традицій у народному мистецтві, обумовлене в тому
числі новими матеріалами та технологіями, вимагало активної участі суспільства в підтримці галузі.
Провідну роль в процесі популяризації й подальшого розвитку багатьох напрямків етнодизайну
відігравали свідомі представники й представниці вищих верств українського населення [3, 36]. Завдяки організації майстерень і артілей, відкриттю художньо-промислових освітніх осередків, творчість народних умільців удосконалювалась і здобувала все ширше визнання. Значною мірою цю діяльність
стимулювало проведення кустарних виставок в Україні, починаючи з Першої південно-руської кустарної виставки в Києві 1906 року та презентації виробів учасників об’єднань й індивідуальних виконавців
за її межами [12, 26]. Схвальні відгуки відвідувачів і фахівців засвідчували високий художній рівень
українського етнодизайну. Водночас огляди експозицій створювали підстави для визначення напрямків конкретних дій у даній сфері як предмета обговорення.
Одним із провідних завдань на перспективу було визнано більш чітке усвідомлення орієнтирів
функціонування творчої галузі в культурному контексті доби. Зокрема, справа стосувалася співвідношення "універсальних" та національних ознак у декоративному мистецтві – як на рівні оволодіння
майстерністю так і в подальшій практичній діяльності народних майстрів-ремісників. Ці проблеми відображені в низці публікацій тих літ. Іноді з різних позицій обговорюються питання використання творів народного мистецтва в міському побуті, адаптації художньо-конструктивних засад традиційного
народного костюма чи його фрагментів до сучасної світської моди, цивільного одягу. Критикуючи помітну денаціоналізацію повсякденного культурно-побутового простору, автори закликали до більш розмаїтого запровадження українського національного стилю в життя.
Упевнено обстоював тезу про багатовікове функціонування національного стилю в українському мистецтві і необхідність свідомо його розвивати у сьогоденні К. Широцький. Характерною якістю
українського етнодизайну вчений вважав притаманне народові вміння зберігати загальну цілісність
художніх форм при розмаїтті регіональних варіантів, обумовлене унікальним єднанням з природним
життям і розвиненим естетичним чуттям [6]. Свої рекомендації щодо напрямків розвитку українського
національного стилю він базував на вимогах освоєння й творчого переосмислення мистецької класики, передусім народного декоративно-ужиткового мистецтва. Взірцем у справі розвитку актуального
національного стилю вважав діяльність польських митців і культурних діячів, що підтримували розквіт
закопанського стилю. В основу подальших дій він пропонував покласти одночасно спрямування творчості професійних митців на освоєння національної фольклорно-мистецької спадщини та підвищення
фахового рівня народних майстрів-ремісників за рахунок ознайомлення з сучасними дизайнерськими
технологіями. Своєю чергою, це ставило на порядок денний питання відповідної освіти. К. Широцький
прагнув запровадження художньо-промислової освіти за принципом Миргородської художньої школи
та немирівської школи княгині Щербатової [6,55]
Виразно патріотичну позицію в цьому питанні займав В. Щербаківський, який, звертаючись передусім до інтелігенції, декларував потребу дотримуватись традицій у сучасності [4]. Учений дуже високо оцінював художній смак нашого народу, опрацьовані віками правила щодо співвідношення форм і
декору, відповідності декору матеріалу і призначенню виробу, притаманні українському етнодизайну й
підтверджені позитивними оцінками його якостей у міжнародних мистецьких колах. Жорстко критикуючи втрату естетичних критеріїв облаштування сучасного життєвого середовища, характерну для багатьох містян, він закликав розбудовувати й підтримувати оригінальні риси української матеріальнохудожньої культури як засіб збереження національної ідентичності. Застерігаючи від механічного відтворення мотивів давніх творів ужиткового мистецтва, В. Щербаківський наполягав на формуванні сучасного українського стилю в етнодизайні. Прикладом для наслідування, як і К. Широцький, він вважав
розбудову й популяризацію в Польщі закопанського стилю [4, №213].
Наукова новизна роботи полягає у виявленні ролі й місця етнодизайну в процесі формування
уявлень про український національний стиль образотворчості в соціокультурному просторі України
початку ХХ століття.

322

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв №2’2018
Висновки. Становлення уявлень про сутність й ознаки українського національного стилю в образотворчому мистецтві на початку ХХ століття обумовлювалось як внутрішніми потребами тодішнього суспільства так і впливом зовнішніх обставин. Певна денаціоналізація матеріально-художньої культури в результаті технічного прогресу і демократизації, детермінувала в Україні, як і низці інших
європейських країн потребу культурного самовизначення. Надихаючись ідеями національного романтизму, українська громадськість в процесі реалізації запиту зосереджує увагу на з’ясуванні стильових
ознак українського національного мистецтва. Аналіз поглядів і позицій українських науковців як провідного компонента формування відповідної концепції дає підстави стверджувати, що важливою складовою у визначенні параметрів українського національного стилю в ті роки виступало народне декоративно-ужиткове мистецтво. Керуючись цією засадою, тогочасні теоретики і практики в мистецькій
сфері беззаперечно доводять самодостатність нашої культури, формулюють ознаки українського національного стилю і спрямовують зусилля на його поширення в суспільстві. Дослідження тогочасного
періоду може слугувати вагомим потенціалом для розбудови сучасного українськогоетнодизайну.
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РОЗМОВНИЙ ЖАНР НА ЕСТРАДІ: ФЕНОМЕН М. ЖВАНЕЦЬКОГО
Мета статті – проаналізувати основні етапи становлення та окреслили перспективи мистецтвознавчого
дослідження творчого шляху Михайла Жванецького, зокрема в контексті формування нового виду розмовного
жанру на естраді – стендапу. Методологія дослідження ґрунтується на міждисциплінарному поєднанні мистецтвознавчого і бібліографічного підходів. Використано загальнонаукові методи аналізу, синтезу, описовості, сходження від конкретного до загального. Наукова новизна. Публікація є першою спробою аналізу творчості М.
Жванецького в українському мистецтвознавстві. Висновки. Яскравим представником розмовного жанру на естраді вже більше півстоліття є М. Жванецький, дослідженню творчості якого приділяється мало уваги. Сьогодні М.
Жванецького можна вважати не просто класиком розмовного жанру на естраді, а й майстром стендап-комедії. І
все це завдячуючи дотепності висловлювань, гостроті й парадоксальності світовідчуття, спостережливості, глибокій прозорливості та життєвій мудрості їх автора. Основний секрет його творчої лабораторії у імпровізації і живому діалозі з глядачем. Крім того, аналіз його творчого шляху дає підстави вважати, що найбільшу роль у формуванні його творчого феномена відіграли нерозривний зв'язок зі своєю батьківщиною, вплив т.зв. "одеського
гумору" та співпраця з відомими представниками розмовного жанру – А. Райкіна, В. Ільєнка, Р. Карцева.
Ключові слова: М. Жванецький, розмовний жанр на естраді, стендап, сатира, автор.
Старшой Алексей Владимирович, соискатель Киевского национального университета культуры и
искусств
Разговорный жанр на эстраде: феномен М. Жванецкого
Цель статьи – проанализировать основные этапы становления и очертить перспективы искусствоведческого исследования творческого пути Михаила Жванецкого, в частности в контексте формирования нового вида
разговорного жанра на эстраде – стендапа. Методология исследования основана на междисциплинарном сочетании искусствоведческого и библиографического подходов. Использованы общенаучные методы анализа, синтеза, описательности, схождения от частного к общему. Научная новизна. Публикация является первой попыткой анализа творчества М. Жванецкого в украинском искусствоведении. Выводы. Ярким представителем
разговорного жанра на эстраде уже более полувека является М. Жванецкий, исследованию творчества которого
уделяется мало внимания. Сегодня М. Жванецкого можно считать не просто классиком разговорного жанра на
эстраде, но и мастером стендап-комедии. И все это благодаря остроумию высказываний, остроте и парадоксальности мироощущения, наблюдательности, глубокой прозорливости и жизненной мудрости их автора. Основной
секрет его творческой лаборатории в импровизации и живом диалоге со зрителем.
Ключевые слова: М. Жванецкий, разговорный жанр на эстраде, стендап, сатира, автор.
Starshoi Oleksii, Researcher, Kyiv National University of Culture and Arts
Conversational genre on the stage: the phenomenon of M. Zhvanetsky
The purpose of the article is to analyze the main steps of creation and outline the prospects of the art
research in the creative way of M. Zhvanetsky. The methodology of the study is based on an interdisciplinary
combination of art criticism and bibliographic approaches. General scientific methods of analysis, descriptiveness and
underneath are used. Scientific novelty. Publication is the first attempt to analyze the work of M. Zhvanetsky in
Ukrainian art history. Conclusions. M. Zhvanetsky is a vivid representative of the conversational genre on the stage for
more than half a century, and, unfortunately, little attention has been devoted to the study of his work. Today M.
Zhvanetsky can be considered not only a classic of the typical genre on the stage, in particular, speaking but also a
master of standup-comedy. And all of this is due to the wit of statements, the acuteness and paradox of worldview,
observation, profound insight and the wisdom of life of their author. The main secret of his creative laboratory in
improvisation and live dialogue with theviewer.
Key words: M. Zhvanetsky, conversational genre on stage, satire, standup, author.

Постановка проблеми. У самому понятті розмовний жанр фактично розкрито і його змістовне
наповнення: це жанр, пов'язаний зі словом. До нього відносять: конферанс (сольний і парний), інтермедію, естрадну розповідь, монолог, фейлетон, буриме, естрадний діалог, сценку, мовну пародію, куплет, репризу, каламбур, декламацію, мелодекламацію, монолог в образі, сатиричний дует і под. Різновиди розмовного жанру постійно доповнюються новими формами, як, наприклад, такими
популярними на сьогодні розмовними сценічними виступами, як скетч, стендап, мікромініатюра, яка є
інсценізацією анекдоту і под.
Особливим різновидом естрадного слова є музично-розмовні жанри, до яких належать частівка, куплети, музична мозаїка, шансонетка, музичний фейлетон, музична пародія. Зрозуміло, що основна роль у них також належить слову, а музика вже лише доповнює основне дійство, слугує своєрідним тлом і оформленням, яке додає виступу своєрідної яскравості і живості.
Позаяк, як зазначає М. Каган, особливою рисою мистецтв "живого слова" є вплив на "характер
їх естетичного сприйняття, і їх комунікативну роль у культурному житті людства" [2, 335], це вимагає
відрозмовногожанрузверненнядонайбільшактуальнихсуспільнихтем,яківикликаютьуглядачів
© Старшой О. В., 2018
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широкий спектр емоцій. Тому розмовний жанр, як і естрада загалом, – це вид мистецтва, який перебуває у постійному русі, а відповідно – у трансформаційному пошуку, активно реагуючи і на суспільнокультурні зміни, і на глядацькі преференції. Відтак розмовний жанр на сьогодні стає чи не найбільш
затребуваним різновидом сценічного мистецтва, що й актуалізує його дослідження.
Ступінь наукової розробки. Яскравим представником розмовного жанру на естраді вже більше
півстоліття є Михайло Жванецький, дослідженню творчості якого, на жаль, приділяється мало уваги,
зокрема в українській науці.
При цьому загальнотеоретичних та методологічних аспектів проблем, які стосуються розмовного жанру, торкаються у своїх працях В. Ардов, О.Донченко, Ф. Селіванов, І. Набатов, М. Смирнова,
О. Смикова, Л. Столович, М. Каган, Н. Колпаков, Н. Соколов, О. Мешков, А. Кулігіна та ін. Утім, праць,
присвячених безпосередньо творчості Михайла Жванецького, вкрай небагато. Так, найбільш ґрунтовним дослідженням є дисертаційна робота російської авторки А. Трач "Феномен М. М. Жванецького:
жанровий і прагмалінгвістичний аспекти" [14], однак вона є дослідженням філологічного спрямування.
Серед українських напрацювань вдалося відшукати тільки публікації Г. Томіліної [12; 13], які, однак,
також мають філологічно-лінгвістичне спрямування.
Основою дослідження творчості М. Жванецького, без сумніву, можна вважати його праці, видані в різні роки, серед яких найбільш ґрунтовною є 5-томний "Збірник творів М. Жванецького" [1], а
також спогади сучасників та колег по естрадному "цеху". Низку статей та інтерв’ю можна віднайти в
ЗМІ, однак вони не є науковими публікаціями.
Отже, відсутність насамперед наукових публікацій актуалізує дослідження творчості М. Жванецького, зокрема в мистецтвознавчому аспекті. Мета статті – проаналізувати основні етапи становлення та окреслили перспективи мистецтвознавчого дослідження творчого шляху Михайла Жванецького, зокрема в контексті формування нового розмовного жанру на естраді – стендапу.
Виклад матеріалу. Найбільшого поширення і популярності на початку ХХ століття набув естрадний монолог, який буває сатиричним, ліричним, гумористичним. Саме у жанрі сатиричного монологу виступає Михайло Жванецький, на думку якого, почуття гумору – це поняття розтяжне, позаяк існує
і дотепність, і гострослів'я. Саме перше поняття складніше і вимагає життєвого досвіду, мудрості. Також сатирик зазначає, що його основне прагнення, щоб на концерти глядачі приходили мислити і сміятися, а не просто "поржати". Саме в цьому, на наше переконання, і криється секрет успіху письменника, особливо у здатності впливати на громадськудумку.
Як згадує О. Кучкіна : "Хто ви – читець, актор чи письменник? Я відповідаю: Жванецький. І
жанр – Жванецький. Насправді це якась дивовижна форма"[4].
Особливістю естрадного сатиричного монологу є його безпосередня пов’язаність з літературним твором, який, зрозуміло, повинен мати свого автора-літератора. Саме літературний талант автора поряд з акторською майстерністю виконавця забезпечують сатиричному монологу успіх на естрадній сцені.
Серед перших авторів сатиричних монологів, які водночас були і виконавцями номеру, відомі
конферансьє М. Смирнов-Сокольський, Г. Афонін, І. Набатов, І. Горбунов. Їх по справедливості можна
вважати засновниками розмовного жанру на теренах Російської імперії. Як виконавці естрадного фейлетону вони були неперевершеними розповідачами, майстерність яких стала еталоном для майбутніх
виконавців у цьому жанрі, Вони фактично досягли ефекту подолання межі між письмовою та усною
формами своїх творів.
Дослідники зазначають, що принципи словесно-смислової гри, які характерні для творчості М.
Жванецького, як і низки інших естрадних авторів, походять ще від забав скоморохів, ярмаркових розваг, що згодом знайшло продовження у творчості групи письменників і діячів культури Об’єднання реального мистецтва, яке існувало в 1927р. – на початку 1930-х років у Ленінграді. Серед них такі відомі
імена, як Д. Хармс, М. Заболоцький, О. Введенський, І. Бахтерєв та ін.
Наприкінці 70-х років ХХ ст. в СРСР вийшла програма "За кулісами сміху", яка мала форму
концерту, сценарій якого складався виключно з виступів різноманітних авторів творів.
Щоправда, варто зазначити, що тривалий час авторів літературних творів для естради не
приймали в лави "справжніх" письменників. Однак на початку 80-х років ХХ ст., після створення Всесоюзного, а згодом Всеросійського об'єднання авторів, почалося їх визнання як письменників, що фактично "узаконило" цей вид літературної діяльності. Тоді ж літератор змогли вийти на естрадну сцену в
ролі повноцінних авторів і виконавців своїх творів. Також саме у цей період їх виступи на сцені стали
масовими та в майбутньому визначили популярність цього різновиду розмовного жанру серед глядачів.
Найулюбленіші у 80-х роках ХХ ст. програми "Сезон сміху", "Пролетаючи над гніздом психушки", "Ширше рот" складалися з куплетів і частівок М. Коклюшкіна, М. Жванецького, М. Мішина, В. Перцова, Г. Горіна.
Важливою специфічною ознакою естрадного текстово-розмовного матеріалу є насамперед його комічність. Л. Столович зазначає, що комічне – це самовикриття явищ і людей, виявлення їх справжнього ціннісного значення, яке проявляється в ницості, антицінностях. Це віднаходження протиріччя і
контрасту між явищем та його окремими аспектами, які мають негативний ціннісний потенціал, і спра-
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вжніми загальнолюдськими цінностями. Різновидами комічного є гумор і сатира. При цьому гумор – це
найбільш життєствердний і складний за відтінками вид комічного. У ньому серйозне висловлюється з
посмішкою, і навіть в незначному завжди проглядається щось важливе і глибоке. Сміх, викликаний
гумористичним твором, лише підкреслює недосконалість життєвого явища. Сатира – найбільш нещадний засіб висміювання недосконалості світу і людських пороків [11, 262].
Щодо власне комічного, то в творчості М. Жванецького представлена вся його палітра – гумор,
сатира, іронія, сарказм. Також особливістю творчості М. Жванецького є їх тісне поєднання з ліричним
контекстом, що дає автору і виконавцю змогу повно, об’ємно і різностороннє зображувати навіть найбільш складні явища. Поєднання таких, здавалося б, непоєднуваних жанрів, продиктовано необхідністю художньої експресивності й, відповідно, переконливості. Крім того, сатира в поданні М. М. Жванецького – це явище більш м'яке в порівнянні з тими класичними визначеннями, які подаються у
словниках. На думку письменника, основне місце у його творчості займає гіркий сміх, сміх крізь сльози. Гумор його творів – це гумор інтелектуальний, тобто глибока і серйозна думка, прихована під маскою смішного. Тому сміх у Жванецького – добродушний, поблажливий, іронічний, викривальний [14].
Коротко зупинимося на основних віхах життя і творчості М. Жванецького, які відіграли найбільшу роль у його становленні як автора і виконавця.
Михайло Михайлович народився 6 березня 1934 р. в м. Одеса. І хоча його творчість у майбутньому була тісно пов’язана з радянською, а згодом російською естрадою, М. Жванецького можна вважати українським виконавцем, позаяк його виступи вирізняє особливий гумор, сповнений одеського
колориту. Недарма М. Жванецький є президентом Всесвітнього клубу одеситів – громадської організації, яка об’єднує всіх, незалежно від місця проживання, віку, національної приналежності і політичних переконань, хто любить Одесу і відчуває себе одеситом. Так письменник не втрачає зв’язків зі
своїм корінням і продовжує визнавати Україну своєю батьківщиною.
Про його тісний зв'язок з Україною свідчить низка відзнак, зокрема звання "Почесний громадянин Одеси" (17 лютого 1994 р.), звання "Народний артист України" (1999 р.). Рішенням сесії Одеської
міської ради від 5 квітня 2009 р. бульвар Мистецтв (колишній Комсомольський бульвар) в місті перейменовано у бульвар Михайла Жванецького в честь 75-річчя від дня його народження. Також популярною у туристів є скульптурна композиція в Одесі, відкрита на честь популярного письменникасатирика в Саду скульптур.
Влітку 2015 р. за активну громадську позицію Міністерство культури України включило сатирика в
"білий список" артистів, які підтримують територіальну цілісність України і виступають проти агресії [5].
Михайло Михайлович закінчив факультет механізації портів Одеського інституту інженерів
морського флоту. Після закінчення інституту працював механіком по кранам в Одеському порту разом
з відомим майбутнім коміком В. Ільченком, знайомство з яким відбулося у 1954 р.
Показово, що літературний жанр письменника не надто цікавив, оскільки здобуття відповідної
освіти ним навіть не передбачалося. Так, він спробував вступити на суднобудівний факультет, однак
потрапив на механізаторський. Хоча саме у студентські роки автор почав брати активну участь у самодіяльності, почав писати мініатюри та монологи, які часто сам і виконував, організувавши при інституті театр мініатюр "Парнас-2". Він користувався популярністю у місті.
Михайло брав активну участь у роботі театру, грав на сцені і виступав ведучим на концертах
разом з В. Ільченком. Перші постановки М. Жванецького були більше сумними, ніж смішними.
У 1958 р. М. Жванецький знайомиться з Романом Карцевим (Р. Кац), який у 1960 р. починає
виступати в "Парнасі-2", де також знайомиться зі своїм на довгі роки незмінним сценічним партнером
В. Ільченком. До речі, дружба двох відомих одеситів зберігається і донині: Р. Карцев і сьогодні є актором театру, який очолює М. Жванецький. На жаль, В. Ільченко помер у 1992 р.
Згодом,у1963р.,письменникзнайомитьсязАркадіємРайкіним,якийприїхавдоОдесинагастролізЛенінградськимтеатроммініатюр.А.РайкінвключаєтвориМ.Жванецькоговрепертуарсвогоколективу, а у1964р.запрошуєйогопереїхатидо Ленінградаіочолитилітературнучастинусвоготеатру. Як
пояснював Райкін, театр мав особливий підхід до відбору матеріалів для своїх вистав [8]: "Матеріал
повинен бути актуальним, смішним, лаконічним, образним і водночас облагороджувати душу і свідомість
глядача".Отже,літературнітвориМ.Жванецькогоповністювідповідалицимпараметрам.
Як автор Ленінградського театру мініатюр письменник відчув на собі і своїй творчості всю дію
радянської цензури. Недарма вважають, що в СРСР його літературні твори були найбільш наближені
до ідеї альтернативного мистецтва, як і вірші Є. Євтушенка, А. Вознесенського та ін. Письменник читав свої короткі монологи та діалоги на закритих вечорах у Домах творчої інтелігенції.
Фактично, знайомство з А. Райкіним принесло першу справжню популярність сатирику, адже
він не тільки включив його твори до своїх концертів, а й у 1969 р. навіть започаткував у театрі програму "Світлофор", сценарій якої складався виключно з творів М.Жванецького.
У театрі А. Райкіна письменник продовжує співпрацювати з В. Ільченком та Р. Карцевим, які
виконали близько трьохсот його творів. Серед улюблених виконавців автора такі відомі артисти, як А.
Райкін, С. Юрський, Л. Гвоздікова, Л. Поліщук.
Згодом одесити покидають театр А. Райкіна і починають виступати самостійно.
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У 1969 р. у Москві проходить четвертий Всесоюзний конкурс артистів естради, в якому Жванецький бере участь разом з Ю. Карцевим і В. Ільченко. Конкурс відбувався у три етапи, і на кожному в
колективу був новий репертуар, хоча всі інші виконавці повторювали те ж, що показували на першому,
а якщо йшли далі – з тією ж програмою виступали і на третьому етапі. Артисти займають друге місце.
Директор "Укрконцерту", виконуючи бажання П. Шелеста, який власноруч замінив у програмі
святкового концерту дует Тимошенко і Березіна на дует Карцева і Ільченко, запрошує артистів переїхати до Києва, але вони відмовляються і залишаються в Одесі.
У 1970 р. Михайло Михайлович разом з Ю. Карцевим і В. Ільченко створюють Одеський театр
мініатюр, який випустив три програми: "Як пройти на Дерибасівську", "Зустрілися і розбіглися", "Щиро
ваш". Показово, що виступи театру часто заборонялися владою.
Михайло Жванецький працює в Одеській філармонії артистом розмовного жанру, а згодом
отримує запрошення в Московський театр мініатюр на посаду помічника головного режисера. Декілька
років Михайло Михайлович був режисером-постановником Державного концертно-гастрольного об'єднання "Росконцерт". Пізніше був запрошений до видавництва "Молода гвардія" літературним співробітником. У 1978 р. він був прийнятий до Спілки письменників.
У 1988 р. трійка друзів створює Московський театр мініатюр, незмінним художнім керівником
якого стає М. Жванецький. З 1991 р. під його керівництвом виходив іронічний журнал "Магазин", більше відомий як "Магазин Жванецького".
Михайло Михайлович упорядкував напрацювання своїх виступів у своєрідну антологію, яка
склала 5 томів "Збірника творів Михайла Жванецького", чотири з яких вийшли 2001 р. до 65-річчя письменника у видавництві "Время". П’ятий том одержав назву "ХХІ ст.". Також серед найвідоміших книг
і збірників автора "Моя Одеса", "Коли потрібні герої", "Зустрічі на вулиці", "Одеські дачі" таін.
І хоча сьогодні маестро вже за вісімдесят, він залишається на сцені і користується незмінною
популярністю.
У Михайла Михайловича багато відомих монологів-мініатюр, серед яких "Авас", "Дефіцит", "Вік
техніки", "В грецькому залі", "Подруги", "Міста", "Тільки приємне", "Як лікують людей похилого віку",
"На складі" , "Про виховання", "Вночі", "Біля каси", "Як жартують вОдесі".
М. Жванецький вимагає особливого підходу до своєї творчості, адже його виступи не орієнтовані лише на те, щоб викликати сміх, а тому їх дослідження вимагає врахуванні низки складових. Так,
виступи письменника мають особливий темп, ритм, впізнавану на слух мовну манеру подачі матеріалу, яка водночас демонструє феноменальне володіння і розуміння всього розмаїття і літературної, і
розмовної мови. Розмова, як кажуть, "дає уявлення". Бо він не розмовляє, він "дає розмову". Його можна не любити, але не визнати за ним вміння заволодіти аудиторією не можна [4].
Останнім часом чи не найбільш популярною серед глядачів стала така форма комедійного виступу перед живою аудиторією, як стендап-комедія (від. англ. Stand-up comedy). Серед інших розважально-естрадних жанрів її вирізняє те, що виступаючий на сцені спілкується з глядачами на актуальні теми, жартує, імпровізує, поводить себе вільно і невимушено.
У репертуар стендап-коміків, як правило, входять авторські монологи (routines) і короткі жарти
(one-liners). От жартів у письменника М.Жванецького дійсно вистачає, адже всі його твори розібрано
на цитати, які стали афоризмами, байками, анекдотами, автора яких вже почасти й не пам’ятають, бо
вони "пішли в народ". І все це завдячуючи дотепності висловлювань, гостроті й парадоксальності світовідчуття, спостережливості, глибокій прозорливості та життєвій мудрості їх автора. Основний секрет
такої затребуваності творчої лабораторії М. Жванецького – у імпровізації і живому діалозі з глядачем.
Діалозі, який описує життя – лаконічно, гостро і саркастично. Це все те, що сьогодні так люблять глядачі устендап-комедії.
Так народжується нове мистецтво, але беззмінним залишається літературний дар і харизма
Михайла Жванецького, які так органічно вписуються у контекст нових глядацьких преференцій і естрадної "моди".
Отже, можна зробити висновок, що сьогодні М. Жванецького, фактично, можна вважати не
просто класиком розмовного жанру на естраді, а й майстром стендап-комедії. Крім того, аналіз його
творчого шляху дає підстави вважати, що найбільшу роль у формуванні його творчого феномена відіграли нерозривний зв'язок зі своєю батьківщиною, вплив т.зв. "одеського гумору" та співпраця з відомими представниками розмовного жанру – А. Райкіна, В. Ільєнка, Р. Карцева.
Загалом, подальше дослідження творчості М. Жванецького можна окреслити такими напрямами, як: жанрово-стильові особливості; культурно-історичні умови творчого становлення; роль у формуванні естради другої половини ХХ століття і под. Загалом дослідження феномена і творчого доробку Михайла Жванецького відкриває широкий простір для науковців різних галузей знань, зокрема
мистецтвознавців, що може слугувати гарним практичним підґрунтям для підготовки майбутніх авторів
та естрадних виконавців.
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"AUSFÜHRLICHE THEORETISCH-PRAKTISCH ANWEISUNG ZUM PIANO-FORTE"
J. N. НUMMEL IS IN ESTIMATES AND JUDGMENTS OF THE SCIENTISTS
OF THE LATE 19TH CENTURY
Purpose of the research. The historical significance of J. N. Нummel’s heritage as the systemic integrity goes
beyond the limits of its artistic epoch J. N. Нummel's "Guidance" for playing the piano-forte (1828) was highly praised for
criticism of that time. Later, J. N. Нummel's work "fell out" from the musical and pedagogical context, it was ceased to
interest pianists and teachers as a source of teaching methods of playing the piano. In the name of clarifying the essence
of the historical situation, it seems necessary to form a modern assessment of the methodological work of J. N. Нummel
as a possible precondition for the introduction of its provisions and principles in the context of modern piano pedagogy.
Thus, the purpose of the study is to study the assessments and judgments of scientists of the late XIX century, concerning the theoretical and practical aspects of the "Guidance" for playing piano-forte by J. N. Нummel. Methodology. The
methods of the research are determined by the task of comprehensive study of Нummel’s pedagogical work, so the
research is based on the principle of historicism, axiological research method, as well as methods of systematization and
generalization. The scientific novelty of the research is conditioned by the necessity, in the interests of the development
of modern piano art, an objective study of J. N. Нummel's "Guidance" from the point of establishing its significance in the
context of the first third of the XX century as well as the prospects for its introduction into piano pedagogy of our days.
Сonclusions. In his "School" J. N. Нummel synthesized significant "events" of the half-century piano history and
scientifically determined prediction (foresight) of the future instrument. Estimates of his contemporaries are contradictory,
nevertheless, H. Riemann designated his work – "The Great Piano School", R. Genicka ascribes a prognostic function to
his work. It allows putting forward a hypothesis, concerning the fact that J. N. Нummel's work has not lost relevance yet,
and it is advisable to introduce its materials in the pedagogical practice of modernity.
Key words: J. N. Нummel's "Guidance", Vienna and London schools, piano pedagogy.
Степанова Олеся Юріївна,аспірант Харківської державної академії культури
"Ausführliche theoretisch-praktisch Anweisung zum Piano-Forte" І. Н. Гуммеля в оцінках і судженнях
вчених кінця XIX ст.
Історичне значення спадщини І. Н. Гуммеля як системної цілісності виходить за межі його художньої епохи. "Посібник" І. Н. Гуммеля по грі на піано-форте (1828 р.) отримав високу оцінку сучасній йому критиці. У подальшому, праця І. Гуммеля "випала" з музично-педагогічного контексту, і перестала цікавити піаністів-педагогів як
джерело методики навчання грі на фортепіано. Для з'ясування сутності сформованої історичної ситуації, представляється необхідним формування сучасної оцінки методичної праці І. Н. Гуммеля як можливої передумови
запровадження його положень і принципів у контекст сучасної фортепіанної педагогіки. Таким чином метою дослідження є вивчення оцінок і суджень вчених кінця XIX століття, щодо теоретично-практичного "Посібника" по грі
на піано-форте І. Н. Гуммеля. Методи дослідження зумовлені завданням всебічного вивчення гуммелевської
педагогічної праці, в результаті чого, дослідження засноване на принципі історизму, аксіологічного методу дослідження, а також методів систематизації та узагальнення. Наукова новизна дослідження зумовлена необхідністю,
в інтересах розвитку сучасного фортепіанного мистецтва, об'єктивного вивчення "Посібника" І. Н. Гуммеля з позицій встановлення його значення не лише в контексті першої третини XIX ст., але і перспектив його введення в
фортепіанну педагогіку наших днів. Висновки. У своїй "Школі" І. Н. Гуммель здійснив задачу синтезу значущих
подій півстолітньої історії фортепіано, а також науково обґрунтованого прогнозування (передбачення) майбутнього інструменту. Оцінки його сучасників суперечливі, тим не менш, Г. Ріман позначає його працю – "Великою фортепіанною школою", Р. Геника приписує йому прогностичну функцію, це дає можливість висунути гіпотезу щодо
того, що праця І. Гуммеля не втратила актуальності в наші дні, і є доцільним вводити її матеріали в педагогічну
практикусучасності.
Ключові слова: "Керівництво" Н. Гуммеля, віденська і лондонська школи, фортепіанна педагогіка.
Степанова Олеся Юрьевна, аспирант Харьковской государственной академии культуры
"Ausführliche theoretisch-praktisch Anweisung zum Piano-Forte" И. Н. Гуммеля в оценках и суждениях ученых конца XIX в.
Историческое значение наследия И. Н. Гуммеля как системной целостности выходит за пределы породившей его художественной эпохи. "Руководство" И.Н. Гуммеля по игре на пиано-форте (1828 г.) получило высокую оценку соверменной ему критики. В дальнейшем труд И.Гуммеля "выпал" из музыкально-педагогического
контекста, перестав интересовать пианистов-педагогов как источник методики обучения игре на фортепиано. Во
имя уяснения сущности сложившейся исторической ситуации, представляется необходимым формирование современной оценки методического труда И. Н. Гуммеля как возможного предусловия введения его положений и
принципов в контекст современной фортепианной педагогики. Таким образом целью исследования является
изучение оценок и суждений ученых конца XIX века, относительно теоретически-практического "Руководства" по
игре на пиано-форте И. Н. Гуммеля. Методы исследования обусловлены задачей всестороннего изучения гуммелевского педагогического труда, в результате чего, исследование основано на принципе историзма, аксиологического метода исследования, а также методов систематизации и обобщения. Научная новизна исследования
обусловлена необходимостью, в интересах развития современного фортепианного искусства, объективного изу-
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чения "Руководства" И. Н. Гуммеля с позиций установления его значения не только в контексте первой трети XIX
ст., но и перспектив его введения в фортепианную педагогику наших дней. Выводы. В своей "Школе" И. Н. Гуммель осуществил задачу синтезирования значимых "событий" полувековой истории фортепиано, а также научно
обоснованного прогнозирования (предвидения) будущего инструмента. Оценки его современников противоречивые, тем не менее, Г. Риман обозначает его труд – "Большой фортепианной школой", Р. Геника приписывает ему
прогностическую функцию, это допускает выдвинуть гипотезу касательно того, что труд И. Гуммеля не утратил
актуальности в наши дни, и является целесообразным вводить его материалы в педагогическую практику современности.
Ключевые слова: "Руководство" Н. Гуммеля, венская и лондонская школы, фортепианная педагогика.

Formulation of the problem. The importance of the heritage of the finisher of the Vienna and London
piano schools of the last third of the 18th – first third of the 19th century Johann Nepomuk Нummel, which
includes, besides the original works, a voluminous theoretical work "Ausführliche theoretisch-praktisch
Anweisung zum Piano-Forte-Spiel von ersten Elementar-Unterrichtan, bis zur vollkommenen Ausbildung"
("The Thorough Theoretical and Practical Guide to Playing the Piano-Forte from the First Elementary
Lessons up to the Perfect Style of Performance"), as well as the editorial and arrangement of the works of
his great predecessors and contemporaries, is not confined to an era that is exclusively contemporary to
him. It seems to be necessary to solve the problem of updating the J. N. Нummel’s heritage nowadays, both
in the field of performing arts and pedagogical practice. The tradition of the scientific insufficient attention to
the personality and creativity of the composer has been forming since the date of his death (1837).
Unfortunately, the composer's opuses and J. N. Нummel’s methodological work were not systematically
studied and did not create its own stable performing and pedagogical traditions. In this regard J. N. Нummel
(as well as his heritage) shared the posthumous fate of many composers who enjoyed fame and were consigned to oblivion after their death. Long-term "neglect" of the J. N. Нummel’s heritage should be justified by
the rapid change in the stylistic ideals of the era. At the beginning of the 1840s the contemporaries thought
that what made by the composer's works were "out of date". The creative personality of J. N. Нummel was
eclipsed by the masterpieces of his older contemporary L. van Beethoven or F. Chopin’s lyrics. Passing from
generation to generation, the attention to the creative personality and heritage of J. N. Нummel formed a
stable tradition. The information about him became inaccessible and was reduced to a minimum. In this
case, some of the J. N. Нummel’s compositions occasionally "penetrate" to the concert stage. But his work
"Ausführliche theoretisch-praktisch Anweisung zum Piano-Forte Spiel, vom ersten Elementar-Unterricht an
bis zur vollkommenste Ausbildung", which had been recognized as the outstanding one in the field of piano
pedagogy in the second quarter of the XIX century, turned out to be "crossed out" from the context of the
instruction and the methods of playing thepiano.
Considering that the theoretical work of J. N. Нummel is the next (after one of his teachers –
M. Clementi, the founder of the London piano style created "Introduction to the art of playing the piano-forte")
in the historical process of the formation of the piano school, and "The Great Piano School" by C. Cherny,
created in 1846, is included in the system of modern piano teaching. It is necessary in the interests of the
development of modern piano art to study objectively J. N. Нummel's "Guidance" to analyse its significance
in the context of the first third of the XIX century as well as in the prospects for its introduction into the modern pianopedagogy.
Analysis of recent research. The beginning of the XIX century can be attributed to the era of
"Renaissance" of the personality and heritage of J. N. Нummel. Many music figures turned to the theme of
the composer’s life and work. They are the thesis by S. V. Grokhotov "Johann Nepomuk Нummel and piano
art of the first third of the 19th century" (1990) [8], Anton Noymayr "Music and medicine. On the example of
German romanticism" (1997) [12], N. B. Kashkadamova "History of piano art "(2006) [9], E. Pogoda "Piano
fantasies of J. N. Нummel in the aspect of genre-style interactions" (2008) [13], the articles by E. S. Adaeva
"Romanticization” of the genre of the piano concert in the J. N. Hummel’s work of" [3] and "The formation of
the romantic piano concert in the J. N. Hummel’s, J. Field’s, I. Mosheles’s works" (2011) [4], the thesis by V.
Muradyan "Virtuosity as a phenomenon in the history of piano culture" (2015) [11].
The purpose of the study is to study the assessments and judgments of scientists of the late XIX
century, concerning the theoretical and practical aspects of the "Guidance" for playing piano-forte by J. N.
Нummel.
After 5 decades (half a century) since the moment of the piano formation (1770), there was a
genuine revolution in musical art, because there was a work which task was to summarize the creative
experience of the Viennese classical music school and to present the prospects for its development in the
conditions of a new historical and artistic epoch. It was a grand edition – "Ausführliche theoretisch-practische
Anweisung zum Piano-Forte-Spiel, vom ersten Elementar-Unterrichte an bis zur vollkommensten Ausbilding"
("A thorough theoretical and practical guide to playing the piano-forte from the first elementary lessons up to
the perfect style of performance"). According to the remark which are on the title page of J. N. Hummel’s
work, the author devoted the "theoretical and practical guidance "to "His Majesty the King of Russia Nicholas
I" (1828). The customer of the work was "Her Highness sister Kaiser Maria Pavlovna, the Grand Duchess of
Saxony"[1,6].Onlyonthebasisofthenatureoftheinitiationandthenameofthe"customer"ofthe
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"Guidance", it should be assumed that at that time J. N. Hummel was perceived as "the strongest of this
world" as the best pianist-teacher of the epoch.
Вespite the fact that J. N. Hummel devoted his work to an aristocratic environment, when he
compiled it he took into account the possibility of a broad mass of lovers of the piano. According to the
interests of both aristocratic and democratic (amateurish) "classes" in the field of piano art, the author stated
that his purpose was universal. In spite of this magnificent work was less known and less demanded in the
pedagogical process of our days, not only the exercises and examples proposed by the author are
significant, but also his theoretical positions and comments, concerning the aesthetics and rules of the piano
play of contemporary of J. N. Hummel’s epoch (the second quarter of the19th century). For example, in the
Foreword to the "Guidance" J.N. Hummel laid out a number of provisions concerning the interpretation and
role of the piano in the contemporary of Master’s music culture. J. N. Hummel substantiated the widespread
distribution of the piano as a peculiar instrument of the integrated representative of harmony ("it is possible
not only to show all the variants of harmony, even those that are divided into several voices, and not only
because they can be well reproduced any kind of music" [1, 9]); its functioning as a self-sufficient instrument
and capable of reproducing the sound of all kinds of other instruments ("It can be viewed not only as an
instrument but also as a representative of all the other instruments" [1, 9]), which allows the author of the
"Guidance" to consider it as "the most convenient, most suitable and most relevant accompanying
instrument for both the performance of songs and for the accompaniment of other instruments" [1, 9]. In
addition, J. N. Hummel thought the piano virtues had beneficial influence on the health of the organism [1, 9]
in comparison with other instruments (in particular, in connection with peculiar peculiarity of organicity and
ease of landing). The author of the "Guidance" refers the circle of the noted piano properties to the
advantagesoftheinstrument.Mostimportantinthecontextofestablishingthecriteriaonthebasisofwhich
J. N. Hummel, as a representative of the later generation of the era of Vienna classicism, has the recognition
that attention, first of all, attracts the newest (for that time) period in the history of the piano, namely, that "the
significant level that this instrument has achieved over the past twenty years" [1, 9]. It was reflected in the
ubiquitous use and achievement of "a high degree of mastery of the play on this instrument" [1, p. 9].
Consequently, if M. Clementy generalized the achievements in the field of playing the piano of the first 20th
anniversary in his history, then J. N. Hummel performed the role of completing not only the Viennese, but
also the London classic style, generalizing achievements not only of his predecessors, but also of
contemporaries, taking into account the way of development of the piano and the principles of the play the
instrument for half acentury.
Mentions and information about J. N. Hummel are isolated, they are contained only in some editions
and scientific works, as a rule, they have encyclopedic character. Among them – Hugo Riemann introduced the
name "J. N. Hummel" in Musik-Lexikon (1882); R. Genika paid attention to the V. A. Mozart's last student in
"History of the piano in connection with the history of piano virtuosity and literature, with the image of ancient
instruments. Part 1 of the Epoch before Beethoven" (1896); Yu. V. Keldysh wrote a note about the representative
of the "era before Beethoven" in the 2nd volume of the "Music Encyclopedia" (1974); A. D. Alekseev "From the
History of Piano Pedagogy" (1974) and "History of Piano Art. Parts 1 and 2 "(2nd edition 1988).
At the same time, the historic significance of the J. N. Hummel’s heritage as a pianist, composer,
teacher, theorist of piano performance, can not be overestimated. A special role in this regard should be
given to J. N. Hummel who is the student of W. A. Mozart and A. Salieri, the pupil of M. Clementy. He is the
author of the "Guidance" on the piano playing, which has an important role in the practical and theoretical
generalization of achievements and traditions in the field of piano art of the representatives of both great
schools-geniuses like the Viennese classical piano school and London school, choosing from them the best
that has been raised for more than 50 years. His "Guidance" is the synthesis of the mastering and reassimilation of the traditions of various national schools, which should have played a productive role in the
process of transferring classical, classic experience to future generations of musicians.
Hugo Riemann (1849-1919) is a "talented and energetic figure, ... one of the most outstanding
musical researchers" (according to the commentators' rating of the publication of his famous Dictionary in the
Russian translation of J. Engel, B. Jurgenson, and others [14, vol. 1, 5]), presented information "about the life
and merits of composers, virtuosos and music teachers" in the articles of the discredited three-volume
Musical Dictionary (1896) [14, vol. 1, p. 3]. H Riemann describes the composer's life and creative way in an
articledevotedtoJ.N.Hummel.Theauthorofthe"MusicalDictionary"pointstosuchimportantdetailsofJ.
N. Hummel's biography as the high appreciation of his giving by W. A. Mozart and A. Salieri. He was one of
their best students. H. Riemann describes J. N. Hummel's friendship with J. Gaydn and L. Beethoven. He
gives the critical opinion on the composer and performing arts of the concluder of the Vienna Classical Music
School: "the style of the J. N. Hummel’s compositions can serve as an accurate reflection of his manner of
play: the lack of passion and warmth of feeling is covered with garlands of various passages. It is undoubted
the influence of his teacher W. Mozart on his style. But of course J. Hummel is far from the nobility of
Mozart's melodies and the figurative element is too prominent in his foreground, which may also depend on
the arrangement of Viennese instruments, which were distinguished by a slight blow" [Riemann vol. 1, 421422]. In the quotation from H. Riemann's Dictionary, J. Hummel's performing skill is criticized from the
standpointofthecriteriaofanotherhistoricalandartisticera,when,attheendofthe19thcentury(whenH.
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Riemann was writing the article), "the image of the piano" and the piano performance ideals and style are
repeatedly and radically changed priorities in the interpretation. It should be taken into account that the
"Guidance" of J. N. Hummel, published in 1828 (one year after the death of L. van Beethoven), is a
generalization of achievements in the field of piano classicalism and is contained, at the same time,
"outwards beyond" the Viennese and London varieties of the piano style of the classicism era into the area of
early romantic (Schubert's) interpretation of the piano. Looking at the change of style epochs, to assess the
manner of J. N. Hummel's play from the standpoint of Mozart's correspondence with the "nobility of Mozart's
melodies" is at least not correct (not expedient).
At the same time, H. Riemannn notes that "the Great Piano School of the J. Hummels "Anweisung
zun Pianofortespiel" (1828), was one of the first rational methods of the applicator, but unfortunately, it was
appeared at a time when the light elegance of the performance began to give way to a wider and powerful
performance, and therefore that school could not find a real application" [14, vol. 1, p. 422]. However, the
analysis of the "School" allows us to come to different conclusions. Taking into account the quality and level
of content of J. N. Hummel’s "Guidance", H. Riemann calls it "The Great Piano School". This musicologist’s
designation testifies such qualities of J. N. Hummel's work as: fundamentalism, the principles systematicity of
the piano play, stating its suitability for the training of pianists from the initial stages and until the acquisition
of a certain independence. Thus, H. Riemann determined the more high J. N. Hummel's censorship, than the
author himself. The definition of H. Riemann is a kind of "commandment" for contemporary pianists in
connection with the attitude to J. N. Hummel's "Guidance" for serious and perspectivework.
In the work "History of the piano in connection with the history of piano virtuosity and literature, with
the image of ancient instruments. P.1 Epoch before Beethoven", Rostislav Genika (1859-1942) approves
that learning from W. Mozart (from 1785 to 1787), J. N. Hummel made "fabulous successes and acquired the
glorified him later merits of the play: the charm and purity of the blow, roundness, clarity and grace of
passages and mastery in improvisation" [7,191].
H. Riemann denies the role of Mozart's tradition in the piano play of J. N. Hummel. R. Genick, on the
contrary, notes the "fabulous successes" of the representative of the younger generation of the Viennese
classical music school, accomplished under the influence of the brilliant Teacher (W. A. Mozart). It is
significant the fact of the attitude of R. Genick to I. N. Hummel as a virtuoso, along with W. A. Mozart, M.
Clementi, F. Chopin.
The author of the work about piano virtuosity emphasizes that "huge influence on the further
development of J. Hummel's virtuosity, on the formation of his talent" [7, 192] were produced by standing the
young musician in London (1791-1792) under the patronage of the head of the London piano school M.
Clementi. R. Geniсka described in his work that "an impressionable, receptive boy used the advice of this
"teacher of teachers", studied his method, penetrated his style and mastered his techniques by persistent,
stubborn, energetic work ..." [7, 192]. All these years of training for genius musicians by the age of 15 have
madeJ.N.Hummel"thebestpianistafterM.Clementiinthebrillianceandcorrectnessoftheplay..."[7,192].
The facts of the creative biography of J. N. Нummel cited by R. Genicka lead to the conclusion that,
along with the W. Mozart school of piano play, which the author of "History" describes as characterized by
"skill and harmony of form, prudence and correctness of the plan, beauty, strength of style, greatness and
wit" [7, p. 195]; the creative individuality of J. N. Hummel was also influenced by the mastery of the "teacher
of teachers" M. Clementi, it was affected the analytic mind of the pianist composer, "the prestige of brilliance,
virtuosity and bravura" [7, 195] of his works.
R. Genickz approved that "Hummel continued and developed what Mozart and Clementi bequeathed
to him; he borrowed music from Mozart and virtuosity from Clementi. Continuing the Clementi’s business and
school Hummel became a great virtuoso, he expanded the recourses of the instrument, depicted a lot of new
instrumental effects" [7, 195].
R. Genickz brings his own judgment on the style priority in the J. N. Hummel’s creativity. The author
says, "the mighty Hummel’s virtuosity has a charm of pure classicism" [7, 195], as well as that "he kept away
frommusicalromanticism".R.GenickcalledJ.N.Hummelasa"strictconservative"whosacredlyhonoredthe
"high
traditions of the glorious past" and he noted, that "making innovations and improvements in art, J.
Hummeldidnotseektooverthrowtheauthorities"[7,p.196].However,R.Genickappreciatedthe"Mozart"in the J.
Hummel’s heritage and he did not pay enough attention to the romantic sphere of the composer's style
interests. Along with the most respectful attitude to his teachers J. N. Hummel generalized their experience,
strove to "keep pace" with his own time in art, he entered in it as one of the first representatives of emerging
romanticism.AsinL.vanBeethoven’sartthefunctionofthefinisherofclassicisminteractswithinsightintothe
nascentromance,J.N.Hummel,asacontemporaryofthe"titanium"oftheViennaclassicalschool,expressed
inhisheritagethecharacteristicstylisticprocessesofthefirstthirdofthe19thcentury.Moreover,likemanyof
his
contemporaries, who represented a romantic trend in the musical art and developed his "Mozart direction"
(amongthem–G.Rossini,F.Mendelssohn,F.Chopin),soJ.N.Hummelcanbeattributedtothesamesphere
ofromanticism.J.N.HummelshouldbeamongthosediscoverersofW.Mozart'sartinthe19thcentury,thanks
towhicha"romanticMozartiana"was formed(seethearticlebyZ.B.Yuferova).
As the piano was gaining wider popularity, the J. N. Hummel’s "Guidence" was to "open the door" not
only to the basics of performing art, but also to acquaint with classical examples of the past and the present.
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On the basis of the above data, R. Genicka makes an extremely important conclusion that J. N.
Hummel is "the greatest and most glorious representative and finisher of the Mozart's and Clementi’s
schools" [7, 191]. Consequently, the J. N. Hummel’s heritage fulfills the function not only of the completion of
the Vienna School, but also "forms a musical historical bridge between Mozart and F. Chopin; between the
piano music of the Viennese classics and the virtuosic piano style of 19th century" [2], due to which the
accomplishments of the Vienna and London schools were developed in the 19th century. R. Genick marked
J. N. Hummel’s role of the graduator of both schools and he was seen his role in virtually theoretical work on
playing the piano.
Proceeding from the aforesaid J. N. Hummel, learning from W. A. Mozart, took the performing
traditions of the Vienna piano school, and thanks to M. Clementi’s lessons, absorbed the traces of the
London piano art, which later was reflected and generalized in his remarkable work dedicated to the study of
the piano art "Anweisung zun Pianofortespiel" ("The Great Piano School") 1828 [14, vol.1, 422]. It is possible
that it was under the M. Clementi’s influence that J. N. Hummel decided to create his own"School".
According to R. Genick, J. N. Hummel had support and imitators from his contemporaries and
followers, "had a tremendous influence on the greatest coryphaeuses of pianism" – I. Mosheles,
F. Kalkbrenner, A. Hertz, M. Glinka and F. Chopin. [7, p. 196]. Thus, the J. N. Hummel’s theoretical work did
not only generalize the achievements in the history of pianism up to 1828, but also had prognostic
significance to extent determining the ways for the development of the pianism of the future.
Conclusions. The assessments of the talent and creative achievements of J. N. Hummel in scientific
works are very heterogeneous and contradictory. Accoding to the general position of the W. A. Mozart’s role
in the creative destiny of his last student, the researchers come to different conclusions about the scaleof
J. N. Hummel's talent and his role in the development of piano art.
The J. N. Hummel's "school" was appeared at a time when, from the "summit" of the 50-year
development path of the piano, it became possible to review the stages of its formation, drawing on their
results to create work. J. N. Hummel carried out the task of synthesizing significant "events" of the halfcentury history of the piano, as well as scientifically based prediction (foresight) of the future instrument. The
J. N. Hummel's "school" is in some ways similar to the history of the piano, in which the author of labor was
not going to abandon any worthy attention stage in his development. This means that the W. A. Mozart’s
pupil connected with the piano of the future the connection of all the artistically significant achievements of
the past. Moreover, J. N. Hummel did not limit the contemporary performing art, as well as the piano work of
the future, just the history of the development of this instrument. Proceeding from the examples given in the
"School", it should be concluded that the author includes in the "piano context" of modern times
masterpieces of the "pre-piano", that is, the clavier-clavinet era and, above all, the creation of J. S. Bach,
which determines the relevance of studying his work in our day.
H. Riemann denotes his work – "The Great Piano School", R. Genicka ascribes to him the
generalizing as nech as a prognostic function. It allows to put forward a hypothesis concerning the fact that
work has not lost its relevance nowadays, and it is expedient to introduce its materials into pedagogical
practice of our time. The prospects for the study are to further revise the significance of the J. N. Hummel’s
work "Anweisung zum Piano-Forte-Spiel, vom ersten Elementar-Unterrichte an bis zur vollkommensten
Ausbilding" with the aim of introducing it into pedagogical practice at the beginning of the XXIcentury.
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THE PERIPLUS’ STRATAGEMA AS DIPLOMATIC GEOPOLITICS TRADITIONS:
THEORETICAL REFLECTION OF CHINA'S "THE ONE BELT AND ONE ROAD"
Purpose of the article. The article is devoted to the diplomatic praxeology of the geopolitical concept of the
Chinese Silk Road. Scientific novelty consists in positioning diplomacy as an international political phenomenon that
requires constant scientific reflection, ideological and theoretical verification, ideological praxeologization in search of a
relationship model in the traditional triad of influence mechanisms "(1) cooperation - 2) neutrality - 3) confrontation)" in
that the context that traditional basic models of diplomacy have developed in the Ancient East, in particular in the
practice of the elites of China, Persia, India, Sumer. In the context of this concept, the modern world political stratagem of
China "One Belt and One Road" is being clarified. Methodology. Historical-logical, systemic, and scenario analysis
methods are used to clarify: (1) the role of Chinese geopolitical strategies in the plans of the elite to change the content
of the world political process; (2) the place of the “One Belt and One Road” stratagem in the elite’s plans to transform
China into a world leader; (3) the role of resource interests in these projects; (4) the role and interests of other countries
in project implementation; (5) the level of influence on the vectors of world politics of the triad of interaction options "(1)
USA - (2) EU - (3)" elite of Central Asia". Conclusions. Chinese leaders have taken advantage of the relative decline in
Russian and US influence in Afghanistan to expand their influence. The Chinese concept of the new Silk Road is aimed
at ensuring the supply of natural resources, in particular energy from the gas and oil fields in Central Asia, as well as
through the Malacca Strait and the Arctic regions.
Keywords: geopolitics of the Silk Road, resource diplomacy of China.
Костиря Інна Олександрівна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних
відносин Київського національного університету культури і мистецтв
Періплус стратагема як дипломатична геополітична традиція: теоретична рефлексія китайського
проекту "Один пояс та один шлях"
Мета дослідження. Стаття присвячена дипломатичній праксеології геополітичної концепції китайського
Шовкового шляху. Наукова новизна полягає в позиціонуванні дипломатії як міжнародно-політичний феномен, що
вимагає постійної наукової рефлексії, ідейно-теоретичної верифікації, ідеологічної праксеологізаціі в пошуках
моделі відносин в традиційній тріаді механізму впливу "(1) співпраця - 2) нейтралітет - 3) конфронтація") в тому
контексті, що традиційні основні моделі дипломатії розвинулися на Стародавньому Сході, зокрема в практиці еліт
Китаю, Персії, Індії, Шумеру. В контексті цього концепту прояснюється сучасна світова політична стратагема
Китаю "One Belt and One Road". Методологія. Історико-логічний і системний методи аналізу використовуються
для уточнення: (1) ролі китайських геополітичних стратегій в планах еліти змінити зміст світового політичного
процесу; (2) місце Стратагеми «Один пояс і одна дорога» в планах еліти перетворенні Китаю в світового лідера;
(3) роль ресурсних інтересів в цих проектах; (4) роль та інтереси інших держав щодо реалізації проекту; (5) рівень
впливу на вектори світової політики тріади варіантів взаємодії "(1) США - (2) ЄС - (3)" еліта Центральної Азії "
Висновки.Китайські лідери скористалися відносним падінням впливу Росії та США в Афганістані для розширення
свого впливу. Китайська концепція нового Шовкового шляху спрямована на забезпечення постачання природних
ресурсів, зокрема енергоносіїв - із газових та нафтових родовищ у Центральній Азії, а також через протоку
Малакка та арктичні регіони.
Ключові слова: геополітика Шовкового шляху, ресурсна дипломатія Китаю
Костыря Инна Александровна, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой
международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств
Периплус стратагема как дипломатическая геополитическая традиция: теоретическая рефлексия
китайского проекта «Один пояс, одна дорога»
Цель исследования. Статья посвящена дипломатической праксеологии геополитической концепции
китайского Шелкового пути. Научная новизна заключается в позиционировании дипломатии как международнополитический феномен, требующий постоянной научной рефлексии, идейно-теоретической верификации,
идеологической праксеологизации в поисках модели отношений в традиционной триаде механизма влияния "(1)
сотрудничество - 2) нейтралитет - 3) конфронтация)" в том контексте, что традиционные основные модели
дипломатии развились на Древнем Востоке, в частности в практике элит Китая, Персии, Индии, Шумера. В
контексте
этого
концепта
проясняется
современная
мировая
политическая
стратагема
Китая
"OneBeltandOneRoad". Методология. Историко-логический, системный, сценарный методы анализа
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используются для уточнения: (1) роли китайских геополитических стратегий в планах элиты изменить
содержание мирового политического процесса; (2) место стратагемы «Один пояс и одна дорога» в планах элиты
преобразовании Китая в мирового лидера; (3) роль ресурсных интересов в этих проектах; (4) роль и интересы
других государств по реализации проекта; (5) уровень влияния на векторы мировой политики триады вариантов
взаимодействия "(1) США - (2) ЕС - (3)" элита Центральной Азии". Выводы. Китайские лидеры воспользовались
относительным падением влияния России и США в Афганистане для расширения своего влияния. Китайская
концепция нового Шелкового пути направлена на обеспечение поставок природных ресурсов, в частности
энергоносителей - из газовых и нефтяных месторождений в Центральной Азии, а также через пролив Малакка и
арктические регионы.
Ключевые слова: геополитика Шелкового пути, ресурсная дипломатия Китая.

The main traditions of diplomacy of classical antiquity, in our opinion, may be entered in a number of
models: Chinese, Persian, Indian, Hellenic, and Sumerian. It is possible to single out several politicostratagemic triads - persistent concepts of domestic politics and international politics: (1) peace - war - trade;
(2) negotiations - a contract - a compromise; (3) strength - morality - truth; (4) power - trust - faith; (5) politics
- manoeuvre - dialogue; (6) need - interest - goal. As you can see, here we are talking about a certain
dialectical equilibrium between our operating concepts.
Stratagemic triad “(1) need – (2) interest – (3) goal have always been in reverence among rulers and
diplomats. Livelihood always demanded products, other goods and ways of their delivery. Information about
countries, cities, routes was of strategic interest. This interest became the target pursued by the people of
trade and also the special envoys. The diplomats and merchants described the information in the form of socalled "Periplus". It was important source of economic and political history. "Periplus" (from other countries "Swimming around") - is the navigation guide, the routes of the transfer from one port of destination to
another. Old Greeks sailors described in his ways to oikumen. With the expansion of their geographical
knowledge, more and more of these works appeared. Homer's poems could be considered the first Periplus,
but their main task, despite the large number of geographic information and significant spatial movement of
heroes, does not contain a description of the mentioned regions. Among Peripel's is a famous work
composed by two inhabitants of Massalia (modern Marseille) between 550 and 525 years BC. One of them
was called Euthymen. He explored the coast of Africa to the territory of modern Senegal and the Gambia.
Another, whose name was not preserved, came to the Iberian and British. The first recorded version of the
genre of the Periplus belongs to Skilak from Karianda, which compiled for Persian king Darius I a description
of his navigation on the Indus, and then through the Indian Ocean - to the Suez Canal. His description was
used by Hecateam of Miletus, Aristotle, Nearch, Strabo. "Peripel Asia" is mentioned by the Byzantine
lexicographer Constellation among the works of Ctesias Knidskog. Nearch, a childhood friend of Alexander
of Macedon, later the satrap of Lycia and Pamphylia (334-329 BC), commanded a fleet in the army of
Alexander and made a description of his return from the river Hipanis to the Tigris. Nearch's data became
one of the main sources in shaping the ideas of the ancient world about India. Another famous seafarer who
played a significant role in the formation of the genre of the Periplus was Pyfy of Massalia, the author of the
lost work "On the Ocean", written about 310-306 years BC. e. From the works of Diodorus of Sicily, Strabo
and Pliny the Elder it is known that, having gone. The reign in ancient China of ruler Yu De is associated with
the period of China’s highest power when there is a transcontinental trade due to the Great Silk Road. In 133
BC - the discovery of a new world in the West (Central Asia, India, Parfia). There is a new task of China's
foreign policy - the seizure of control over the trade routes connecting East and West (the Great Silk Road).
The most western country visited by the Chinese was Parfia, and later - Rome. In 138-111 BC there is a
capture of the Vietnamese states. Opening of the sea route to India, Lanka. Until the middle of 1 century.
Han becomes the largest state in the world with a population of more than 50 million people (the population
of the Earth - 250 million). Later the Roman Embassy in China was held. The was period of closing and
stratagem the "subordination of the barbarians by the hands of the barbarians", the humiliating rituals of the
reception of the ambassadors. Further, China continues to evolve in its rhythms of focusing on internal
affairs, and then again exits the outside world. After the fall of Constantinople in 1204, the Crusaders opened
the way to the East. This was followed by the creation of a caravan path, later called the Great Silk Road,
laid by the Venetian merchant Marco Polo. The long journey of Marco Polo to the East, stay at the courtyard
of Khan Khubilai is described in his Book of the Marvels of the World or “Description of the World”'. This
Periplus of Marco Polo can be called imperial cosmography. There we can get information about hundreds
of cities and regions from Persia to Japan, but not a word about the journey itself. To unravel the mystery of
this Periplus means answering the question of a source of information that allowed the Venetian to describe
more than 500 cities in the world. None of the medieval travellers mentioned more than a hundred items. The
book of Marco Polo can only be compared with Arabic-Persian cosmographies, but they are presented with
"late" in 100 - 200 years. While Polo has an actual, that is, secret information. Hence, he had access to the
state directory of the cities of the Yuan dynasty. He outlines the content of the map of the Mongol Empire.
What was discussed in his work could only be known by the diplomatic agent of the great Khan Khubilai
(1215-1294). Neither merchants nor travellers were able to collect such information alone. Consequently, the
information flows between East and West were more intense than they were supposed to think today. Trade
routes have become an important component of the world-system of the Mongol Empire. Great silk was
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disposed of by the Great Kagans, and under their patronage, favourable conditions were created for the
development of cultural and trade relations. Falling barriers between states and civilizations, opened the way
to a powerful flow of goods and ideas. The first condition for the development of international trade was the
creation of a legislative framework and security. In Great Yassi Genghis Khan, there were 4 articles on
international relations, 2 articles on financial regulations and 2 on trade. Muslim traveller Abulgazi writes that
in this state between Iran and Turan established a lasting peace and the danger of trade does not exist. This
was also written by the Florentine Francesco Pelagliot at the beginning of the 14th century in his treatise
"Practica della Mercatura" ("Trade Practice"). He, giving detailed instructions for a port land route to northern
China via Tan, writes that "This route is safe and day and night, because peace and order. New economic
and cultural centres such as Kara-Korum, Hanbalhas, Saray-Batu, Berke-Saray, Bulgar, Ukek, Gulistan, and
Siganak have emerged. These cities and ports of the Mongolian State of Yuan in China and the Golden
Horde in the West began to compete with Venetian and Genoese shopping centres.
The results of comparing the strategies of proto-state administration in China and in Europe
confirms the thesis of the importance of common features in the development of various civilizations.
However, discrepancies were also can be found: Greek scientists developed management strategies
seeking rationality, and Chinese effective stratagems. The ancient Greeks sought "power of sciences
(technai)" in the "calculation" (logismos) "measures (metron)", and the Chinese stratagems to obtain the
desired. The purely Chinese model of diplomacy has yet to be studied in very limited circumstances. It is
even less known who and when they began to emulate it. Only recently it became clear that strategicallystratagemic conceptual dilemma was used by the ancient Greeks, for the definition of military affairs in
general and military cunning, in particular. Roman commandant Sextus Julius Frontin prepared in the 1st
century BC. Summarizing this work "Stratagemata" (plural from stratagema) devoted to sophisticated
strategies in military conflicts. This circumstance returns us to the need for a newly conceptual review of the
dictation of "stratemea" - "stratagem". In the years of the Late Middle Ages, the concept of "strategam"
began to gain more and more wide-ranging content. The Spanish Jesuit, Balthasar Grasian (mid XVII
century), used this notion to refer to the phenomenon associated with secret and intricate methods of
ensuring influence in political activity in his famous pocket oracle (mid XVII century) treatise. Subsequently,
in Western European culture, strategies were used as intrigues, tricks, manipulations of consciousness and
actions in a subjective environment. We can suggest that at the beginning of the XVIII century the Chinese
tradition of strategical/stratagem diplomacy laid the foundation for the development of the outstanding
scientist and diplomat Leibniz. Austrian diplomat and prime minister V.A. Kaunitz in the second half of the
XVIII century developed the theory of a geometric revolution in the diplomacy of alliances on this China’
ideas. However, the most extensive studies of strategic diplomacy were initiated by analysts in the US,
Europe, Russia, Western Europe only in the twentieth century, when Deng Xiaoping opened China again.
The Silk Road Economic Belt was unveiled by Xi Jinping at Nazarbayev University on September 7,
2013 as part of his state visit to Kazakhstan. The New Maritime Silk Road was announced before the
Indonesian Parliament on October 3, 2013, as part of Xi Jinping’s state visit to Indonesia. The importance of
the One Belt, One Road initiative is suggested by the fact that Beijing announced in late March 2015 that it
had established “a special leading group to oversee the implementation of the Belt and Road initiatives.” The
statement said the leading group would be in charge of “guiding and coordinating work related to the
initiative. But it did not specify its members”. The office of the group was placed under the National
Development and Reform Commission (NDRC), China’s top economic planner. According to authoritative,
quasi-authoritative, and non-authoritative Chinese sources, the One Belt, One Road initiative consists of
several economic and some non-economic elements. Perhaps the most frequently mentioned economic
element is a Chinese commitment to invest heavily in a wide variety of infrastructure projects in order to
strengthen the economic capacity and “connectivity” among the nations within the One Belt, One Road area
and with China’s western regions. For example, in October 2013 remarks delivered at a conference on
China’s diplomacy toward the periphery, Xi Jinping stated that China must “make common efforts with
relevant countries to accelerate the pace of infrastructure and connectivity construction [and] build well the
Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road. To reinforce the importance of this key
element, one non-authoritative source stresses the “rare” high level of complementarity between the critical
demand for infrastructure development among the developing countries of the One Belt, One Road regions
and “China’s mature and strong infrastructure construction capabilities and financial strength.” The source
adds, a little dramatically, that “it is rare for national development strategies to fit together this well. It is
almost as if fate had taken opportunities to simultaneously receive capital and engineering capabilities to
those countries, while providing new depth to for China to upgrade its development strategy.” Authoritative
and non-authoritative Chinese sources identify several mechanisms designed entirely or in part to support
such infrastructure development, including the Silk Road Fund and the Asia Infrastructure Investment Bank
(AIIB), as well as Chinese foreign aid and the private capital of both Chinese and foreign business entities.
More broadly, from the perspective of China’s overall development policies, the One Belt, One Road concept
is seen by many Chinese sources as a major (indeed, for some, a key) element of the economic reform
process itself. Shortly after being announced, the initiative was explicitly linked to Chinese reforms in a
decision of the Third Plenum of the 18th CCP CC in November 2013.
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The quasi-authoritative source Zhong Sheng describes the One Belt, One Road initiative as “a
masterstroke of deepening China’s reform and opening up and furthering peripheral diplomacy.” Given the
scope and significance of the One Belt, One Road initiative, it is not surprising that Foreign Minister Wang Yi
stated during the 2015 National People’s Congress that in 2015, “making all-round progress in the Belt and
Road initiative” constitutes the “key focus” for Chinese diplomacy. Indeed, as one non-authoritative source
states, “The fact that a single initiative is taken as the focus of China’s diplomatic work for the whole year
shows the weight given to the One Belt, One Road strategy in China’s diplomacy.” Furthermore, both
authoritative and quasi-authoritative Chinese sources highlight the importance of the One Belt, One Road
initiative by stressing its supposed compatibility with the “purposes and principles of the UN Charter ... [and]
the Five Principles of Peaceful Coexistence: mutual respect for each other’s sovereignty and territorial
integrity, mutual non-aggression, mutual non-interference in each other’s internal affairs, equality and mutual
benefit, and peaceful coexistence. The scope and content of the One Belt, One Road initiative is rather
breathtaking, and its goals quite ambitious. One authoritative source contends that the initiative should
promote five major goals among its constituent nation states: “policy coordination, facilities connectivity,
unimpeded trade, financial integration and people-to-people bonds [18, pp.1-24].
Maritime Silk Road initiative is a grandiose initiative of connecting China to the World. In recent
years, China's active advances into maritime area, the South China Sea in particular, has been causing
many frictions with neighbouring countries. From the security viewpoint, China's active advances are
intended to defend China's coastal cities and to protect China's oil transport route. From the economical
viewpoint, it is to secure maritime resources and protect China's marine rights and interests. China has been
deemed to be a continental power so far. Recently, China has started to assert itself as a marine power.
China has sought to expand the marine rights and embarked on securing maritime resources. This trend has
been leading to the enhancement for Chinese Navy's power. It was in 1970's that China started the marine
advance on a full-scale basis. The U.N. Economic Commission for Asia and the Far East (ECAFE) had
conducted a geophysical survey and reported in 1969 that the continental shelf between Taiwan and Japan,
in the East China Sea, would be extremely rich in oil reserves. The report enhanced China's willingness for
marine advance. China had started to assert territorial rights to the islands. China instituted the territorial
waters by a domestic law in 1992 and newly provided that the Senkaku Islands are an integral part of their
territory. China released the National Defence Law in l996 and stipulated that the "protection of maritime
rights and interests" was the mission of the Navy. Jiang Zemin adopted the going-out strategy at the 16th
National Congress of the Communist Party of China in November 2002. The "implementation of maritime
development" was also included in the report and was set as China's important policies. In May 2003, the
State Council issued a document called "Outline of the National Ocean Economic Development Plan", and
reported the value of marine resources development. It described that about 70% of Chinese oil and gas
fields remain dormant in the deep sea.
China's marine advance is based on the vital problem of securing resources. The Chinese
economy's degree of dependence on foreign trade is over 60%, and nearly 80% of China's foreign trade has
been done by maritime transportation. The ocean has already be in an important position in the development
of the Chinese economy. "The shifting from the land to the ocean, and from adjacent waters to deep waters"
has already been an important pillar of China's development strategy. At the 12th National Congress of the
Communist Party of China in November 2012, Hu Jintao reported that we strengthen our capability to
develop maritime resources, develop the maritime economy, protect marine ecosystems, defend our
maritime rights at all cost and build the "China into a maritime power." According to the administration of
State Oceanic Administration, the "China into a maritime power" means a country with comprehensive
strength in the development, use, protection, management and control of the ocean. "Administrative reform
relating to maritime issues has been also underway. China's maritime authority has been divided among five
agencies; State Oceanic Administration, Maritime Bureau, Bureau of Fisheries Administration, Customs,
Ministry of Public Security, as often described as "five dragons controlling the ocean . In addition, there are
some movements at the level of eleven coastal provinces (Liaoning, Hebei, Shandong, Jiangsu, Zhejiang,
Fujian, Guangdong, Hainan), municipalities (Tianjin and Shanghai) and autonomous region (Guangxi) in
total. In March 2013, it was decided that the national mechanism in charge of the maritime policy would
undergo institutional reform. by this reform, the State Oceanic Committee was newly established as a highlevel coordination mechanism [21, pp.79-89].
In all times Chinese elites have presented their own theoretical or ideological concepts: to the
development of “socialism with Chinese characteristics” – adapting to the changing challenges; Jiang
Zemin’s “Sange Daibiao (”Three Represents”) that started to allow private business people into the party; Hu
Jintao’s “Kexue Fazhan Guan” (“Scientific Concept of Development”) that was to open for a more sustainable
– both in terms of ecological and social costs – economic growth model. By the time of the elevation of Xi
Jinping as CCP general secretary in 2012 at the 18th CCP Congress and as state president in March 2013
was promoted the slogan about “Chinese dream” connected with other Xi’s slogan “Sige Quanmian” (“Four
Comprehensives”) [6; 7; 8, pp.14-31; 17, pp.53-73]. At the 19-th CCP Congress in 2017 Xi Jinping thought
on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era, was written into the party's constitution and the first
time since Mao Zedong. Tracing modern Chinese history from China’s humiliating defeat by Great Britain in
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the mid-nineteenth century, Xi highlighted the “Chinese dream” as a unifying theme for the Chinese to: (1)
achieve a great national revival and the ‘new type of Great Power relations’, which is supposed to
characterize Sino-American relations since Xi met Obama; (2) promote relations with states around China’s
borders; (3): build the ‘one belt, one road’ initiative (OBOR). Hu Jintao had earlier evoked the possibility of
some kind of new Silk Road initiative, but it had not gone anywhere. Then in autumn 2013 President Xi
visited Kazakhstan and Russia, where he announced plans primarily for transport projects with a view to
creating an ‘economic belt’. The projects together comprise a series of overlapping elements – upgraded and
developed transcontinental railway routes, highways, port facilities and energy pipelines. OBOR potentially
involves over 60 countries with a combined population of over 4 billion people, whose markets currently
account for about one-third of global GDP [9]. According to China's Ministry of Commerce, from January –
August 2016, Chinese companies signed 3,912 project contracts throughout 61 countries. The value of those
projects amounted to 69.82 billion dol. OBOR is a second wave of Chinese overseas investments and should
be seen as a renewed version of China's 2000 Going Out policy, also known as China's "Go Global"
strategy. The Belt is related to six planned economic corridors stretching outwards from China throughout
Eurasia, some of which merge with the Road. In the EU, these corridors end up in Rotterdam, Hamburg,
Prague, Madrid. Minister of Foreign Affairs of China Wang Yi explained political purpose of the OBOR in
such words as: peace and developments with neighbouring countries; trilateral cooperation of China-JapanSouth Korea, North Korea, India and members of the Association of Southeast Asian Nations; exploring free
trade agreements [11] based on the continuation and development of the spirit of the ancient Silk Road.
The referral to the BRI's topic is justified by search of qualified ground from which to answer some of
questions: (1) is any measure of interaction and dependence of traditional context China's stratagems'
geopolitics and modern international relation principal: (2) about dreams of China elite not only about
expanding the Chinese economy by acquiring resources and markets for China’s exports, but also on
modernizing the world’s largest military force; (3) about possibility of a more aggressive Chinese foreign
policy behaviour with declarations of more air defence identification zones and introductions of more oil
drilling rigs and artificial islands in disputed territorial waters; (4) to advance its own diplomatic concepts and
initiatives such as the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) and the BRICS-bank and thereby more
proactively seek to shape the international system; (5) the ports, railroads of the OBOR could be used to
transport China’s military forces across Asia in the future in order to push pendulum of world economy to
swung from West to East.
China now is a country of 1.3 billion people, almost 20% of the world’s population; It consumes 11%
of global oil or 27% of the world’s soybeans; China has discovered 171 varieties of minerals, and 158 of
them with proved reserves; there are 10 energy-related minerals, including oil, natural gas, coal, uranium.
But now it is also the world's second-largest importer (in 2013, it alone accounted for 31% of global growth in
oil demand) [4, pp. 133-139; 19]. China’s dependence on foreign supplies of oil is at nearly 60%, of which
roughly half comes from the Middle East and one quarter from Africa, while dependence on foreign supplies
of natural gas is at close to 30%, of which nearly 50% comes from Turkmenistan. 80% of China’s energy
supplies pass through the Strait of Malacca, which is controlled by the US Navy. In the event of conflict with
the USA, China’s access to external energy resources could be interdicted. Therefore, one of China’s
objectives is to create alternative energy and raw material channels across land bridges from Central Asia,
South East Asia and Pakistan – and the Belt facilitates this endeavour. These channels, mostly through land,
run through sovereign states and are thus perceived to be less vulnerable to US interdiction. In particular, the
Pakistani port of Gwadar, which is leased by China and serves as part of the southern corridor of the Belt,
could support this purpose of maintaining access to energy resources [7, p.7]. However, it should be noted
that this route faces topographical challenges as well as security threats from insurgency in Pakistani
territory. In addition, China’s construction of pipelines through Central Asia over the past few years, carrying
oil from Kazakhstan and natural gas from Turkmenistan and Uzbekistan, has, in relative terms, reduced its
dependence on maritime and Russian imports [7]. China contributes more than 90% of global output of the
17 rare earth metals, but its own deposits only account for 36.4% of the world's total reserve of 100 million
tons. China can produce over 400 varieties of rare earth products in more than 1,000 specifications. In 2011,
China produced 96,900 tonnes of rare earth smelting separation products, accounting for more than 90
percent of the world's total output (Situation and Policies of China's Rare Earth Industry). China formed its
own modernization stratagems. The key to Chinese strategy is to rely on the inherent potential of a situation
and to be carried along by it as it evolves. It can be formed in such words as “crossing the river by feeling for
the stones [1; 4, p.134]. Such inherent potential we feel in initiatives of Xi and other Chinese foreign policy
leaders in their articulation of a new strategic direction for Chinese foreign policy known as: “Fen Fa You
Wei” (“striving for achievement”); “Gengjia Jiji”, “be more active”); “Gengjia Zhudong” (“take greater
initiative”); “Jiji Jinqu” (“actively go in”) [19]. And necessary to say that this slogans are supported by actions:
China itself has committed up to 1 trillion dollars to develop infrastructural investment transport links inside
the country, much of which will go to the western part of China that will be part of the ‘belt’; The Asian
Infrastructure Investment Bank (AIIB), which China set up in 2015 to both complement and compete with the
US- and Japan-dominated Asian Development Bank, reportedly has 65 billion dollars in initial capital to
support investments of this type; the China Development Bank has notionally reserved a further 890 billion
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for the development of various sections of the corridor outside the country. Some western estimates put the
capital requirement for the latter much higher. The overall time-scale for the project has been set at roughly
35 years. But, as it was already mentioned,t OBOR has more sound historical tradition. The period between
II BC to X AD is interpreted as the most splendid time in the commercial road communication from the East
to the West. There were two great centralized empires: Roman Empire and Han Dynasty Empire; Byzantine
Empire and Tang Dynasty Empire. The Silk Road’s products were: materials (silk, medicaments, spices,
wood, iron, copper, gunpowder, and gems), technology (compass) and ideology (different religions). The
minerals were very important strategic goods, as the government tried to control its extraction in centralized
empires [1; 4, p.135]. This information was used by Richthofen’s in 1870–1872 who reported to the
European-American Chamber of Commerce in Shanghai on China’s regional commercial, mining, and
railroad prospects highlighted the significance of future lines running west from Xi’an to coal-rich “northern
route” around the Tarim Basin [4, p. 135]. Hedin effectively set Central Asia history and world politics to
geological time. Hedin’s bid to “Plan for the Revival of the Silk Road” transformed geological Richthofen’s
Silk into an urgent geopolitical strategy. His first Sino-Swedish scientific expedition (1927–1928) in Central
Asia sought the best airline route between Berlin and Peking-Shanghai on behalf of the German government
ay Lufthansa; his third Sino-Swedish expedition (1933–1935) plotted a motor-road route between Europe
and China financed by the Chinese Nationalist government [8, p.17; 9].
Now Marlène Laruelle, Jean-François Huchet assesses the dimension of Central Asia's XXI century
as “Great Game” [15]. They analysed new Silk Road’s diplomacy of the major players: one is an “external”
party – the U S – insofar as it has no shared borders with the region while the two others – Russia and China
– are neighbouring countries. Russian influence has been historical and remains preponderant. The US is
actor of the more recent past, but remains tenacious about expanding its presence. China, on the other
hand, has had an extraordinary run to leadership in the region. The proposal for a “New Silk Road” from US
diplomacy dates back to the 1990 s., when Republican Senator Sam Brownback, who closely cooperated
with Prof Frederick Starr in his legislative initiative “Silk Road Act”, echoed a strikingly similar initiative. The
plans original architect, Frederick Starr, chair of the Central Asia-Caucasus Institute, advanced the proposal
in conjunction with the Centre for Strategic and International Studies. At the Istanbul Conference of 2011,
Western leadership introduced a controversial template for new security architecture for Central and South
Asia. The US diplomacy was going to build “New Silk Road” project as quintessentially of its Greater Central
Asia strategy dating back to the George W. Bush presidency for such purposes: facilitating Central Asia’s
efforts to return to its historic role as the gateway between East and West; Turkmen gas fields could help
meet both Pakistan’s and India’s growing energy needs and provide significant transit revenues for both
Afghanistan and Pakistan; Tajik cotton could be turned into linens; Furniture, fruit from Afghanistan could find
its way to the markets of Astana, Mumbai; the construction of the nearly one billion dol. Central Asia-South
Asia electricity project (CASA-1000) [12]. The CASA-1000 line runs 759 miles through four of the most
unstable countries for number of tasks: connect surplus summer hydroelectricity in Kyrgyzstan and Tajikistan
to electricity-starved Afghanistan and Pakistan; create alternative energy corridors for post-Soviet countries;
break their dependence on Russia’s infrastructural ties. It appeared to be that the high-profile nature of the
project will make it a target for competition and risks to destabilize the region. The ability of local forces to
coordinate and secure of infrastructure alone will be extremely difficult. The U.S. is wary of Russian
involvement in the region and its attempt to control any arrangement and undermine Washington’s efforts to
decouple Central Asia from Moscow’s influence. The United States and China have developed competing
visions for reviving ancient trade routes connecting Asia and Europe. The U.S. diplomatic strategy focuses
on Afghanistan, while China hopes to economically integrate Central and South Asia. India and Russia also
have regional ambition.
Russia’s interests were confirmed when Russia’s Inter RAO-United Electrical Systems signed a 25year contract with China. Russia has chances and risks in Central Asia but has shown a possibility to reach
its diplomatic interests. Russian leaders understand that Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan can go in more
integrative relations only in terms of widening energy market. And not only becoming energy exporters,
importers, transit countries but member of energy club of equal interests in deal with China, India, Pakistan.
Russia’s experience with Central Asian electrical systems and its own vast hydroelectric potential makes
Russia ready to facilitate Central Asia’s hydroelectric needs. It also blends in with the concept of an Energy
Club of the Shanghai Cooperation Organization (CSO). The elite of Russia in its decision to participate in the
creation of energy and transport corridors in Eurasian region have far reaching geopolitical goals. The
leaders of Russia, Kazakhstan, and Belarus have signed in May 2014 a treaty in Astana on the creation of a
Russian-led Eurasian Economic Union (EES) which will come into effect in January 2015. Cutting down trade
barriers and comprising over 170 million people it will be the largest common market [16].
Russian economic overdependence on China, as a result of which Russia is attempting to connect
with Mongolian and South Korean regional integration initiatives and is seeking warmer ties with Japan.
Indeed, Russia’s ‘turn to the East’ has put it in a politico-economic position of precarious overdependence on
China – this is unlikely to be sustainable and is likely to affect Russian security interests negatively over time.
The interlinking of the EEU and the Belt is still unfolding, but it has brought Russia and China close. And
Beijing has own plans for a “Polar Silk Road” in the Arctic as global warming allows for the expansion of
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shipping routes across the top of the world. China, which does not border the Arctic region but is one of
thirteen countries holding observer status with the Arctic Council, released the white paper on Friday calling
for greater international cooperation over infrastructure and shipping routes in the Arctic. The Northeast
Passage above Russia offers a faster route than the 48 days it can take to sail from northern China to
Rotterdam via the Suez Canal. In 2017 a Russian tanker travelled from Norway to South Korea without an
icebreaker escort for the first time in a trip that took 19 days. China dreams to have a major role in expanding
to network of shipping routes. But this plan contradicts Russian's interests [20].
Scientist Peter Cai writes that exists some problems of OBOR: (1) there is a significant lack of
political trust between China and a number of important OBOR countries (the example of this is India, as far
the China – Pakistan Economic Corridor project is a major obstacle to Indian involvement in the initiative); (2)
nearly two-thirds of OBOR countries have a sovereign credit rating below investable grade (some key OBOR
countries such as Pakistan are unstable, which poses significant security risks to Chinese companies as well
as personnel working there and the Pakistani military has, for example, promised to raise a special military
unit of 12 000 soldiers to protect China–Pakistan Economic Corridor projects); (3) caution on the part of overleveraged and risk-averse Chinese financers ( China Development Bank, which is expected to play a key
role in financing OBOR, says it is tracking more than 900 projects in 60 countries, Industrial and Commercial
Bank of China (ICBC) has been looking at 130 commercially feasible OBOR-related projects) [3]. Scientist
Jonathan Hillmans speaks about difficulties of OBOR: 1.China is often the biggest spender, but it is not the
only consequential actor (across the Eurasian supercontinent, three zones of competition are emerging: (1)In
Southeast Asia, Japan is outspending China in several countries; (2) In Central Asia, the Asian Development
Bank and other multilateral development banks (MDB) have significant activities underway; (3) In Eastern
and Central Europe, European funders remain dominant in many countries). To be sure, this is not a zerosum contest, and there are numerous projects with both Chinese and MDB funding. These areas will be
important to watch as China continues to compete with, and adapt to, other visions for connectivity;
2.Chinese projects are less open to local and international participation (Out of all contractors participating in
Chinese-funded projects within the Reconnecting Asia database, 89% are Chinese companies, 7.6% are
local companies, and 3.4% are foreign companies. In comparison, out of the contractors participating in
projects funded by the multilateral development banks, 29% are Chinese, 40.8% are local, and 30.2% are
foreign. These findings illuminate some difficult practical and political realities; 3.Chinese projects are less
transparent at earlier stages of the project lifecycle [10, p.3]. Shin Kawashima - a Professor of international
relations at the University of Tokyo analysing the a U.S. think tank based in Washington report at March
2018, claimed that China was posing a severe risk to the finances of a number of countries as a result of its
aid activities and excessive lending. The report went on to list seven specific countries whose finances are at
serious risk: Mongolia, Laos, Kyrgyzstan, Tajikistan, the Maldives, Djibouti, and Montenegro. Chinese
support has a certain appeal over support from other advanced countries. Here exist three challenges:
1.Historically, support from advanced countries has been accompanied by a strong emphasis on areas such
as democratization and human rights. It also tends to involve complex procedures, which take time to
complete, and crucially doesn’t result in the country receiving much money. The framework of south-south
cooperation favoured by China is no doubt appealing too. However, China’s OBOR policy should not be
considered purely from the Chinese perspective. Its partner countries are ultimately choosing China, which in
turn bolsters Beijing’s dominance. This cannot be explained away in terms of a trade-off, as nothing more
than a win-win relationship. It also relies on building trust; 2.Beijing’s current actions are effectively the same
as those that the Western powers took against China in the late nineteenth and early twentieth centuries.
Countries on the receiving end of excessive lending from China need to be careful to avoid following the
same path to modernization; 3.Comes down to whether or not China is leveraging economic, cultural and
other forms of cooperation under OBOR to guarantee its military security. The infrastructure being built by
China, including roads, railways and ports, will not only contribute to economic development in the region, it
will also help to improve connectivity throughout Eurasia. At the same time, though, that infrastructure will
benefit China’s military, enabling Beijing to secure an effective means for communication and the movement
of troops in a contingency; 4.China is not currently directly using this infrastructure for its own defence, and
its base in Djibouti and other facilities are being used for anti-piracy measures off the coast of Somalia and
peacekeeping operations (PKO) in regions such as South Sudan. In terms of capability, though, China’s
base in Djibouti could potentially fulfil a role that goes beyond PKO and the control of piracy, and the port,
railway and communication infrastructure could in theory be used not only for economic purposes but also for
military purposes. In cases that involve enhancing this capability, doubts will be expressed by those
countries if China does not maintain a certain degree of transparency and accountability and explain its
intentions. And if Beijing makes loans that are beyond the ability of the recipient country to repay, China’s
acquisition of controlling interests in the ports will give its neighbours to understand that it is leveraging this
capability and its economic power to acquire those controlling interests. Those on the Chinese side no doubt
view things from China’s perspective, but they would be well advised to take the views of its neighbours into
account [14].
Traditionally, Indian policy toward China has been mostly characterized by continuity. But though
Beijing has resolved most of its land border issues with neighbouring Russia, Pakistan and Afghanistan,
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India remains an exception. India has other worries over China’s growing presence in the region, fearing
strategic encirclement by a “string of pearls” around the India Ocean and on land as China builds ports,
railways and power stations in country such as Nepal, Sri Lanka and Bangladesh. The current strategic
mistrust between Delhi and Beijing will make it very difficult for Indian policymakers to accept the “One Belt,
One Road” initiative in its present form Beijing has to co-design the new Silk Road with India for it to have
any chance of success. If the Chinese government wants to address the trust deficit and get a larger buy-in
from Indians, it will have to engage Delhi in designing and implementing “One Belt, One Road” [2; 3].
It is expected that China and New Zealand will carry out senior-level dialogue and promote
communication” on macro policies and development strategies”, including as to “how they will best support
the Belt and Road Initiative in line with [their] comparative advantages”; it includes a numerical target for the
value of two-way trade by 2020 and a commitment to “conduct mutually beneficial co-operation” in a number
of fields, including infrastructure, agricultural technologies and clean energy; it provides for “cultural
exchanges”, including specifically in film and television”; and it commits both countries to “enhanced
cooperation” in various multilateral for including APEC, the AIIB and the Pacific Islands Forum”. The
agreement is effective for five years, and will be renewable automatically every five years thereafter, subject
to three months’ notice of termination by either country. A similar understanding between Australia and China
would likely be beneficial for both countries. From the standpoint of Australian businesses, it would serve to
indicate that their participation in ‘Belt and Road’ projects has the formal endorsement of the Australian
Government, and it would be a signal to Chinese businesses that participation by Australian partners in such
projects is welcomed by the Chinese Government. That is likely to be helpful in pursuing business and
investment opportunities. However, more specific commitments – in particular, the designation of any
specific projects in Australia as part of the ‘Belt and Road’ – would need to demonstrate ‘win-win’
characteristics that would be readily evident to both sides. They should be negotiated on a case-by-case
basis, with sufficient time for the claimed benefits to be properly evaluated and any costs to be assessed. In
that context, it would probably assist in enhancing mutual understanding if Australia were to make clearer the
criteria by which decisions regarding foreign investment are made – both in advance, and in explaining the
reasons for particular decisions. As an Australian citizen, I am not satisfied by a mere declaration that a
particular foreign investment proposal is ‘contrary to the national interest’, without at least some attempt
being made to explain why – and I would imagine that foreign investors would feel much the same [6].
Australia needs to be on terms that recognize and advance Australia’s own interests, and which resonate
with the Australian people. At this point in time, the Belt may offer limited prospects as a platform for broader
EU China cooperation on harder security issues in Eurasia. However, it does represent an opportunity for
the EU to work towards closer development–security cooperation on a range of softer security or
developmental topics. Pre-empting negative geopolitical and geo-economics competition with China, the EU
can utilize the Belt to gradually hone strategic ties with China, and nurture greater mutual political trust and
understanding of security interests. Admittedly, such engagement might take place only gradually, given
geopolitical and geo-economics realities, as well as EU institutional lacunae. However, the EU could start
with a strategic assessment and the creation of a forward-looking agenda that discusses the Belt’s security
implications in Central Asia, South Asia and other Eurasian (sub-) regions of EU security interest [7].
Theresa May has joined The UK to “Great Game” and sidestepped a Chinese push for a formal endorsement
of its 900bn Silk Road strategy, suggesting Britain still has concerns about China’s political objectives for the
huge infrastructure project. The UK did not sign a memorandum of understanding giving Britain’s official
endorsement to the 900bn dol. Critics have said the project is designed to pull other countries in the region
deeper into China’s sphere of influence, and that it could give unfair preferential treatment to Chinese
contractors. ‘Global standards and cyber security’ amid doubts over political aims of Xi Jinping Belt and Road
plan [4; 5].
In 2014 OBOR was officially incorporated into China’s national economic development strategy at
the Central Economic Work Conference, the annual agenda-setting economic summit for policymakers.
Beijing announced three regional development plans, one of which was OBOR.16 These regional
development plans are designed to address the chronic problem of uneven development in China. Inequality
between inland western regions and prosperous eastern seaboard states is a huge challenge for the ruling
party. For example, the coastal mega-metropolis of Shanghai is five times wealthier than the inland province
of Gansu, which is part of the old Silk Road. Beijing has tried to close the gap between these provinces.
Since 1999 the Chinese Government has pursued the so-called ‘western development strategy’ to revitalise
chronically underperforming provinces including the majority Muslim autonomous region of Xinjiang.
However, these efforts have produced few tangible results. Despite Beijing’s preferential policies, large-scale
fiscal injections and state-directed investments, the western provinces’ share of China’s total GDP increased
only marginally from 17.1 per cent in 2000 to 18.7 per cent in 2010. One acute side effect of heavy state
subsidies in these western provinces has been a high concentration of state-owned enterprises and low
penetration of private firms. For example, the western regions of Xinjiang, Tibet, Qinghai, and Gansu are the
four lowest-ranked provinces on the China Economic Research Institute’s Free Market Index. Their average
score is 2.67 (0 means no private enterprise and 10 means completely free); the national average is 6.56.
Beijing is keen to try different approaches to reinvigorate these underperforming provinces and OBOR has
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been touted as one of the key solutions. The economic rationale behind it is simple enough; instead of
showering these provinces with more central government money, Chinese policymakers want to integrate
them into regional economies. Xinjiang offers an interesting case study. As already noted, one of the most
important flagship projects of OBOR is the China–Pakistan Economic Corridor, which links Kashgar in
Xinjiang with the Port of Gwadar. This project, which is estimated at 46 billion dol., is also the clearest
example of where OBOR’s geostrategic rationale intersects with its economic drivers.
Xinjiang has a large Turkic-speaking Muslim population which has grown increasingly frustrated with
Beijing’s rule. Since the 1990s, Xinjiang has also become the main source of terrorism within China.
“Aspirations towards greater autonomy or outright independence have never been far from the surface of
political life in the province”, notes Andrew Small, a leading expert on China–Pakistan relations. The spread
of radical Islamism in Xinjiang is adding further complexity to an already tense situation. The ruling
Communist party regards Xinjiang’s separatist movement as an existential threat to the party state. Beijing
believes poverty and underdevelopment is at the heart of rising militancy in the restive province and that the
best strategy to address the root cause is integrating Xinjiang with the neighbouring region [3]. Chinese
diplomats argue the construction of the Port of Gwadar is economically vital for landlocked Xinjiang, which is
4000 to 5000 kilometres away from China’s coastal ports. Lu believes the port will significantly reduce the
transport costs for the province. He further argues that the economic benefits of the corridor will help to solve
Pakistan’s and China political problems. The best medicine to address the terrorism problem is through
tackling the incubator of terrorism, namely poverty. The head of the Chinese Central Bank in Xinjiang has
made a similar argument, noting that better connectivity between the province and the Central Asian region
will bring both “economic and national security dividends. Apart from developing the western region, OBOR
is also expected to play an important role in revitalising economically underperforming provinces in the northeast as well as other poor regions in the southwest, bordering Southeast Asia. In fact, all Chinese provinces
are keen to be involved in the national project. Many see it as a golden opportunity to obtain cheap funding
and political support for their own infrastructure projects under the banner of OBOR.
Beijing expects OBOR to play an important role in facilitating the export of higher-end Chinese
manufactured goods. Chinese policymakers believe emerging markets targeted under OBOR will be more
willing to accept higher-end Chinese industrial goods than developed countries in North America and
Europe. China is not just trying to export higher-end goods through OBOR but to encourage the acceptance
of Chinese standards. The Chinese Government’s focus on exporting its technological standards must be
understood in terms of its broader ambition to become an innovation based economy and a leader in
research and development. According to a research report prepared on behalf of the US–China Economic
and Security Review Commission, “Policy makers see development of technology standards as central to
realizing these objectives”. Here is a popular saying in China that “Third-tier companies make products,
second-tier companies make technology and first-tier companies make standards”. There is a pervasive
belief within China, particularly in policy circles and academia, that only companies that make standards can
be considered world-class companies [3].
OBOR should will play a key role in helping Chinese companies to become more internationally
competitive. 30 Under OBOR, Chinese companies and especially higher-end industrial goods manufacturers
will be encouraged and expected to operate in more demanding markets and more stringent regulatory
environments. The expansion of a China centred production chain will also force Chinese manufacturers to
move higher up in the value chain. These efforts will be supported by Chinese financiers, who often urge
loan recipients to accept Chinese-made goods as a condition of extending credit. The Chinese Government’s
campaign to market its high-speed railway technology is perhaps the best example of how it intends to use
OBOR to upgrade China’s industry. Many have dubbed Premier Li’s marketing effort in this area as ‘highspeed railway diplomacy. Beijing considers its high-speed railway technology to be one of the crown jewels
of its advanced manufacturing industry. The Chinese Government has mobilised more than 10 000 scientists
and engineers to incorporate imported foreign technology as well as to develop the country’s own high-speed
rail technology. The result of this effort is evident in the breathtaking development of China’s high-speed rail
sector. Today the country is home to more than 50 per cent of the world’s total constructed high-speed
railway. Chinese-made high-speed to Thailand, India, Indonesia, and Malaysia. All of these countries are
considered to be key strategic partners in OBOR. And now appeared to be new difficulties [3].
It saved China (and arguably a host of other countries, including Australia) from recession by
sending commodity prices sky-high. Though the stimulus program was effective, one of its lasting side
effects was the creation of massive excess capacity in many industrial sectors from steel to cement. In the
steel industry, for example, China’s annual steel production surged from 512 million tonnes in 2008 to 803
million tonnes in 2015. To put that into perspective, the extra 300 million tonnes is larger than the combined
production of the United States and the European Union.39 Dealing with the country’s excess capacity has
become one of the top economic priorities for the Chinese Government. Beijing has described this issue as
the sword of Damocles hanging over its head. Excess capacity will squeeze corporate profits, increase debt
levels, and make the country’s financial system more vulnerable. Many state-owned firms in sectors with
excess capacity borrowed heavily during the financial crisis. The slowing economy, sluggish international
demands, and the supply glut have reduced their profits. Many are struggling to keep their heads above
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water. These bad loans have put the Chinese banking system under a great deal of stress. The Chinese
Government has announced a number of policy measures to address the issue of excess capacity. This has
included laying off 1.8 million workers from the steel and coal mining industries. The authorities are also
trying to shut down polluting steel mills and blast furnaces. OBOR is another way for Chine policymakers to
address the excess capacity problem, although not in the way that some observers believe. When Xi Jinping
announced OBOR, a number of observers labelled it as an effort by China to export excess industrial
products to neighbouring countries. The Financial Times reported in 2015 that the grand vision for a new Silk
Road began its life modestly in the bowels of China’s commerce ministry as an export initiative. In terms of
addressing the excess capacity problem, OBOR is less about boosting exports of products such as steel and
more about moving the excess production capacity out of China. OBOR projects are currently too small to
absorb China’s vast glut of steel and other products. Instead, Beijing wants to use OBOR to migrate whole
production facilities. Moving factories with excess capacity to OBOR countries helps China reduce the supply
glut at home while helping less developed countries to build up their industrial bases. In essence, domestic
economic liabilities become foreign economic and diplomatic assets Chairman of the Silk Road Fund, a
sovereign wealth fund set up in 2014 specifically to provide seed capital for OBOR projects, made this clear
during one of her rare public speeches on OBOR. Jin said China currently sits in the middle of the global
production chain and it can help countries at an early stage of development to industrialise. China possesses
high-quality industrial production capacity, equipment, technology, ample supply of funds and 30 years of
development experience. Chinese capital can help facilitate international production cooperation, and
reorganise global production chain. For China, it means helping the country to export high quality production
capacity, equipment, technical know-how and developmental experience. Part of this thinking is informed by
China’s own experience of industrialisation in the 1980s and 1990s. One senior provincial economic planning
official said China imported second-hand production lines from Germany, Taiwan, and Japan in the 1980s;
essentially unwanted surplus industrial capacity. Beijing thinks China’s experience could be replicated in
neighbouring, less-developed countries [3].
One clear example of this is the plan to migrate part of Hebei province’s massive surplus steel
production facilities. The province, China’s largest producer of steel, wants to relocate 20 million tonnes of
production capacity abroad by 2023. The plan calls for companies to move their excess steel (but also
cement and pleat glass production) facilities to Southeast Asia, Africa, and West Asia. For example, Delong
Steel from Xintai is building a steel mill in Thailand that is capable of producing 600 000 tonnes of hot rolled
coil a year in partnership with a local Thai operator, Permsin Steel Works. 48 Some Chinese researchers
and officials are sceptical of how successful this aspect of OBOR is likely to be. It is questionable whether
OBOR countries can actually absorb China’s vast surplus production line. More importantly, will it be
politically palatable for other countries to simply accept China’s unwanted industrial capacity? Analysis from
Anbang Research has noted that many OBOR countries are not enthusiastic about accepting China’s excess
capacity. In fact, some countries are hostile to the idea because in several industrial sectors, they are
competing directly with China.
Scientist Shannon Tiezzi [18, pp.1-24] concerns the start date looming for U.S. tariffs on Chinese
goods. And the latest round of U.S.-China trade discussions — possibly the last before tariffs take effect —
ended without a breakthrough. U.S. Commerce Secretary Wilbur Ross was in Beijing on June 2 and 3 2018,
for talks with Chinese officials led by Vice Premier Liu He, according to Xinhua. Neither side seemed
particularly happy with the progress made at the latest discussions. The United States and China seemed to
have reached a breakthrough previously, only for that agreement to come quickly undone. U.S. Treasury
Secretary Steven Mnuchin declared the trade war to be “on hold”. But just nine days later, a White House
statement declared the U.S. intention to place a 25 percent tariffs on 50 billion dol. worth of Chinese imports,
focusing on technology products. China’s Ministry of Commerce, in response, took a dig at the flip-flopping
from Washington, saying that both are surprised and unsurprised at the statement, which is obviously
contrary to the consensus reached between China and the U.S. in Washington not long ago. The rapid turn
from tariffs to truce and back to tariffs points to divergent approaches within the Trump administration.
Mnuchin, who announced the truce in mid-May, has been at loggerheads with more protectionist-minded
Trump administration figures. In mid-May, a number of reports emerged claiming that Mnuchin and White
House economic adviser Peter Navarro got into “a profanity-laced screaming match” during the last round of
U.S.–China negotiations in Beijing. Those tensions continued last week, with Navarro dismissing Mnuchin’s
quote that the Trump administration was “putting the trade war on hold” as “an unfortunate soundbite.” The
Trump administration’s quick turn away from the trade truce may also have been motivated by the negative
response to the fledgling U.S.-China deal in domestic circles. Critics accused Trump of being “soft” on China,
and effectively getting taken for a ride. Given that the “framework” reached at the previous U.S.-China trade
talks dissolved in a matter of days, expectations were low. A Chinese government statement noted that “the
two sides have had good communication in various areas such as agriculture and energy, and have made
positive and concrete progress while relevant details are yet to be confirmed by both sides.” In other words, it
will take more negotiations before any sort of deal can be announced. Previously, the Chinese government
had agreed to increase its purchases of U.S. agriculture and energy products in a bid to decrease the trade
deficit and has promised to enact retaliatory sanctions of its own – targeting U.S. agricultural goods,
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automobiles, and aircraft – as soon as the U.S. tariffs begin [19].
The idea of uniting China's less developed states appeared during the reign of Mao Zedong in his
concept of “three worlds”. The "first world" presented by the capitalist countries of Europe, the USA, the
"second world" – by socialist camp, and the "third world" – countries which develop. China, goal according to
Mao's concept, was to lead the movement of the "Third World" countries opposing the United States, Europe
and the Soviet Union.
China's stratagem is aimed at reducing the influence of the United States and intercepting
communications management with as many countries as possible. The closest neighbours are interested in
China, first of all, for reasons of providing economic corridors to Europe. Already with Europe Chinese
diplomacy intensifies communication.
This process becomes mutual. Interest in the development of relations with China is also increasing
in a number of countries in Eastern Europe. The Eastern European political process has recently been
complicated by the behaviour of EU leaders, who, in discussing even the most important issues; ignore the
views of the countries of Eastern Europe. Particularly painful was the issue of placement of migrants. The
process of meeting the views and rapprochement of China's position with the countries of Europe on
economic and political issues is organized within the framework of the "16 + 1" summits, which are held with
the participation of diplomats from sixteen states of Eastern and Central Europe, the Balkan Peninsula and
representatives of China. Hungary is very active in this process. Although the Chinese side is pursuing its
policy in Europe with respect for diplomatic accountability with the EU administration, such activity can not
but disturbs the leadership of the European Union. Previously, China had virtually no influence on the
countries of Eastern Europe, which were under Soviet patronage. For some time, Beijing only cooperated
with Albania, Romania and Yugoslavia. Since 1990, Eastern Europe has followed the policy of the United
States and the European Union. However, in the context of the emerging friction of the US leadership with
the elite of the EU, the situation is changing radically in favour of China.
At the summits, China's diplomats are proposing to make impressive investments in transport
infrastructure development, energy upgrading, and new jobs, which is very important in the context of the
growing unemployment problem in most countries of Eastern Europe and the Balkans. To such proposals,
European regional leaders are very supportive of the Chinese project. In addition, Western European
countries are increasingly interested in the development of relations with China. For example, Austria is in
favour of the Chinese New Silk Road to go through its territory, perfectly understanding all the benefits and
the positive effects of this step.
An example of the influence of the New Silk Road on the events of world politics can be the situation
in the Middle East. China's plans included a route through Iran and further through Iraq and Syria to the
Mediterranean Sea. Syria became a major link in the Silk Road system. However, this way has bypassed
Turkey. In this situation, Ankara lost the position of an important player in the Middle East policy and
retreated to the periphery. China was not interested in organizing routs through Turkey, because Turkey has
always played a key role in supporting the Uighur opposition operating in Western China. In addition, building
a corridor through Syria seemed to the Chinese leadership more economically. The war in Syria has become
a way of blocking the project "One Belt - One Way" on the Mediterranean route. The corridor replaces the
Syrian corridor from Central Asia (Kazakhstan and Turkmenistan) through the Caspian Sea to Azerbaijan
and then to Georgia, Batumi, and then to the Black and Mediterranean Seas. China is showing great interest
in developing economic relations with Georgia and Azerbaijan, indicating Beijing's far-reaching plans for
these Transcaucasia republics. In turn, both Azerbaijan and Georgia are also interested in crossing the
Chinese corridor through their territories, as this will allow them to significantly improve their economic
situation, including through infrastructure construction and investment attraction.
This stratagem was the first to call on Chinese enterprises and industries to "go out" and invest
abroad. That is why OBOR is "upgrade" of China's Going Out policy for China's businesses and industries.
The stratagem of the China Dream was directed to implementing balance between collective identity and
individual aspirations: Chinese people feel as having a collective will and identity shaped by a difficult history.
It claims that Xi as the first Chinese leader since Deng is strong enough to push through a rethinking of
China’s foreign policy strategy. The Belt is a long-term Chinese connectivity vision with no a priori
parameters on methods, actors or mechanisms, nor much granularity to date. It therefore allows a great deal
of flexibility and could become a leading new model of cooperation and global governance. The Belt will
certainly expand China’s overseas security interests and will require China to take an increasingly active
stance on regional security affairs, not least to protect its investments. China’s non-interference stance,
which has already been evolving over the past few years, will likely become much more creative in the
future. Yet, how this unfolds will depend on the specific security dynamics in Belt target states, as the Belt
resources interest implementation progresses.
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РЕЦЕНЗІЯ
на комплекс робіт "Теоретико-методологічна розробка
та практичне впровадження ефективних технологій навчання
і виховання культурно-мистецької сфери", підготовлений колективом
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв і висунутий
на здобуття Державної премії України в галузі освіти в номінації
"Наукові досягнення в галузі освіти"
Рецензований комплекс робіт "Теоретико-методологічна розробка та практичне впровадження
ефективнихтехнологійнавчанняівихованнякультурно-мистецькоїсфери",представленийназдобуття
Державної премії України в галузі освіти в номінації "Наукові досягнення в галузі освіти", – це системно підібрані монографії, підручники, методичні накопичення в площині культурознавства й мистецтвознавства. Він охоплює як високотеоретичні узагальнення, представлені працями доктора, професора
В.Д.Шульгіної, так і методичну конкретику описів занять з фахових дисциплін мистецтвознавчого та педагогічного кола (матеріали професора Н.Д.Бєлявіної, доцентів Н.В. Вовкуна, В. І. Грищенко, С.В. Прищенко,
Є.А. Антоновича, Н.М.Корисько, С.В.Шалапи) на рівні вищої і середньої школи у відповідних навчальнихзакладах.
Названі автори досліджень і методично-практичних розробок – відомі вчені, діячі культури і
мистецтв, імена яких значимі як в межах України, так і на зарубіжжі. Саме ці фахівці, які очолюють
певні ланки структури НАКККіМ, причетні до досягнень українського освітньо-вузівського рівня. Так, за
підсумками рейтингу ЮНЕСКО (2009–2017 рр.) саме НАКККіМ посіла перше місце серед вищих
навчальних закладів у галузі культури і мистецтв України.
Cвоєчасність і оригінальність представленого комплексу Розробок – у методологічній помежовності фундаментально-теоретичного та прикладно-технологічного підходів, які відтворюють специфіку
дифундуючих якостей світобачення, виробленого за минулі десятиріччя постмодернового буття, яке,
за словами aмeриканського соціолога Е. Тоффлера, представляє людську спільноту на рівні комунікативного всеохоплення глобального "електронного села" (А.Toffler, Trzecia fala, przekł. E. Woydyłło,
Warszawa 1985, s. 153).
Такий "неосинкретизм" соціально-культурних відносин сучасності вимагає від наукових преференцій певної методологічної вибірковості, за якою стоїть помежовність світоглядних сфер високої
абстракції і первинно-діяльнісних узагальнень. Притаманна методологічному спрямуванню сучасності
взаємодія філософських і культурологічних засад мислення чітко простежується в працях авторів творчого колективу НАКККіМ.
І тим переконливіше цей методологічний стрижень усвідомлюється, коли поєднується з вираженими національно-ментальними проявами мисленнєвого ліризму, який соціологи Є.Онацький,
М.Шлемкевич, О.Кульчицький та ін. ("Українська душа", збірка досліджень, Київ, 1992) характеризують
як невід’ємну ознаку "української душі": актуальність методологічного тяжіння органічна у вираженні
національної ідеї в узагальненні теоретичного позиціювання і практично-педагогічних пропозицій.
Спеціальне місце в творчому тандемі належить доктору мистецтвознавства, професору
В.Д.Шульгіній, яка в своїй науковій творчості осягає проблематику культуро- і мистецтвознавства, педагогіки, музичної україніки, маючи в творчому активі близько 200 наукових та методичних праць, зокрема 7 монографій, 15 підручників та навчально-методичних посібників для вищої школи культурологічно-мистецької освіти. В них представлені наукові узагальнення з теорії та історії культури, історії
україніки і спеціальної музичної україніки, музичної педагогіки та ін.
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Професор В.Д.Шульгіна має досвід викладання у провідних вузах України, Киргизстану, нею
підготовлена низка кандидатів і 6 докторів наук. Вона є головою спеціалізованої вченої ради
Д 26.850.01 у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв зі спеціальності 26.00.01, членом спеціалізованої вченої ради в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова зі
спеціальності13.00.02,вІнститутімистецтвознавства,фольклористикитаетнологіїім.М.Т.Рильського НАН
України зі спеціальності17.00.03.
Значні досягнення виділяють в авторському колективі постать кандидата педагогічних наук,
професора, заслуженого діяча мистецтв України Н. Д. Бєлявіну, яка підготувала перший в Україні підручник в галузі методики підготовки фахівців аудіовізуального мистецтва, численні посібники і навчальні комп’ютерні програми, більше 50 публікацій. Професор опанувала навички роботи з дітьми у Київській дитячій академії мистецтв, останні десятиріччя працює в Національній академії керівних кадрів
культури і мистецтв: директором інституту мистецтв, завідувачем кафедри мистецьких технологій.
Педагогічна практика надихнула Н. Д. Бєлявіну на підготовку підручника "Методологія та методика
викладання фахових мистецьких дисциплін", в якому зібрані спостереження й узагальнення плідної
багаторічної роботи з майбутніми діячами культури і мистецтв.
Також заслуговує високої довіри у вітчизняних наукових і мистецьких колах кандидат культурології, доцент, заслужений діяч мистецтв, народний артист України В. В. Вовкун – знаний режисер,
адміністратор-управлінець Міністерського рівня (Міністр культури і мистецтв у 2007–2010 рр.). Його
внесок у концептуальні виміри особистісних підходів у розгляді культуротворчих і мистецькоевристичних процесів є суттєвим надбанням національного освітнього простору.
Достойними авторами-науковцями є заслужений працівник культури України, доцент Н. М. Корисько,
доцент, майстер спорту з художньої гімнастики С. В. Шалапа, які мають багатий досвід керівництва хореографічною підготовкою вихованців НАКККіМ.
Цікаві розробки та педагогічні підходи знаходимо в підручнику кандидата педагогічних
наук,доцента В.І.Грищенко, в якому розгорнуто принципи оптимізації навчального процесу фахівців
мисте-цької аудіовізуальної сфери (звукорежисерів) на основі сучасних музично-інформаційних
технологійнавчання, які можуть бути застосовані як професійними композиторами, так і музикантамиаматорами.Кандидат технічних наук, доцент, професор С. В. Прищенко та кандидат педагогічних наук,
доцент
Є.А. Антонович – відомі педагоги та науковці у сфері дизайну – представили оригінальний підручник з рекламного дизайну, в якому розроблено процес підготовки дизайнера візуально-інформаційного середовища та основи його художньо-проектної діяльності.
Науково-творчий колектив апробував теоретичні й методичні узагальнення виступами в аудиторіях України і зарубіжжя (Польща, Німеччина, Італія, Греція та ін.), підготовкою дисертацій у руслі
запропонованої проблематики.
Значним досягненням представленого комплексу робіт є актуальна концепція дифузії маскультурних та елітно-мистецьких надбань. Саме такий підхід у підготовці спеціалістів культурномистецького фронту сьогодні виступає запорукою функціонування високого мистецтва, осередків
духовно-художніх виявів, за своєю природою невіддільних від популярної сфери, в умовах комерціалізованого суспільства.
Досвід роботи як фахівця-музиканта та у сфері наукових узагальнюючих студій підказали професору В.Д.Шульгіній ідею, яка становить парадигмальну лінію її досліджень та напрацювань вихованців її наукового класу: увага до регіональних вимірів мистецької україніки, до розмаїття стильовожанрових моделей культурно-мистецьких виходів та фахово-цивілізаційних відкриттів. Численність
випускників класу В. Шульгіної в усіх регіонах України засвідчує високий рівень її професіоналізму.
Представлені на рецензування праці мають безумовні достоїнства, які засвідчують їх провідне
становище в українській науковій та організаційно-педагогічній сферах. Але спеціальну увагу викликає
підручник "Українська музична педагогіка" професора В.Д.Шульгіної, який концентрує позитивні показники зробленого колективом комплексу. В ньому зібрані історично цінні джерела, представлені збірники для музикування, з деякими з яких музична громадськість України практично не була ознайомлена.
Вражає теоретична база дослідницьких посилань підручника, в якому надбання національного теоретичного мислення представлені у світовому контексті.
Методологічно-дидактичні принципи живлять різноманіття методичної конкретики підручника
Н. Д. Бєлявіної, а також учасників творчого колективу В. І. Грищенко, С. В. Прищенко, Є. А. Антоновича,
Н. М. Корисько, С. В.Шалапи.
Цільовою спрямованістю теоретико-методологічних розробок є вибір заходів з удосконалення
освітньої системи на основі поглиблення координації зі світовими досягненнями й одночасно в осягненні повноти національного культурного ґрунту, розвитку того "душевного ліризму", який визнаний
особливою рисою мисленнєво-поведінкових ознак українців.
ХХІ століття як "ера інформатики" спонукає до масштабного інтелектуального озброєння особистості. Тому автори розробок акцентують на філософсько-раціональних важелях творчого самовираження, на певному подоланні стихійності "душевного ліризму" суб’єктів української культурномистецької едукації.
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Даний аспект системи педагогічної підготовки, виділений в Проекті, заслуговує особливої підтримки, вважаючи на мистецьку евристику художньої, спеціально музичної творчості кінця ХХ – початку
ХХІ століття, в якій інструментальна звукова абстракція впевнено відсторонила вокально-пісенний заряд, що традиційно, від старовини "козацької доби" і аж до України М. Гоголя і Т. Шевченка,
Л. Українки і М. Леонтовича, живив національний погляд на світовіцінності.
Аналіз матеріалів Проекту дає змогу дійти висновку, що поставлені мета і завдання комплексу
теоретико-методологічних розробок і практичних впроваджень "едукації людини" в культурномистецькій сфері досягнуті, виділені новітні ефективні технології навчання і виховання, заявлені у
вишуканій різноспрямованості фахових ланок творчої підготовки майбутніх діячів культури і мистецтв.
Точність і деталізованість описів технологічних виборів виступає в пролонгації теоретичних засад, розгорнутих на висоті філософсько-культурологічних принципів та культурологічно-мистецьких
постулатів у працях В. Д. Шульгіної, В. В. Вовкуна. Апріорною є практична затребуваність едукаційних
технологій, які безпосередньо інсталюють узагальнення філософсько-культурологічного рівня.
Вищезазначене дає змогу рекомендувати Комплекс робіт "Теоретико-методологічна розробка
та практичне впровадження ефективних технологій навчання і виховання культурно-мистецької сфери", підготовлений колективом Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, на здобуття
Державної премії України в галузі освіти в номінації "Наукові досягнення в галузі освіти".
Рощенко ОленаГеоргіївна
доктор мистецтвознавства,професор,
проректор з науково-педагогічної та
творчо-виконавськоїроботи
Харківської державної академії культури

РЕЦЕНЗІЯ
на комплекс робіт "Теоретико-методологічні розробки та
практичне впровадження ефективних технологій навчання та
виховання фахівців культурно-мистецької сфери" / Complex of works
"Teoretiko-methodological workings out and practical introduction of effective
technologies of training and education of professionals in culture and art sphere",
представлений колективом авторів у складі: Шульгіна В. Д. / Shulgina V. D.;
Бєлявіна Н. Д. / BelіyavinaN. D.; Вовкун В. В. / Vovkun V. V.; Корисько Н. М. / Korysko N. M.;
Шалапа C. В. / Shalapa S. V.; Грищенко В.І. / Gryshchenko V.I.; Прищенко С.В. /
Pryshchenko S.V.; Антонович Є.А. / Antonovich E.A.
Комплекс робіт "Теоретико-методологічні розробки та практичне впровадження ефективних
технологій навчання та виховання фахівців культурно-мистецької сфери" / Complex of works "Teoretikomethodological workings out and practical introduction of effective technologies of training and education of
professionals in culture and art sphere", представлений колективом авторів у складі: Шульгіна В. Д. /
Shulgina V. D.; Бєлявіна Н. Д. / Belіyavina N. D.; Вовкун В. В. / Vovkun V. V.; Корисько Н. М. / Korysko N. M.;
Шалапа C. В. / Shalapa S. V.; Грищенко В.І. / Gryshchenko V.I.; Прищенко С.В./ Pryshchenko S.V.; Антонович Є.А. /Antonovich E.A., висунутий на здобуття Державної премії України в галузі освіти, утворюють
два підручники з грифом Міністерства освіти і науки України, два підручники з грифом Міністерства
культури України і одна монографія.
Комплекс робіт, що є предметом рецензування, системно охоплює напрями професійної освіти
у різних галузях сучасної гуманітаристики. Поставивши за ціль виховання національної художньої еліти
на основі узагальнення вчень історичного минулого та теоретичного осмислення вітчизняних і зарубіжних
художніх практик сучасності, автори комплексу робіт створили цілісну систему науково-методичних
матеріалів, призначених для фахового виховання майбутніх діячів культури та мистецтва. Даний комплекс робіт є значним кроком на шляху формування дидактичного забезпечення навчального процесу
у вищих мистецьких і педагогічних навчальних закладах та інститутах підвищення кваліфікації.
Шляхи вирішення завдання створення національних висококваліфікованих культурномистецьких кадрів автори Комплексу робіт вбачають в урахуванні єдності процесів розвитку сучасної
української держави і глобалізації світових культурних інституцій. Створюючи модель сучасної культурологічно-мистецької освіти, автори Комплексу робіт виходять з низки спільних методологічних положень,яківизначаютьперспективирозвиткуукраїнськоїдержавивумовахсвітовихпроцесівглобалізації.
Автори Комплексу робіт справедливо вважають, що умовою гармонізації суперечливих культуротворчо-мистецьких процесів сучасності має стати встановлення зв'язків між теорією культури та її
реаліями, минулим, сьогоденним та прогностичним майбутнім, масовим та елітарним мистецтвом.
© Рощенко О. Г., 2018
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Виходячи з одвічного ідеалу гармонійно розвинутої особистості, відроджуючи вагомість давньогрецького критерію досконалості людини, вираженої поняттям калокагатії, автори Комплексу робіт вибудовують перспективну концепцію формування обізнаного митця та знавця законів розвитку культури.
Актуальність поданого на здобуття Державної премії України Комплексу робіт полягає у притаманній йому інноваційній природі, зумовленої розробкою та впровадженням ефективних технологій
навчання фахівців культурно-мистецької сфери, методик виховання діячів культури та мистецтв, формуванням дидактичного забезпечення навчального процесу вищих мистецьких і педагогічних навчальних закладів.
Представлені до нагородження Державною премією України у галузі освіти та науки монографія та чотири підручники об'єднує у комплекс робіт як цілісну систему наявність системно оформленої
спільної мети – виховання гармонійно розвиненої особистості завдяки спиранню на прогресивну методологію та методику навчання/викладання, універсальний обсяг проблем та шляхів їх подолання у
сфері культурологічно-мистецьких дисциплін.
Наукова новизна Комплексу робіт полягає у єдності теоретико-методологічного та практичного
підходів до впровадження інноваційних технологій та методик навчання фахівців культурномистецької сфери. Виходячи з тлумачення змісту мистецької освіти як системи культурологічномистецьких знань, видів діяльності та компетентностей, спрямованих на сприйняття і творення
мистецтва, автори Комплексу робіт "Теоретико-методологічні розробки та практичне впровадження
ефективних технологій навчання та виховання фахівців культурно-мистецької сфери" розкрили сутність специфікації методів культурно-мистецької освіти, запропонували модель процесу виховання
студентської молоді на основі доктрини національно-патріотичного, інтелектуального та художньоестетичного виховання творчої особистості. Теоретична модель системи навчальної художньої комунікації та інформаційна модель оптимізації процесу виховання фахівців аудіовізуальної сфери, запропоновані Н. Д. Бєлявіною та В.І.Грищенко, інтегративна модель художньо-комунікативної діяльності
музиканта-педагога, створена В. Д. Шульгіною, модель виховання хореографа-педагога, надана
Н. М. Корисько і С. В. Шалапою, режисера-керівника масового дійства, обґрунтована В. В. Вовкуном,
дизайнера візуально-інформаційного середовища та реклами, сформульована С.В.Прищенко та
Є.А.Антоновичем, засвідчують єдність науково-методичних позицій авторів поданого на присудження
Державної премії Комплексуробіт.
Практична цінність, властива Комплексу робіт, представлених на здобуття Державної премії
України, полягає у властивій йому багатофункціональності, що сприяє забезпеченню потреб вітчизняної культурологічно-мистецької спільноти у розробці плідної професійної методології навчання, формуванню педагогічної майстерності представників різних видів мистецтва – музичного, сценічного,
аудіовізуального, хореографічного та дизайну.
Аналіз Комплексу робіт показав, що для його авторів виховання національної художньої еліти
постаєякметадіяльностісучасногопедагога-новаторавищихмистецькихнавчальнихзакладівУкраїни.
Поданий на здобуття Державної премії України Комплекс робіт є узагальненням багаторічного
науково-педагогічного та творчо-мистецького досвіду його авторів. Кожен з авторів матеріалів, поданих на здобуття Держаної премії України у галузі освіти, постає як талановита особистість, в духовному
світі якої поєднані великий викладацький досвід, високий рівень обдарованості та таланту у культурологічній та певній мистецькій сфері, здатність до узагальнення значних досягнень у культурологічномистецькій науці. Означеним синтезом, справжньою "системою талантів" (за Т. Майном) зумовлений
особистий внесок кожного з авторів у розробку та впровадження результатів сумісної праці, присвяченої
розробці теорії, методології та впровадженню ефективних технологій навчання у процес виховання
фахівців культурно-митецької сфери.
ВалеріяДмитрівнаШульгіна–доктормистецтвознавства,професор,авторблизько200науковометодичних праць, з яких 7 – монографії, 15 – підручники, член Національної спілки композиторів
України, Міжнародної асоціації діячів музичного мистецтва, Міжнародного товариства ЕУА, Міжнародної асоціації музичних бібліотек, архівних і документальних центрів (ІАМЬ) – знаний в Україні і світі
фахівець у сфері мистецтвознавства та педагогіки, зокремамузичної.
Актуальність одноосібного підручника В. Д. Шульгіної "Українська музична педагогіка" полягає
в тому, що в ньому викладена цілісна концепція музично-педагогічної діяльності, розроблена на підставі узагальнення традицій національного і світового доробку в галузі музично-педагогічної науки і
практики, продуктивно розвинених на основі впровадження перспективних авторськихметодик.
Наукова новизна підручника В. Д. Шульгіної "Українська музична педагогіка" зумовлена тим,
що до створення сучасної інтегративної моделі музичного навчання-виховання автор долучає весь
перспективний національний і світовий науковий досвід, системно узагальнюючи здобутки широкого
кола гуманітарних дисциплін. Окрім синтезу, вибудувана автором модель української музичної педагогіки базується на методі специфікації, завдяки якій широкий пласт затребуваних знань перетворюється на цілеспрямовані методичні рекомендації щодо здійснення успішного розвитку творчих здібностей
учнів у процесі музичногонавчання.
Теоретичний внесок В. Д. Шульгіної до вітчизняної науки зумовлений тим, що, розбудовуючи
концепцію української музичної педагогіки, вчений виходить з широкого кола методологічних настанов,
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які виникали у різні історичні часи і мають відношення до різних наук і наукових шкіл. З позицій національної філософії, викладених Г. Сковородою, П. Юркевичем, Д. Чижевським, М. Бердяєвим, В. Вернадським, автор підручника стверджує необхідність врахування в розбудові української музичноосвітньої доктрини ментальних ознак національного мислення – антеїзму, кордоцентризму, екзистеціальності, духовності, гуманізму. Саме ці філософсько-ментальні позиції, властиві українському антропосу, стають тією основою, на якій вчений зрощує системну розбудову української музичної педагогіки.
До формування ідеалу виховання духовності в українській музичній педагогіці фахівець долучає концепцію М. Костомарова, згідно якої корені історичної долі народу містяться в людській психіці; дослідження української національної психології з метою врахування основ національної самосвідомості.
Методологічною засадою побудови сучасної української музичної педагогіки, на думку В. Д. Шульгіної,
є національна традиція як механізм спадкоємності духовних цінностей. Саме спирання на національні
традиції, як демонструє автор підручника, обумовлює можливість здійснення процесу етнізації виховного процесу в музичних школах. Продуктивність принципу історизму як методологічної засади закладання основ української музичної педагогіки полягає в тому, що автор розглядає процес її формування, становлення і розвитку, починаючи з доби національного відродження XVII – першої половини
XVIII ст. до початку XXI ст. В. Д. Шульгіна долучає до побудови доктрини української музичної педагогіки визначні концепції вітчизняної музично-педагогічної думки минулого, актуалізуючи її здобутки, виходячи із завдань сучасної музично-педагогічної науки. Принципом побудови основ сучасної української музичної педагогіки стає актуалізація перспективних настанов, сформованих у працях геніїв
минулого, розпочинаючи зі спадку М. Дилецького, відкриттів М. Лисенка і К. Стеценка, до здобутків
видатних педагогів межі XX-XXI ст. Залучення великих вчень і концепцій минулого до арсеналу сучасної музичної педагогіки постає запорукою її плідності і розквіту. Опора на систему наукових знань,
залучених до розробки концепції української музичної педагогіки, надає підручнику В. Д. Шульгіної
якостей фундаменталізму іоб'єктивності.
Практичний внесок до української музичної педагогіки, властивий підручнику В. Д. Шульгіної,
зумовлений тим, що автором запропонована оригінальна педагогічна технологія виховання та
навчання, обумовлена, зокрема, введенням об'ємного дидактичного матеріалу у вигляді прикладів,
питань для самоперевірки, численних практикумів, поетичних дидактичних ігор та свят для дітей, націлених на розвиток творчих здібностей учнів, уяви, любові до музичного мистецтва.
Бєлявіна Наталія Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України, майже 10 років очолювала кафедру мистецькихтехнологій НАКККіМ. Створений Н.
Д. Бєлявіною одноосібний підручник "Методологія та методика викладання фахових мистецьких
дисциплін" постає як узагальнення плідного педагогічного та творчого досвіду йогоавтора.
АктуальністьпідручникаН.Д.Бєлявіноїзметодологіїтаметодикивикладанняфаховихмистець- ких
дисциплін полягає в його відповідності нагальним потребам сучасної національної аудіовізуальної
освіти, а саме —створення навчального посібника, розробленого з урахуванням традицій, досягнень,
досвіду та перспектив розвитку загальної педагогічноїнауки.
Новизна, властива підручнику Н. Д. Бєлявіної, зумовлена перспективністю розробки системи
викладання спеціальних знань і умінь виховання/навчання фахівців аудіовізуальної сфери, а саме –
звукорежисерів, на основі опертя на класичні методологічні засади класичної педагогіки. Підручнику
притаманна трирівневість викладення матеріалу. Від узагальнення досвіду загальної педагогіки автор
переходить до специфікації її положень у системі фахових митецьких дисциплін і, нарешті, виходить
на рівень викладання методологічних та методичних засад, а також практичних рекомендацій, призначених для вивчення основ аудіовізуального мистецтва. Н. Д. Бєлявіна переконливо розкриває специфіку вивчення та оволодіння основами звукорежисерської діяльності як мистецтвом танаукою.
Враховуючи, що звукорежисерська робота представляє собою синтез наук і мистецтв, зокрема
психометрії, психології сприйняття, акустики, музично-теоретичних знань, автор підручника наголошує
на тому, що створення майстерного аудіовізуального твору як найвищого підсумку фахової освіти є
результатом узагальнення системи професійних знань і умінь первинного рівня.
Теоретичний внесок підручника Н. Д. Бєлявіної у процес виховання фахівців аудіовізуального
мистецтва полягає у створенні цілісної моделі спеціалізованого навчання на основі системного узагальнення та подальшої специфікації досягнень загальної педагогіки. Обраний Н. Д. Бєлявіною дедуктивний метод викладання матеріалу зумовив логіку побудови як кожного проблемного розділу, так і
підручника в цілому. Від системного викладення сталих визначень та концепцій, прийнятих у загальній
педагогіці, автор закономірно переходить до вироблення моделі навчання у ВНЗ звукорежисерів, яка
включає специфіковану систему знань, умінь, навичок та базується на відповідній єдності понять та
категорій. Створена у підсумку оригінальна модель оптимізації навчального процесу виховання звукорежисерів, що основана на синтезі наукових, художньо-естетичних, мистецьких знинь та творчих і технологічних умінь, передбачає досягнення триєдності процесів сприйняття, навчання та творчості.
Практичний внесок підручника Н. Д. Бєляєвіної зумовлений наданими автором умовами еволюції змісту навчання аудіовізуального мистецтва, завдяки чому відбувається зміна іпостасей студента від реципієнта до виконавця, від виконавця – до автора художнього твору. Надані в підручнику плани тьюторських практичних занять у сукупності з інтерактивними методами мистецького навчання
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містять конкретні шляхи складання авторської звукової партитури вистави (концерту). Розроблена
Н.Д.Бєлявіноютехнологіястворенняхудожньоготворуяквзірцяаудіовізуальногомистецтвамаєзначні
перспективи з точки зору впровадження до навчального процесу ВНЗУкраїни.
Вовкун Василь Володимирович – художній керівник Львівського національного театру опери та
балету імені С. Крушельницької, професор кафедри сценічного та аудіовізуального мистецтва НАКККіМ,
заслужений діяч мистецтв України, народний артист України, у 2007 -2010 рр. міністр культури і
мистецтв України, учений-культуролог і знаний режисер, який організував більше 350 культурномистецьких заходів в Україні та за її межами. Зміст одноосібного підручника В. В. Вовкуна "Мистецтво
режисури та масових видовищ" відображує універсальну мистецьку обдарованість та багатющий
досвід автора, особистість якого об'єднує іпостасі вченого іхудожника.
Актуальність підручника В. В. Вовкуна в контексті національного театрального мистецтва полягає у системній єдності наступних положень: спирання на новітні положення культурології та театрознавства, окреслення небезпечних і перспективних шляхів розвитку національної масової культури часів незалежності України, актуалізація концепцій видатних режисерів та акторів XX століття,
врахування досвіду кіномистецтва, розгляд масової культури, що базується на синтезі мистецтв та
сучасних технологій, як міфотворчості, якій властиві одухотворення та матеріалізація, паралельні видива, трансфертабельність створюваного твору. Наведені у підручнику з
мистецтва режисури шляхи виходу з плебелізації національної культури як кітчу, повернення до
втраченої за часи імперської політики та постімперської доби елітарної культури, до "гуманної аури нації" (за
Л. Костенко) уможливлюються завдяки безмежності сценічного часопростору масового видовища, уподібненого до міфосвіту. Надання масовим видовищам значення національного міфу, тлумачення функції режисера як деміурга, що створює світ, який існує за божественними законами, постає як актуальне завдання культурології і мистецтвознавства, яке підіймає і вирішує вчений і режисер В. В. Вовкун.
Наукова новизна підручника В. В. Вовкуна полягає у створенні ідеальної парадигми масової
культури України. Завдяки закладенню в основу мистецтва масової культури принципу парадоксу,
сутність якого зумовлена синтезом, на перший погляд, непоєднуваних засобів виразності, автор доводить доцільність тлумачення функції режисера як митця-міфотворця, що охоплює власною творчою
енергією усіх тих, хто опиняється у межах театрального часопростору, в наслідок чого створюване
масове видовище набуває значення міфотворчості (міфосвіту). Тлумачення масового видовища як
міфотворчості, запропоноване В. В. Вовкуном, здатне вирвати людину з тенет профанного часу, де
діють низькопробні розваги і видовища, повернувши її до висоти тієї сакральної дії, що у прадавні святі
часи об'єднувала людський рід із божественним началом.
Теоретичний внесок підручника В. В. Вовкуна у культурологію, театрознавство та мистецтвознавство полягає в розробці теорії і історії мистецтва режисури масових видовищ – найскладнішого
виду наукового аналізу у сфері культурології, філософії, мистецтвознавства. Автор послідовно викладає систему ідей і проблем, які постають перед сучасною масовою культурою та культурологією, пропонує шляхи їх вирішення. Відтворення культурної конфігурації незалежної України, наданої у підручнику, що є предметом аналізу, знаходить специфічне відображення у дзеркалі масових видовищ, що,
сповнені діалектичним відтворенням буття, містять умови медіації суспільних і митецьких протиріч.
Практичний внесок підручника В. В. Вовкуна визначається його значущістю в контексті творчої
діяльності режисера масових видовищ. Спираючись на багатющий власний творчий досвід та доробок, автор підручнику, уособлюючи в собі іпостасі режисера, актора, сценариста, продюсера та культуролога, з висоти третьої національно-визвольної хвилі 2013-2914 рр., враховуючи недоліки і переваги мистецької політики доби попередніх революційних поривів, автор розробляє результативні
технології та алгоритм режисури масових видовищ, формує шляхи втілення національної ідеї, месіанства національного театрального та режисерського мистецтва з метою остаточного подолання довготривалої маргіналізації та плебеїзації української культури. Властивий автору оригінальний літературний
стиль викладення, оснований на поєднанні проблемного та образно-метафоричного типів мислення,
зумовлює зацікавленість читача, що сприяє результативному усвідомленню матеріалу.
Грищенко Валентина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник завідувача,
доцент кафедри сценічного та аудіовізуального мистецтва НАКККіМ. Підручник "Композиція та
комп’ютерне аранжування" написаний, з одного боку, у науково-педагогічному руслі, з іншого – може
бути використаний як професіоналами, так і аматорами, композиторами-початківцями різного віку.
Актуальність підручника полягає у створенні модель оптимізації навчального процесу виховання фахівців мистецької аудіовізуальної сфери (звукорежисерів, аудіо-інженерів, композиторів,
музикознавців) на основі сучасних технічних та програмних комп’ютерних музично-інформаційних технологій навчання.
Теоретичний внесок підручника – розробка дидактичних процесів вивчення технологій
комп’ютерного аранжування, набутті загальнотеоретичних та практичних знань, та компетентностей,
що поєднуються з творчою спрямованістю їх застосування у діяльності фахівця аудіовізуальної сфери.
Практичний внесок підручника стосується набуття спеціальних умінь і навичок для створення
мистецької продукції (кліпу, аудіо- и відеодисків ) з урахуванням специфіки сучасної арт-сфери та вимог її споживача – молодіжної студентської молоді.
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Прищенко Свілана Валеріївна – кандидат технічних наук, доцент, професор, в.о. завідувача
кафедри графічного дизайну НАКККіМ має багаторічний досвід у розбудові національної дизайнерської та
рекламної освіти, та Антонович Євген Антонович – кандидат педагогічних наук, доцент, професор
кафедри графічного дизайну НАКККіМ, відомий художник-педагог, дизайнер-рекламіст, мистецтвознавець, культурно-просвітній діяч в галузі етнодизайну, автор близько 200 науково-методичних публікацій автори підручника "Основи рекламного дизайну".
Актуальність підручника – сучасна реклама один із засобів комунікації та виховання культури
споживання громадян, вона потребує особливої уваги фахівців з розробки засобів художньої виразності та дизайну. Представлені у підручнику критерії підходу до реклами – вагомий внесок у підготовку
фахівців дизайнерів та рекламістів.
Новизна, властива підручнику, полягає у розробці комплексної моделі виховання дизайнера
візуально-інформаційного середовища (Прищенко С. В.) та моделі художньо-проектної діяльності
дизайнера (Антонович Є. А.)
Теоретичний внесок підручника – у розробці методики проектування об’єктів дизайні: синтезу
соціокультурних, кольорово-графічних і маркетингових аспектів; методики естетичного аналізу рекламних творів (критерії оцінки, стилістичні особливості, комерційні чинники, формовий стиль).
Практичний внесок підручника у структурованості арсеналу художньо-графічних засобів у
сукупності з комп’ютерними технологіями, він передбачає використання практичних засад щодо реалізації міжнародних науково-творчих проектів, розробки тематичних сайтів та дистанційних курсів дисциплін; використання словника фахових термінів дизайнера візуально-інформаційного середовища та
реклами як енциклопедичний комплекс класичної термінології образотворчого мистецтва, дизайну та
реклами тощо.
Світлана Вікторівна Шалапа – доцент кафедри хореографії, заступник директора з виховної
роботи Інституту мистецтв НАКККіМ, майстер спорту з художньої гімнастики, хореограф-педагог, автор 138 хорових постановок, та Наталія Михайлівна Корисько – доцент, заступник завідувача кафедри
хореографії НАКККіМ, заслужений працівник культури України, що здійснила більше 50 хореографічних постановок, – автори двотомного підручника "Методика роботи з хореографічним колективом".
Актуальність підручника С. В. Шалапи та Н. М. Корисько зумовлена тим, що в ньому окреслено
коло нагальних питань та завдань методичного характеру, що постають перед хореографією як видом
мистецтва та навчальною дисципліною. Зокрема, хореографічна освіта представлена в єдності двох
напрямів: по-перше, розгалуженої мережі спеціальних навчальних закладів (від хореографічних училищ до ВНЗ, де відбувається виховання майбутніх артистів балету, педагогів, балетмейстерів) і, подруге, самодіяльного хореографічного мистецтва, у зв'язку з яким постає проблема професійної підготовки керівників аматорських колективів.
Новизна, властива підручнику С. В. Шалапи та Н. М. Корисько, зумовлена систематизацією і
узагальненням професійних знань і умінь, необхідних фахівцю для роботи з хореографічним колективом.
Теоретичний внесок підручника С. В. Шалапи та Н. М. Корисько до методики роботи з хореографічним колективом полягає у викладенні історії та теорії хореографії як мистецтва, навчальної дисципліни та виконавської практики, розробці типології видів хореографічних колективів, визначенні функцій курівника хореографічного колективу, тлумаченні спеціаліста сфери хореографічного мистецтва
як гармонійно розвиненої особистості, яка володіє системою знань і умінь як з мистецтва танцю, так і з
живопису, скульптури, архітектури, літератури, театру, музики. Отже, синтез мистецтв – той основоположний метод, на підставі якого автори підручника формують особистість сучасного хореографа як
митця, викладача та науковця. Автори підручника ставлять перед хореографом завдання вироблення
аналітизму мислення, здатності до самоаналізу з метою визначення власної митецької позиції та творчого кредо, а також шляхів його реалізації. Осмислення специфіки хореографічної пам'яті та її видів
поєднано з наданням різновидів мнемотичної фіксації танцювальних рухів. Тлумачення хореографічного твору як художнього тексту сприятиме залученню до підручника сучасних інтерпретологічних розвідок. У підсумку всебічного розгляду завдань і рівнів хореографічної освіти авторами підручнику
складено модель фахового досвіду майбутнього керівника хореографічного колективу, надано цілісну
систему професійної хореографічної освіти.
Практичний внесок підручника С. В. Шалапи та Н. М. Корисько у систему національної хореографічної освіти зумовлений тим, що на основі узагальнення досвіду провідних майстрів хореографії,
націленості на його використання у творчій та педагогічній роботі колег, авторами підручника надані
методичні рекомендації щодо керівництва дитячим хореографічним колективом, диференціації фахової діяльності за організаційними, навчально-виховними та постановчими видами роботи, складання
документації з планування та обліку навчального процесу, методичні принципи побудови уроку з фахових дисциплін, основи організації хореографічних фестивалів та конкурсів. Підручник містить правила запису хореографічних рухів та форми запису вправ і художніх творів, практичні поради та взірці
складання навчальних планів, добору репертуару. У підсумку авторами підручнику сформований цілісний процес організації навчального процесу хореографічного колективу від правил прийому до випуску спеціаліста.
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Станіславська К. І.

Враховуючи зазначені вище властиві Комплексу робіт "Теоретико-методологічні розробки та
практичне впровадження ефективних технологій навчання та виховання фахівців культурно-мистецької
сфери" / Complex of works "Teoretiko-methodological workings out and practical introduction of effective
technologies of training and education of professionals in culture and art sphere", представлений колективом авторів у складі: Шульгіна В. Д. / Shulgina V. D.; Бєлявіна Н. Д. / BelіyavinaN. D.; Вовкун В. В. /
Vovkun V. V.; Корисько Н. М. / Korysko N. M.; Шалапа C. В. / Shalapa S. V.; Грищенко В.І. / Gryshchenko
V.I.; Прищенко С.В./ Pryshchenko S.V.; Антонович Є.А. /Antonovich E.A. актуальність, наукову новизну,
теоретичну і практичну значущість у сфері культурологічної та мистецької освіти, вважаю за доцільне
підтримати рекомендацію означеного Комплексу робіт, розробленого представниками професорськовикладацького складу НАКККіМ, на здобуття Державної премії України в галузі освіти.
Станіславська Катерина Ігорівна
доктор мистецтвознавства, професор,
професор Київського національного
університету театру, кіно і телебачення
ім. І. К. Карпенка-Карого
ekaterinaiii@ukr.net

ПРО НЕБО І ЗЕМЛЮ: РОЗДУМИ ВГОЛОС:
рецензія на книгу: Пучков А. Просто неба: Київські нариси
Рецензія на книгу, як літературно-публіцистичний жанр, своєю появою може виконати водночас
кілька завдань: потішити самолюбство письменника, вдовольнити амбіції рецензента, реалізувати маркетингові функції видавництва, привернути увагу потенційного
читача до книги. Все це рецензія ймовірно
може здійснити. Або – не здійснити (професіоналізм, доречну стилістику, мету і
спрямованість на конкретну задачу, баланс об’єктивного/суб’єктивного та раціонального/емоційного ніхто не відміняв).
Неспростовним лишається одне: оприлюднена, надрукована рецензія потрапляє у
світовий архів, з якого не зникне ніколи. І
хоча цей архів є віртуальним за формою,
він абсолютно реальний за змістом і суттю.
Оскільки письменник пише, бо не може не
писати (це сенс його життя), потрапляння
книжок у світовий архів завжди євиправданим. А от рецензент може не писати, але ж береться за це з певних власних міркувань – саме тому
відповідальність рецензента вища за відповідальність автора. Відповідальність перед ким? Перед собою, надрукованим словом, світовим архівом. І ще – перед читачем.
Дорогий читачу! Якщо ти не читав рецензовану книгу – можливо, зацікавишся і прочитаєш.
Якщо читав – може, з’явиться бажання вступити в полеміку і висловити свої бачення і враження від
книжки. В обох випадках запрошую тебе до спілкування – усного чи писемного, безпосереднього й
опосередкованого, зовнішнього або внутрішнього. Саме тому подальший виклад є радше роздумами з
приводу прочитаної книги, аніж її критичним аналізом.
Відкриваючи книжку Андрія Пучкова, відразу отримуєш авторське напуття, що спрямовує тебе
у три київські царини: "Київ і земля", "Київ і слово", "Київ і камінь". Що ж, давайте пройдемося пучковським Києвом.
Перший "києво-земний" розділ негайно захопить і закохає у себе: текст яскравий, оригінальний, смаковитий. Три нариси цього розділу ніби поділили між собою земні стихії. І перший нарис –
"Рыба Днепр: Прибрежные наблюдения" – уособлює, звісно, Воду. Автор каже лагідно: водичка.
Складається враження, що це не лише узбережні, а й надводні та підводні спостереження: так
глибоко, широко і високо простягається любов автора до живої істоти – річки Дніпра. Хвилі-абзаци набігають на берег захопленого сприйняття, і ти – в щасливих бризках неусвідомленого розуміння головного – чекаєш на нову хвилю, ще, ще і ще, як дитина, котра не бажає вийти з води. А що – головне?
Причетність до читаного. До цієї водички, до цього краю.
© Станіславська К. І., 2018
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Другий нарис – "Збирана бароковість Європи: Київські розмисли" – втілює єднання Землі і Міста, котрі обумовлюють одне одного. Андрій Пучков розгортає перед читачем міську тканину Києва,
розповідаючи, що це за феномен такий – місто, чому Київ став містом, що таке "київська бароковість" і
чому ця чудасія сьогодні є актуальною і сучасною.
Третій нарис – "Намісництво київського модерну" – це повітря, повітря, Повітря! І хоча у нарисі
йдеться про модерну архітектуру Києва, саме таке відчуття виникає під час прочитання, бо текст дуже
легкий, навіть невагомий, плинний, поетичний і граційний. Здається, що автор писав цей текст, якщо
не літаючи, то принаймніпританцьовуючи.
Загалом, перший розділ я би підсумувала висловом зі "Збираної бароковості…": "Через те акт
збереження стосується не стільки каменів, скільки просторів, не стільки матеріальних явищ, скільки
метафізичних феноменів" [1, 108], розуміючи під "актом збереження", у даному контексті, вербальну
матеріалізацію води, землі та повітря.
Другий розділ витвережує і змушує отямитися, вимагаючи уважного ставлення до кожного героя – непересічної особистості, що жила в Києві і лишила після себе слово. Автор назвав цей блок
"Київ і слово", але мені вбачається й інша назва – "Київ і люди". І не просто люди, а "Київ і конкретна
людина" в кожному конкретному випадку. Це дуже складно: в усіх нарисах – доля людини, відчута осібно автором, синхронізована з особистою долею Андрія Пучкова. Автор вже не міг тут бігати пішки
дніпровською водою (як це було в "Рыбе…") або літати над дахом Будинку з химерами, немов булгаковська Маргарита (як у "Намісництві…"). Тут письменник сидить за письмовим столом – і це природно й добре. Андрій Пучков сидить поруч з Михайлом Булгаковим, який болісно переживає київські події революційних часів; поряд з Інокентієм Анненським, що перекладає "Вакханок" Еврипіда; пліч-опліч з Юліаном Кулаковським, котрий прочитав цей переклад і пише Анненському листа; разом з Адольфом Сонні, переглядаючи лекційний конспект його знаменитого університетського курсу з давньоримської поезії Катулла.
Саме пишучи про Сонні, автор характеризує його так: "Це, вочевидь, не лібералізм у точному
значені слова (хоча Сонні, пам’ятаємо, був лібералом), а радше форма світогляду та світовідчуття
особи, що керувалася старозавітною максимою «і це мине»" (с. 210). Ці слова стовідсотково відображають і світосприйняття самого Андрія Пучкова. Як і вислів Анненського: "Зовсім не знічуюся від того,
що працюю винятково для майбутнього" [1, 170].
Останній розділ "Київ і камінь", у моєму сприйнятті, – не окремий третій блок, а поєднання перших двох: земельно-водно-повітряно-міського ландшафту і тих, хто в ньому мешкає. Якщо перший
розділ – де, другий – хто, то третій – до чого привело це співіснування.
Перший нарис (а загалом сьомий з дев’яти) "До літературної історії Андріївського узвозу" дає
абсолютно геніальну кульмінацію всієї композиції – стислу, якою і має бути кульмінація, але дуже ємну. Автор тут знову говорить і про землю, і про воду, згадуючи всіх особистостей з другого блоку, але
вже всередині києво-андріївського повітря, – і все це легкою мовою, ніби все геніальне просто! Насправді, прислів’я безсовісно бреше – зовсім не просто, але в даному разі виникає саме таке відчуття
від цього тексту. І "хоч на цю тему не можна сказати нічого нового, що стало би правильним, і нічого
правильного, що було б новим" [с. 233], Андрію Пучкову це вдається.
Наступний нарис "«У мене зараз коротка зупинка: оаза»: Довкола нарису «Київ» Осипа Мандельштама" – нарис у нарисі, Київ у Києві. Це своєрідний передфінал, недарма "коротка зупинка: оаза" – саме так, переведення подиху після кульмінації, перепочинок перед фінальним кидком. Автор
чудово усвідомлює, що не він перший пише про Київ, уже писали й не рівня йому, але їх вже немає, а
Київ все ще є під Богом, і ми під Богом, і ми читаємо вже написане про Київ і своїм розумом осмислюємо, а Київ це все пережив, переживе і нас.
Добротний фінал – "Київський архітектор Йосиф Каракіс: виковування майстра в тиглях радянської епохи" – сприймається як результат справжнього, істинного зрощення де і хто – міста і людини:
людини, що формує обличчя міста, і міста, що формує людину. В останніх рядках автор дуже проникливо поєднує духовний заповіт і моральні принципи свого героя із власними: "Цей нарис – скромна
данина поваги людині, завдяки якій духовний клімат задушливої епохи був свіжішим, слова про честь і
гідність досі не здаються затертими метафорами. <…> Життя Каракіса було тим моральним острівцем
порядності, без якого нам було б зараз соромно дивитися в очі одне одному" [1, 295].
Отже, як було сказано, у книзі три розділи, в кожному з яких по три нариси. Не занурюючись у
глибини нумерології, хочеться відзначити символічність і гармонійність цифри "9": мовою чисел
дев’ятка означає духовну мудрість, що виявляється передусім у цілковитому, безмежному прощенні.
Дев’ятьма нарисами Андрій Пучков перепрошує землю, воду, місто і своїх героїв за те, у чому не є
винним, але відчуває потребу вибачитися від усіх нас, – за недостатність любові та брак мудрості.
Книжку, як і людину, стрічають по одежині, тому хочеться сказати кілька слів і про її візуальне
оформлення. "Небо" приємно тримати: у книжки правильний розмір і форма, вона якось дуже "до рук".
Чудова обкладинка Микити Пучкова з блакитним заголовком ніби запрошує спуститись з висоти пташиного льоту і зануритися у київські дворики, що готові повідати – пошепки чи вголос – стародавні таємниці свого буття. Ілюстрований додаток з малюнками Світлани Сімакової органічно доповнює і прикрашає книжку: окремі роботи ніби візуалізують ці приховані історії, а інші нагадують світлини
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давноминулих, але таких дорогих серцю киянина провулків та будиночків. Дерев’яні сходи, відкриті
вікна, птахи на подвір’ї, гойдалки, занурені у спогади бабусі – не абстрактні, а дуже конкретні, усі вони
мають імена.
А ім’я хорошої книжки часто є символічним, метафоричним. На перший погляд, назва "Просто
неба" видається абсолютно зрозумілою: просто неба – під відкритим небом, а підзаголовок "Київські
нариси" та текст авторської анотації "Книжка складається з трьох блоків, об’єднаних однією матерією, –
Києвом і навколо…" запевняє читача, що йдеться про місто під лагідним (чи не дуже) небом. Воно ж
бо й так, але загальновживаний вислів змушує задуматися: а що таке "відкрите небо"? а хіба воно
буває"закритим"?
На мій погляд, своєю книжкою Андрій Пучков, з одного боку, дарує своїм читачам просто трохи
неба – повітря, простору, польоту. З іншого боку, автор сам жадає трохи неба – просто неба і більше
нічого. Неба як божого даху – собі, письменнику, який живе тут і зараз, і місту, оспіваному ним.
Чудові слова: простодушність, простосердечність… Просто душа. Просто серце. Це дійсно дуже просто і водночас надто складно. У Андрія Пучкова вийшла простонебність – загадкова і зрозуміла,
сакральна і буденна, для всіх і лише для нього.
Наприкінці роздумів хочу звернутися до зачину книжки. Загальновідомо, що з усього тіла книжкового тексту передмова пишеться останньою, хоча по факту й відкриває книжку. Напрошується порівняння з ніччю: з одного боку, це час підбиття підсумків, з іншого – планування нового дня в смиренній
надії його приходу; це і зачинення дверей, і відкривання їх. Автор усвідомлює, що з останньою крапкою закінчується життя книжки як його тексту. Письменник не хоче завершувати цей етап, болісно намагаючись продовжити день, покращуючи, удосконалюючи текст, тим самим поспішаючи довиховати
дитя перед тим, як відпустити в світ. Але ніч сильніше – тому, що вона сама веде за собою новий
день, нове життя, коли текст йде від автора і стає чиїмось. І якраз тоді все набуває сенсу. Але цей відрив складний. І ось так, через біль і сумніви, в розумінні майбутнього пишуться останні рядки книги, які
читач зазвичай читає якраз таки першими, –передмова.
У "Просто неба" замість вступу автор пропонує нам Параболу. Одне із значень цього математичного слова – наближення. До чого наближається письменник, до чого пропонує наблизитися читачеві?
Як на мене, підсвідомо автор "Неба" намагається наблизитися до дійсності, до життя, до сьогоднішнього дня. Андрій Пучков мешкає в майбутньому і звідти дивиться в минуле, нанизуючи намистини-спогади на нитку пам’яті. І як би він себе не переконував, що живе і творить для майбутнього,
якийсь персонаж всередині нього самого відчайдушно намагається докричатися між рядків єдиним
словом: "Сьогодні!". Сьогодні, нині, зараз. З минулим все зрозуміло: навіть якщо ми там фігурували,
зараз нас там вже немає. Ще простіше з майбутнім: нас там немає і не буде ніколи. Виходить, що всі
радощі і сумнощі, всі проблеми та їхні рішення вміщує в себе та сама радянсько-пісенна "лише мить
між минулим і майбутнім": саме вона зветься життям і саме вона вабить автора своєю невідомістю.
Справді так: для письменника, що живе минулим і майбутнім, найбільш невідомим виявляється саме
"сьогодні".
В інскриптах, власноруч закарбованих у книгах, Андрій Пучков воліє називати себе вигадником.
І це дуже точно: він вигадує. І вигадує якраз таки дійсність – свою дійсність, мою дійсність, дійсність
своїх читачів, вибудовуючи її за своїм бажанням, баченням і примхами. Нехай твоя дійсність буде
Просто Неба – вирішив Андрій Пучков. Ми ж вдячно приймаємо, усім єством відчуваючи кожну її
мить – мить дійсності, митьсьогодення.
І завдяки цьому, через наше "сьогодні" автор з далекого минуло-майбутнього наближається до
свого "сьогодні", до своєї дійсності. До тієї дійсності, яка є "предметом естетичної насолоди і позаетичного переживання" [1, 45].
Саме про це, на мій погляд, Парабола.
Саме про це книга.
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РЕЦЕНЗІЯ
на 2-ге видання монографії Олександра Опанасюка "Інтенціональність у просторі
культури: мистецтвознавчий, культурологічний та філософський аспекти"
На сьогодні одним з головних завдань сучасної мистецтвознавчої науки є осмислення культурно-художніх процесів у контексті загальнокультурного становлення світової цивілізації. Такий ракурс потребує пошуку нових теоретичних моделей, побудови філософсько-культурологічних теорій, які
могли б виразити й узагальнити розмаїте тло розвитку сучасних культурних і мистецьких явищ.
Монографія О. П. Опанасюка "Інтенціональність у просторі культури: мистецтвознавчий, культурологічний та філософський аспекти" [1] віддзеркалює зміст зазначеного, буття культури й музичного мистецтва аналізується на основі фундаментальної категорії інтенціональності та фундаментальної
структури тетрактиди. Доречно відзначити ще одну важливу підоснову цієї роботи – актуалізацію історичного й метаісторичного аспектів дослідження, що дає можливість автору визначити особливості
сучасності крізь призму історичного й метаісторичного узагальнення.
Друга редакція монографії вирізняється виваженою, деталізованою та зміненою структурою дослідження. Монографія складається зі вступу, шести розділів ("Інтенціональність як універсальна категорія",
"Об’єктивація інтенціональності на основі структурно-смислових параметрів тетрактиди", "Процесуальне буття культури та інтенціональність: історичний і метаісторичний вимір", "Інтенціональна рефлексія, її смисли та
функція у бутті культури і мистецтва", "Інтенціонально-стильовий зріз європейської та української музичної
культури кінця ХІХ – початку ХХІ століть. Особливості музики в заключний період становлення культури",
"Культурологічні передумови великого відновлення музики"), 22 підрозділів, більшість з яких містять додаткові підпункти, та висновків. Відносно до першого видання (Львів, 2013 р.) текст другого видання монографії
багато в чому змінений, перероблений і доповнений. Автор використовує матеріал докторської дисертації, а
також матеріал статей, опублікованих у 2014-2017 роках.
Необхідно відзначити оригінальність пропонованої концепції, як і складність викладеного матеріалу.
Можливо, чи не вперше в музикознавчій науці здійснено такого плану масштабне комплементарне дослідження; автор актуалізує відомості та різноманітні теорії з мистецтвознавства, філософії, езотеричної
філософії, культурології, сакральної нумерології, психології (психологічний ракурс дослідження інтенціональних актів свідомості), феноменологічних можливостей людини тощо. Такий підхід дає можливість проводити
аналогії з розвитком різних явищ, переводить дослідження культурно-художніх явищ на метарівень, а онтологія історії музики наповнюється глибинним змістом. Водночас великий обсяг розглянутої літератури (список посилань нараховує 700 позицій) формує різнопланове інформаційне поле текстуального викладу монографії, що потребує від читача обізнаності з наведеними текстами.
Логічно побудована структура дослідження виходить від загально-філософських міркувань і констатацій до аналізу конкретних музичних творів українських композиторів з наступним узагальненням музичноісторичного процесу. У монографії визначено й охарактеризовано низку моментів: закономірності буття інтенціональності, інтенціонального буття культури і мистецтва, особливості музичної культури кінця ХІХ – початку ХХІ ст., інтенціональну рефлексію культури й мистецтва, базові принципи інтенціоналізму та інтенціонально-конотативні смисли, інтенціональний стиль, смислові засади інтенціонального мистецтвознавства –
нового напряму в сучасній науці, принципи інтенціонально-культурологічного методу аналізу музичних творів
зокрема та музичної культури загалом. В заключному розділі монографії обґрунтовані позиції щодо можливого майбутнього розвитку музичної культури.
Відтак вибудовується оригінальна концепція інтенціоналізму культури й мистецтва, яка ґрунтується на метааналізі та дає можливість по-новому – в культурно-інтенціональній перспективі –
аналізувати, досліджувати і визначати інтенціональні аспекти та характерні особливості творів сучасного мистецтва. Відкривається й нова перспектива в аналізі музичних творів, творчості композиторів,
музичних явищ, музичної культури загалом.
Зазначене підтверджує аналіз музики Валентина Сильвестрова і Олександра Щетинського. Як
культура в заключний період моделює культурно-художні явища, співвідносні з базовими принципами
інтенціоналізму, так і творчість митця узагальнено виражає певний інтенціональний зріз (базовий
принцип інтенціоналізму), або ж декілька - в їх характерній смисловій та ієрархічній даностях (у творах
митця). Визначено, що інтенціональний нахил творчого кредо, стилю, поетики, сприйняття і вираження
образів світу в Сильвестрова ґрунтується на принципах феноменологізму, прогностики, частково периферійності, інтро-ретро-спекції і компіляції, екстенсії; інтенціональний нахил творчого кредо, стилю,
поетики, сприйняття і вираження образів світу в Щетинського ґрунтується на принципах інтро-ретроспекції і компіляції, периферійності, екстенсії, частково феноменологізму, індетермінізму.
Монографія буде цікавою для науковців, митців, викладачів, студентів, для всіх тих, хто цікавиться феноменом інтенціональності, питаннями інтенціонального буття явищ, буттям сучасного і
майбутнього мистецтва та культури загалом.
Література
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Розбудова ідеальної моделі майбутньої творчої особистості ґрунтується на опрацьованому досвіді
та аналізі перспектив розвитку міжвузівських культурних, мистецьких та освітніх зв’язків. Передусім − це
творчі інновації. Професійна освіта змінює свою основну функцію (відповідно, творчої особистості) –
соціалізацію, особливо завдяки соціальним інноваціям.
Головним завдання забезпечення України висококваліфікованими спеціалістами в сфері естрадного виконавства, що вирішується на кафедрах Інституту сучасного мистецтва Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, передбачає вирішення ряду питань, а саме це: забезпечення сучасною
методологієюпрофесійнуосвітууційгалузі,обмінпрофесійнимдосвідом,якийпередбачаєпокращеннята
вдосконалення знань, умінь та навичок у галузі вокального виконавства. Рекомендується також і
міжнародне стажування, практика та обмін досвідом задля виходу на більш високий рівень професійної
підготовки. Освіта має бути побудована так, щоб знання використовувались студентами осмислено, а не
булиформальнимнадбанням.Дляцьогонеобхіднозастосовуватирізніінноваційніпідходитаметодології.
За проектом Олени Туріної 18 квітня відбувся міжнародний науково-практичний спільний семінар
“Майстерня композитора” за участі італійця Леонардо Ріццо, українки Марії Токаренко – студентів Музичної Академії у Кракові (Польща) та студентів кафедр естрадного виконавства та сценічного та аудіовізуального мистецтва Інституту сучасного мистецтва Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.Окремо зазначимо, що в 2018 році музична спільнота Польщі відзначає 130-річчя заснування
Музичної Академії в Кракові. В рамках цієї події відбуваються численні мистецькі заходи, зустрічі, обмін
науково-практичними та студентськими конференціями, семінарами, як в самій краківській музичній Академії, так само і в краківській Філармонії імені Кароля Шимановського, в інших польських містах та за кордоном.
Славетна історія музичного осередку, яким є Краківська музична Академія, веде початок з середини ХІХ сторіччя, коли прості містяни і шляхетні польські родини почали відчувати гостру нестачу музичного
закладу, який би давав гідну музичну освіту обдарованій талановитій молоді міста. Такі навчальні заклади
вже працювали: у Варшаві − з 1810 року, а у Львові − з 1838 р.
Для краківської спільноти виявилося проблемою підібрати таких професіоналів високої творчої
майстерності, які б відповідали вимогам, поставленим адміністрацією монархічної Австрії, котра на той час
територіально відповідала за місто Краків. Основний поштовх тому, щоби гідно повстала і запрацювала
Державна вища школа музики в Кракові дав випускник празької і паризької Консерваторій Владислав Желенський, який разом із Вищим аристократичним колом Польщі змогли вмовити перших осіб − королівських нащадків династії Габсбургів до певних дій. Також неабиякі свої зв'язки використала і княжна Марселіна Чарторийська, улюблена учениця великого музиканта Фредеріка Шопена, протекція якої врештірешт допомогла відкриттю Консерваторії в Кракові. 1 лютого 1888 року тріумфально відчинила свої двері
Alma mater науково-викладацької мистецької праці − «Консерваторія музичного товариства»
(Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie).
У різні роки в Музичній академії Кракова викладали митці, без перебільшення, світового рівня. Це,
наприклад, співачка з незрівнянної краси лірико-колоратурним сопрано − Ева Бандровска-Турска, якій
Рейнольд Глієр присвятив рідкісний музичний твір − Концерт для голосу з оркестром; унікальна скрипалька Євгенія Уміньська, зіркову кар’єру якої безжалісно зламала Друга світова війна.
У 1972 році настає зміна поколінь. Ректором краківської Музичної Академії стає композитор світової слави − Кшиштоф Пендерецький, що виводить відділ композиції в іншу мистецьку площину. Створена
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абсолютно нова, авангардна «Студія електронної музики» під орудою Юзефа Патковського. З 2016 року
Ректором краківської Музичної Академії обрано відомого диригента, доктора мистецтвознавства, професора Станіслава Кравчиньського.
Мистецький Київ прагне долучитися до святкування ювілею знаного європейського музичного закладу. Для вирішення проблемних питань поліпшення навчального процесу в Національній Академії керівних кадрів культури і мистецтв за ініціативи мистецтвознавця Олени Туріної та Вікторії Токаренко підготовлено міжнародний семінар «Майстерня композитора». Кураторами проекту міжнародного семінару
виступили: ректор НАКККіМ професор Чернець Василь Гнатович, Директор Інституту сучасного мистецтва професор Кулиняк Михайло Андрійович, завідувач кафедри естрадного виконавства професор Мустафаєв Фемій Мансурович.
Для його проведення від імені керівництва НАКККІМ запрошено молодого італійського композитора Леонардо Ріццо, який наразі вчиться в краківській Музичній Академії на курсі композиції. На кафедрі
естрадного виконавства Інституту сучасного мистецтва було розроблено план роботи міжнародного практичного семінару: це інтерактивна зустріч, під час якої розглядаються різні аспекти сучасних тенденцій
створення музики (ознайомлення та тренінги роботи з сучасними прогресивними комп’ютерними програмами для створення та аранжування сучасної музики та музичних конструкцій). Студенти спільно аналізують, як формуються сучасні музичні форми, гармонійно-акустичні структури та ін.
Композитором Леонардо Ріццо продемонстровано на прикладі своєї особистої творчості
порівняльний аналіз розуміння сучасного процесу композиторської творчості, зокрема, і за прикладами
класичної та сучасної музичної фактури. Присутні та учасники тренінгу активно працювали під час семінару. Студентам запропоновано тренінг професійного спілкування англійською та італійською мовами.
Семінар-зустріч з італійським композитором Леонардо Ріццо під назвою «Майстерня композитора»
мене не залишила байдужим», − відмічає студент 1 курсу магістратури кафедри естрадного виконавства НАКККіМ Андрій Ковтун. Зокрема, ним зазначено, що композитор розповів, як він собі уявляє базові елементи музики: ритму, мелодії та гармонії, як вони змінюються з часом. Він також поділився
своїми враженнями про найважливіші направлення та елементи в музиці ХХ століття, атональність,
додекафонію, неокласицизм. Ним були представленні як приклади фрагменти творів Шенберга,
Стравінського, Кейджа та інші твори.
Найбільш цікавою стала демонстрація Леонардом Ріццо власних творів та окремих коментарів
до них, де він пояснив власну специфіку написання і створення музики, своє бачення її стосовно сучасності музичного мистецтва та багато іншого. Семінар став дуже корисним і цікавим для викладачів,
студентів, музикознавців, методистів та інших присутніх семінару. Проект відзначився цікавими та
продуктивними дискусіями, алгоритмом питань тавідповідей.
«На мій розсуд, проведення цього заходу зробило позитивний крок для подальшої співпраці з
закордонними митцями та науковцями в музичній галузі, − зазначив Андрій Ковтун. Окремо відзначаю
високу організацію семінару, що пройшов на високомурівні».
Наведемо деякі біографічні відомості про автора науково-практичного студентського семінару
«Майстерня композитора» Леонардо Ріццо. Народився Леонардо Ріццо в 1991 році в місті Палермо, що на
Сицилії, де черпають натхнення унікальні поети, художники, композитори. Це, наприклад, видатний
італійський піаніст та композитор з Сицилії, автор музики до популярних кінофільмів − Габріель Дінаро. Так
само подорож по цій благословенній землі Сицилії унікального композитора Кароля Шимановського надихнула на створення великої кількості музичних шедеврів. Це, зокрема, скрипково-фортепіанний цикл
«Міфи», опера «Король Рогер» та інші твори.
Зацікавленість музикою у Леонардо Ріццо проявилась дуже рано. Він успішно закінчив консерваторію по класу фортепіано в місті Тріпані (Conservatorio “Antonio Scontrino” di Trapani). Навчаючись в
італійській консерваторії, Леонардо захопився вивченням музичних форм, сучасної оркестровки. Улюбленими предметами вважає сольфеджіо, гармонію, контрапункт, оркестровку, практикується в роботі з сучасними комп’ютерними програмами. Значимою подією у житті молодого музиканта стає запрошення влади міста Тріпані взяти участь у Міжнародному фестивалі «Флоріо де Фавіньяна». За виконання свого
музичного твору він отримує Подяку і запрошення на радіо Ватикану, що є дуже престижним в Італії.
Під час навчання в Італії за програмою Еразмус він півроку проходить курс композиції в Краківській
Музичній Академії. Звичайно, магія цього гарного старовинного міста високої культури не могла не зачарувати творчу душу молодого композитора. З'явилася мета вчитися в Кракові. Через рік мрія здійснилася.
Леонардо Ріццо блискуче витримує вступні іспити і стає студентом Музичної Академії в м. Краків.
Начасі Леонардо Ріццо − це професійно налаштований митець, творчий доробок Леонардо Ріццо
вже чималий, серед інших творів − хорова ораторія «Missa Brevis», «Analessi», чарівної краси вокальний
твір у супроводі камерного ансамблю «Ave Maria» та інші твори.
Творчі плани дуже різноманітні. Разом зі органісткою, студенткою ІІ-го курсу Краківської музичної
Академії киянкою Марією Токаренко Леонардо Ріццо готується до престижного Міжнародного італійського
конкурсу в місті Солерно з твором «Фантазія» для органу. Перше виконання твору Марією Токаренко. Побажаємо їм творчих успіхів!
На семінарі були присутні народні та заслужені артисти України, професори, доценти НАКККіМ,
діячі мистецтв України, студенти, аспіранти. Лауреат Державної премії ім. Т.Г.Шевченко, професор ка-
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Відгуки. Рецензії. Повідомлення Кулиняк М.А., Мустафаєв Ф.М., Туріна О.А.
федри естрадного виконавства В.І Степурко підкреслює, що нерідко зустрічаються люди на життєвих
дорогах, але творчі зустрічі надихають на спілкування: особливе, натхненне, високе і перспективне.
Зустріч з італійським композитором Леонардо Ріццо, що навчається зараз на композиторському факультеті у консерваторії м. Кракова (Польща), а свою першу освіту отримав ще в Італії як піаніст –
обіцяла бути цікавою і повчальною.
Найперше, вражала чітка організація цього заходу: всі належні технічні умови (візуальний ряд на
екрані, професійне аудіо-відтворення музичних фрагментів), прекрасна простора зала, зацікавлений
підготовлений слухач, прекрасний весняний день! По-друге, сам автор виявився непересічною, організованою особистістю, що дивувала своїм розумінням плинності часу і знанням рівня сприйняття
інформації слухачем за часовим виміром. Чіткий авторський план доповіді захоплював своєю
вивіреністю і точністю. Зрозуміло, що схематичність цього плану не давала можливості заглибитися у
подробиці, що викликали зацікавленість і значну кількість запитань у свідомості слухача.
Схематично означений науково-акустичний розділ про музичний звук як основу музичного мистецтва не давав відповіді на запитання розподілу основних компонентів: висотності, тембру, ритму,
тощо. Тим більше, що другий розділ був пов’язаний з історичним розвитком музичного мистецтва, в
якому постійно змінювалися (і продовжують змінюватися) акценти на певні з них зараз, наприклад, на
шумових.
Третій розділ було пов’язано з авторською музикою і проходив він під гаслом: «Все вже написано
до нас!». Однак, цікаво, що окрім стилістики Дебюссі, яку слухачі відчули у фортепіанній музиці, автор
здебільшого сконцентрувався на асоціативних рядах природних явищ (шум моря, крики чайок, подих
вітру тощо), що викликало ряд запитань про перспективу його творчого напрямку. Відповідь здивувала: автор не збирається присвятити себе творчості, а планує займатися викладацькою діяльністю! Це
наше здивування пов’язане з аналогічною ситуацією в академічній композиторській творчості в
Україні, яка не мислить себе у ринковому соціумі, відданому на поталу «успішних композиторів», що
не знаючи нот бавляться у музику на комп’ютерахпатернах-семплах!
У підсумку ми маємо ситуацію народження технотронної цивілізації, яка страждає не тільки без
живої музики, а й без живої природи, але «живиться» електронікою. Це ще один висновок, який можна
було зробити зі спілкуванням з молодим італійським композитором, що в одному з фрагментів своєї
музики робить спробу реалістично відтворювати природний ландшафт не музичними, а… шумовими
прийомами.
«Хотілося б подякувати професору Олені Андріївні Туріній за цю зустріч, тому що вона висвітлила важливі питання творчих контактів у євроінтеграційному процесі. Адже можна сказати, що незнання
мови не звільняє нас від можливості спілкування і перебирання досвіду одне одного, хоч недоліки,
пов’язані з проблемою перекладу на цій зустрічі були присутні», − зазначив Віктор Степурко.
Викладачі та студенти Інституту сучасного мистецтва НАКККіМ активно готуються до нових
унікальних проектів зі студентами Музичної Академії в м. Краків (Польща) та особисто з Леонардо Ріццо і
Марією Токаренко. Під час роботи над проектом нами виявлено, що інноваційний та креативний характер
сучасної освіти є активним та перспективним.
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ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ
Загальні положення
Редакційна колегія фахових видань Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
(далі–академії)усвоїйроботікеруєтьсянормамизаконодавстваУкраїниусферіосвіти,науковоїдіяль- ності
та інтелектуальноївласності.
До публікації в журналі приймаються статті проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, які являють собою оригінальні наукові дослідження, що раніше ніде не друкувались.
Статті приймаються українською, російською або англійською мовами.
Обов’язковими етапами роботи редакційної колегії з опрацювання статей перед публікацією є:
– перевірка на предмет дотримання вимог до редакційного оформлення згідно з державними
стандартами України (ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила
оформлення"; ДСТУ ГОСТ 8302:2015 "Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила
складання"; ДСТУ 3582:2013 "Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською
мовою. Загальні вимоги таправила";
– здійснення редколегією внутрішнього та зовнішнього рецензування статей відповідно до Наказу
МОН України від 15 січня 2018 року № 32 "Про затвердження Порядку формування Переліку наукових
фахових виданьУкраїни");
– перевірка статей на плагіат (Статті 1, 5 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність";Стаття50ЗаконуУкраїни"Проавторськеправоісуміжніправа";п.16"Порядкуприсудженнянау- кових
ступенів і присвоєння вченого звання старшого науковогоспівробітника").
Етапи підготовки до друку
Передаючи статтю до редакції, автор гарантує наявність у нього авторських прав на рукопис і
дає згоду на публікацію тексту та метаданих статті (включаючи прізвище та ініціали автора, місце його
роботи, електронну адресу для кореспонденції) у друкованій та електронній версіях журналу, що передбачає дотримання політики відкритого доступу згідно з умовами ліцензії Attribution-NonCommercialShareAlike 4.0 International (див. сайт http://nakkkim.edu.ua/nauka/93-vidannya-akademiji) – можливість
вільно читати, завантажувати, копіювати та поширювати зміст статті з навчальною та науковою метою
із зазначенням авторства.
1. Статтіподаютьсядовідділунауковоїтаредакційно-видавничоїдіяльностіакадеміїуробочідні
(зпонеділкапочетверз14.00до18.00)заадресою:Національнаакадеміякерівнихкадрівкультури
і
мистецтв, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 11, 2-й поверх, кабінет 204, тел. (044) 280-21-93, email:nauka@dakkkim.edu.ua.
2. Статтімагістрантів,аспірантів,здобувачів(осіб,якінемаютьнауковогоступеня)обов’язково
супроводжуються рецензією із зазначенням наукової новизни та актуальності публікації, підписаною доктором чи кандидатом наук (фахівцем за профілем). Підпис рецензента має бути засвідченим
печаткою у кадровомупідрозділі.
3. До відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності академії подається паперовий примірник статті та її електронна версія. На кожній сторінці роздруківки автор проставляє свій підпис, а на
першій сторінці також зазначає дату подання статті додруку.
4. Стаття, у якій виявлено запозичення з матеріалів інших авторів без посилання на джерело,
не повертається на доопрацювання та не публікується, а її автор може подати до редколегії інший матеріал.
У разі повторного виявлення запозичень, редакція залишає за собою право не брати у подальшому до друку матеріали даного автора.
5. Статті друкуються у співавторстві не більше двохавторів.
6. Правилацитування:
- всі цитати мають закінчуватися посиланнями наджерела;
- посилання на підручники єнебажаним;
- посилання на власні публікації допускається лише в разі нагальноїпотреби;
- вторинне цитування недозволяється;
- якщо в огляді літератури або далі по тексту йде посилання на прізвище вченого – його публікація має бути в загальному списку літератури післястатті.
7. Занаявностітрьохібільшеграматичнихпомилокнасторінці,текстдопублікаціїнеприймається.
8. Редколегія організовує внутрішнє (обов’язкове) та зовнішнє (за необхідності) рецензування статей.Редакціяінформуєавторапрорезультатрозгляду,надсилаючийомуелектронноюпоштоювисновок.
Якщо автор не згоден із зауваженнями рецензента, він має обґрунтувати це письмово. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю, якщо автор безпідставно залишає без уваги побажання рецензента.
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Структура статті
1. Індекс УДК.
2. Відомості про автора українською, російською та англійською мовами, що містять такі
дані (без скорочень та абревіатур): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада
із зазначенням структурного підрозділу та назви установи за основним місцем роботи автора. Наприклад: Єсипенко Роман Миколайович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри суспільних наук Національної академії керівних кадрів культури імистецтв.
3. Контактна інформація: номер телефону, електроннапошта.
4. Назва статті українською, російською та англійськоюмовами.
5. Анотації та ключові слова наводяться трьома мовами (українською, російською, англійською) обсягом не більше 300 слів (не більше 2300 друкованих знаків з пробілами). Анотація наводиться одним абзацом, з вирівнюванням по ширині; анотація надається згідно з вимогами наукометричних баз як структурований реферат, і повинна містити такі виділені елементи: мета роботи,
методологія, наукова новизна, висновки, ключові слова. Анотація російською мовою та англійською мовою є перекладом україномовного варіанту, обсягом не більше 300 слів (не більше 2300 друкованих знаків зпробілами).
"Після кожної анотації наводять ключові слова відповідною мовою. Ключовим словом називається слово або стійке словосполучення із тексту анотації, яке з точки зору інформаційного пошуку
несе смислове навантаження. Сукупність ключових слів (загальною кількістю не меншою трьох і не
більшою десяти) повинна відбивати поза контекстом основний зміст наукової праці. Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок, через кому" (Пономаренко Л. А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради. – K., 2010).
Наприклад:
Цугорка О. П.
Закарпатська школа живопису: основні етапи становлення
Мета роботи – на основі врахування мистецьких завдань та суспільно-історичних чинників визначити основні етапи
становлення та розвитку Закарпатської школи живопису. Методологія дослідження грунтується на застосуванні
історичного, культурологічного, мистецтвознавчого та біографічного підходів, що дало змогу проаналізувати основні
творчі засади провідних закарпатських художників, їх роль у формуванні окремого художнього напряму, а також
з’ясувати їх внесок у розвиток традицій образотворчого мистецтва України з урахуванням сучасних тенденцій. Така
міждисциплінарна методологія водночас дала змогу виявити основні хронологічні та ціннісно-смислові константи
становлення Закарпатської школи живопису. Наукова новизна полягає у концептуалізації уявлень про основні ціннісно-смислові чинники і віхи становлення Закарпатської школи живопису, що значно розширює уявлення про традиції та актуальність її здобутків для сучасного мистецтва, особливо в руслі посилення інтересу до класичного живопису. Висновки. Закарпатська школа живопису – це окремішній напрям українського класичного живопису, що
водночас співвідноситься з найвідомішими світовими мистецькими трендами. Не останню роль у цьому відіграли
неоднозначні культурно-історичні та ідеолого-політичні реалії, в умовах яких відбувалося становлення та розвиток
школи, зокрема формування мистецьких констант талановитих українських художників на західноєвропейських традиціях.
Ключові слова: Закарпатська школа живопису, А. Ерделі, Й. Бакшай, Публічна школа малювання, Товариство діячів образотворчих мистецтв Підкарпатської Русі, Ужгородське художньо-промислове училище, Закарпатський художній інститут, Закарпатська академія мистецтв.

6. Вимоги до основного тексту. Текст статті повиненмістити:
– "постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які
спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означенастаття;
– формулювання цілей статті (постановказавдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
– висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку" (Витяг з
Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1).
7. Вищезазначені структурні елементи статті необхідно виділити з абзацу напівжирним шрифтом, а саме так: Актуальність теми дослідження. Аналіз досліджень і публікацій. Мета дослідження. Виклад основного матеріалу. Наукова новизна.Висновки.
Наведені будь-які статистичні дані мають бути підкріплені посиланням на джерела.
8. Список використаних джерел оформлюється згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 8302:2015
"Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання". Джерела наводяться мовою
оригіналу в алфавітномупорядку.
В списку має бути не менше 7-8 посилань на джерела, бажана наявність іноземних джерел;
рекомендовано посилання на іноземні журнали з високим індексом цитованості або базову монографію в даній галузі.
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Скорочення оформлюються відповідно ДСТУ 3582:2013 "Бібліографічний опис. Скорочення
слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила";
9. References (література латиницею) наводиться повністю окремим блоком, повторюючи список літератури, наданий національною мовою, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи немає. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються у списку, наведеному улатиниці.
Список References оформлюється згідно стандарту APA (American Psychological Association
(APA) Style). Рекомендовано користуватись системами автоматичної транслітерації:
- для транслітерації українського тексту латиницею слід застосовувати Постанову Кабінету
Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55(http://translit.kh.ua/#passport);
- для транслітерації російського тексту латиницею – систему Держдепартаменту США
(http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html).
Оформити цитування відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового автоматичного
формування посилань:
http://www.bibme.org/citation-guide/apa/book
Зразок детального оформлення транслітерованого латиницею списку використаних джерел
див. на сайті академії:
http://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5
%D0%BD%D0%BD%D1%8F_References.pdf
Технічне оформлення
1. Обсяг – до 13 сторінок (20000 друкованих знаків з пробілами), (включно з анотаціями, таблицями, графіками та списком використаних джерел). Відгук або рецензія – до 3сторінок.
2. Текст статті виконується у форматі Місrоsoft Word. Параметри сторінки – формат А4; орієнтація – книжкова; поля — по 2 см; шрифт — Тіmes New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал –1,5; абзацний відступ – 1,25 см. Текст повинен бути вирівняний по ширині аркуша. Підписи до
рисунків і таблиць набирати шрифтом Тіmes New Roman12.
Рисунки і таблиці розміщуються в тексті статті з вирівнюванням по центру сторінки, без обтікання текстом та не виходячи за поле набору. Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше. На кожну формулу, таблицю, рисунок, графік у тексті
мають бути обов'язкові посилання.
3. Посилання оформлюються так: [8, 25], де 8 – порядковий номер джерела у списку, 25 – номер сторінки. Посилання на кілька джерел: [8, 25; 4,67].
4. Лапки: "..."; подвійні лапки для оформлення цитати в цитаті:"“...”".
5. Зразок підпису під ілюстрацією: В. Стерлігов. Крива проблема №1. 1970. Полотно, олія.
83×105. Державний музей історії.Санкт-Петербург.
6. Таблиці і формули виконуються згідно з вимогами ДСТУ3008-95.
7. Примітки оформлюються як виноски. Засоби Microsoft Word не використовуються. Знак виноски виконують надрядковою арабською цифрою безпосередньо після того слова, числа, символу,
речення, до якого дають пояснення. Примітки розміщуються після основного тексту перед списком
використанихджерел.
Приклад: У тексті:
Мета статті – простежити взаємозв’язок між філософською категорією Ніщо1 та концепцією…
Після основного тексту перед списком використаних джерел:
Примітки:
Написання Ніщо з великої літери використовується у тих випадках, коли мається на увазі відповідна філософська категорія, при акцентуванні її значущості та за бажанням самого автора. У наведених цитатах написання подано з урахуванням авторського правопису.
1

373

Наукове видання

ВІСНИК
НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ
КЕРІВНИХ
КАДРІВ
КУЛЬТУРИ
І МИСТЕЦТВ

NATIONAL
ACADEMY OF
MANAGERIAL
STAFF OF
CULTURE
AND ARTS

HERALD
Щоквартальний науковий журнал
Quarterly Journal

2’2018

Редактор

І. Ю.Вільчинська

Редагуванняангломовнихстатей,
анотаційітранслітерації

Л. В.Андерсон
А. В.Петренко

Комп'ютернаверстка

С. І.Супруненко

Адреса редакції: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 11, кім. 204; тел.: (044) 280-21-93,
e-mail: nauka@dakkkim.edu.ua
Здано до набору 24.04.2018. Підп. до друку 24.04.2018. Формат 60х84 1/8.
Папір офсетн. № 1. Друк офсетний. Умов. арк. 41,38. Облік.-вид. арк. 48,29. Наклад 300 прим.

Видавництво "Міленіум"
Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи
до державного реєстру видавців, виготівників,
розповсюджувачів видавничої продукції
ДК № 535 від 19.07.2001 р.
м. Київ, вул. Фрунзе, 62–в, оф. 12
Тел./факс (044) 501–52–49
E–mail:
info@millennium.net.uawww.mill
ennium.net.uaс

362

